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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Ingres do katedry poznańskiej, 20.4.2002  

Abp Stanisław Gądecki. Homilia podczas ingresu do katedry poznańskiej (20.4.2002). 
 

Ukochani w Chrystusie Bracia i Siostry,  

   

Gdy wchodzę dzisiaj - po dziewięćdziesięciu moich poprzednikach, biskupach poznańskich - w mury 

tutejszej Archikatedry, a zarazem w całe duchowe dziedzictwo Archidiecezji Poznańskiej, zdaję sobie 

przynajmniej w najogólniejszych zarysach sprawę z tego, jak wielkie poprzedzały mnie tutaj osobowości. 

Byli wśród nich: bp Jordan, bp Jan Lubrański, abp Marcin Dunin, kard. Mieczysław Ledóchowski, abp 

Florian Stablewski, kard. Edmund Dalbor, kard. August Hlond, abp Walenty Dymek, abp Antoni Baraniak. 

Wiem, do czego zobowiązuje mnie tego rodzaju dziedzictwo.  

   

Przysłany przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Jana Pawła II z Gniezna do Poznania poczytuję to sobie 

za znak i wyzwanie, zobowiązujące mnie do wspólnej troski o jedność Kościoła, a nie do rywalizacji obu 

tych prastarych metropolii i miast, będących razem kolebkami państwowości i Kościoła w naszej Ojczyźnie. 

Jak powiadają żartobliwie, będących matką i babką Kościoła katolickiego w Polsce. Przesłanie więzi 

trwającej nie od dzisiaj, ale od samych pierwszych początków; odkąd - jak wiele na to wskazuje - Gniezno 

podlegało biskupstwu misyjnemu w Poznaniu, rozciągającemu swój wpływ na całe ówczesne państwo 

polskie. Przez krótki czas, od Synodu-Zjazdu Gnieźnieńskiego do roku 1075 pozostawały od siebie 

niezależne, ale po tej ostatniej dacie diecezja poznańska weszła już w skład metropolii gnieźnieńskiej. Ta 

więź metropolitalna trwała aż do 1821 roku, kiedy archidiecezję poznańską połączono z archidiecezją 

gnieźnieńską unią personalną na zasadzie równorzędności. Ten związek, choć trzykrotnie uchylany, trwał aż 

do 25 marca 1992 roku. Dzisiaj, jakby w nawiązaniu do dawnej tradycji, według której przynajmniej 

trzynastu ludzi, którzy najpierw byli biskupami poznańskimi, a potem arcybiskupami gnieźnieńskimi, bez 

żadnej kościelno-prawnej unii, ale poprzez osobę, Opatrzność zechciała, by obie metropolie, gnieźnieńska i 

poznańska, znowu się spotkały i, przy całym bogactwie swoich własnych, specyficznych charyzmatów, 

znów zjednoczyły się w jednym Duchu Świętym, dla budowania człowieka i Kościoła w Polsce.  

   

W jaki sposób mamy razem kontynuować zaczęte przez Chrystusa dzieło Boże? Jak kontynuować to, co 

przejął Jordan i jego następcy, a do czego dzisiaj Chrystus zaprasza każdego z nas? By nie skończyło się 

wszystko na uroczystym ingresie? To nic innego jak pytanie o program duszpasterski Kościoła 

Poznańskiego na najbliższe lata. Program naszego dalszego wspólnego budowania człowieka i zaczątków 

świata Bożego wśród ludzi. Programem tym jest wszechstronny rozwój człowieka, wspólnoty ludzkiej, 

kultury i wiary. Pozwólcie, że posłużę się obrazem zaczerpniętym ze starożytności, by zilustrować ten 

program w sposób przystępny i dla każdego zrozumiały. Rozważając nad światem jako całością, myśl 

starożytnych doszła do przekonania, że świat został stworzony z czterech podstawowych, istotnych 

elementów: z ziemi i wody, powietrza i ognia. Te cztery elementy, z jakich - według niej - został stworzony 

świat, możemy dzisiaj rozwinąć w sposób symboliczny, oświetlając je światłami Ewangelii i aplikując do 

Kościoła, który jak wielkie drzewo, wyrasta z tych czterech głównych elementów świata.  

   

1. ROZWÓJ CZŁOWIEKA („Eneaszu, Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań")  
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Pierwszym z tych elementów jest zatem ziemia. Czym jest nasza ziemia, ziemia ojczysta, ziemia nam 

bliższa - to nasza własna, ludzka natura. Ziemią jest człowiek, wzięty z prochu, czyli z niczego, lecz 

wezwany do nieba, tzn. do wszystkiego.  

   

Temu wyzwaniu odpowiadał kiedyś porządek natury, wedle którego na początku stoi poznanie, z niego 

dopiero wyrasta ludzki czyn. „Na początku było słowo". Najpierw kontemplacja, potem życie czynne. 

Fatalną rolę w procesie odwrócenia tego porządku odegrał Immanuel Kant, nauczając o trzech porządkach. 

Obok porządku natury, gdzie jedyną kompetentną instancją jest rozum, postawił porządek wolności, będący 

domeną woli. Trzeci wymiar stanowiłby ponadnaturalny świat Boga i duszy, niedostępny dla 

doświadczenia. Tym samym został ustanowiony „prymat woli". Wola i płynący z niej czyn zyskała 

pierwszeństwo przed poznaniem. Gwóźdź do trumny dołożył Goethe, każąc targanemu wątpliwościami 

Faustowi w miejsce „Na początku było Słowo", wyrecytować: „Na początku był Czyn".  

   

Odtąd życie czynne wysunęło się przed życie kontemplacyjne, wola przed poznanie. Dawna zasada 

przenikania prawdy pewnej, ustąpiła miejsca niezmordowanemu poszukiwaniu prawdy nieznanej i 

niepewnej. Od tego momentu puściły lody! Narodził się nowożytny pragmatyzm. Rozpoczęło się 

bezustanne parcie do przodu, szalone tempo pracy, gorączkowe korzystanie z życia. Stąd kult sukcesu, siły, 

czynu, pragnienie wykorzystania czasu do ostatka. Tu leży prawdziwe źródło nieszczęść naszych obecnych 

czasów.  

   

Od człowieka żąda się dzisiaj, aby był Bogiem. Ponieważ zaś nim nie jest, w jego naturę wnika jakiś 

duchowy skurcz, który czasem przybiera postać tragiczną, a czasami - u ludzi mniejszego formatu - staje się 

po prostu dziwaczny i śmieszny. Człowiek zaczyna przypominać błądzącego po omacku ślepca. Kościół ze 

wszystkich sił przeciwstawia się temu pierwszeństwu dobra przed prawdą. Łatwiej przebaczy wszystko, niż 

atak na prawdę. Wie bowiem doskonale, że jeśli ktoś upada, ale nie podważa prawdy, ciągle jeszcze może 

się nawrócić. Jeśli jednak ktoś odrzuca prawdę, porzuca cały porządek natury. Nie twierdzę przez to wcale, 

że poznanie jest dla człowieka ważniejsze od działania. Jedno i drugie jest wartościowe i potrzebne. To, czy 

w życiu danego człowieka przeważa działanie czy poznanie, jest często tylko sprawą wrodzonych 

predyspozycji. Kościołowi raczej chodzi o to, której wartości przyznaje się rolę kierowniczą w całokształcie 

życia ludzkiego. „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8,32).  

   

Stąd dla Kościoła na dnie każdego autentycznego, zdrowego życia ludzkiego kryje się duch kontemplacji. 

Choćby nie wiem jak potężna była siła woli i działania, musi ona spoczywać na jakiejś głębi, która odbija 

się w wiecznej i niezmiennej prawdzie. Także w dzisiejszej liturgii - jak zresztą w każdej innej - prawda 

cieszy się należnym jej prymatem w stosunku do dobra. Stąd bierze się jej cudowna równowaga, jej głęboki 

spokój. Coś, co przypomina gwiazdy, w ich odwiecznym biegu, niewzruszonym porządku, w głębokim 

milczeniu i w nieskończonej przestrzeni.  

   

"Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą". Dość powszechnie tłumaczymy to przez: miłujmy 

raczej "poprzez konkretne czyny". A zatem nie tyle przeciwstawienie słowa czynom, ile raczej 

stopniowanie. Czyny są sprawdzianem ludzkich słów, słowa zaś w jedności z czynem są kształtem pełnej 

miłości. Co znaczyłoby natomiast miłowanie prawdą? Z pewnością nie jest to tylko filozoficzne miłowanie 

kogoś w zgodzie z rzeczywistością, gdzie prawda byłaby rozumiana jako zgodność z bytem. Nie jest to 
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nawet biblijna stałość i wierność (emet), czyli ludzka odpowiedź na Boże zbawienie, ponieważ dla 

chrześcijanina "prawdą i życiem" (J 1,17; 14,6) jest sam Jezus Chrystus. A więc miłować nie według 

ludzkich, nawet najmądrzejszych prawd, tym bardziej zaś nie według tzw. logiki tego świata, ani wedle 

wysiłku najlepszej, najsilniejszej i najszlachetniejszej ludzkiej woli, ale według Chrystusa, który jest nie 

tylko wzorcem, ale również mocą zbawczą. Takiemu pojęciu Prawdy-Osoby nie odpowiadają zupełnie 

wszystkie idee, które pozornie wydają się chrześcijańskie, lecz w rzeczywistości nimi nie są. Mam tu na 

myśli z jednej strony twierdzenie Dostojewskiego: "gdybym miał dokonać wyboru między Chrystusem i 

prawdą, odrzuciłbym prawdę i wybrał Chrystusa" (List do N.D. van Vizina, ok. 1854 r.; Biesy cz.II,1,7 - 

Warszawa 1977, s. 245). Z drugiej strony twierdzenie Mistrza Ekharta: "Jest ona /prawda/ tak szlachetna, że 

gdyby Bóg mógł od niej odstąpić, ja bym pozostał przy prawdzie, a porzucił Boga" (Kazania, Poznań 1986, 

s. 209). Obie dopuszczają możliwość rozdziału - choćby teoretyczną - między Bogiem a Prawdą. Jeśli 

Prawda jest osobą, takiego rozziewu być nie może. Miłować na miarę Chrystusa, to owszem, ryzyko, ale 

trzeba je podejmować, bo największym ryzykiem w życiu jest nic nie ryzykować. Kto nie ryzykuje, nic nie 

robi, nic nie widzi, niczego nie posiada i niczym nie jest. Nie potrafi się uczyć, zmieniać, odczuwać, 

wzrastać, kochać i żyć. Dlatego "nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują w 

prawdzie" (2 J 4).  

    

2. ROZWÓJ WSPÓLNOTY („Przyszedł do świętych, którzy mieszkali w Liddzie")  

   

Drugim istotnym elementem składowym świata - według starożytnych - jest woda. Każdy wie jak ważną 

jest jej obecność w naszym życiu i w życiu każdej istoty ożywionej. Sama ziemia nie wystarczy. Potrzeba 

jeszcze wilgoci, żeby ziemia nie zestepowiała, aby była płodna. Co jest wodą dla ludzkiej istoty? 

Niewątpliwie jest nią zdrowa wspólnota. Dowodzi tego np. cała rzeczywistość rodzinna. Ludzie nazywają 

się rodzeństwem, kiedy mają jednego ojca i jedną matkę. Więź łącząca rodzeństwo ma więc swoje źródło w 

tajemnicy ojcostwa i macierzyństwa. Podobnie ma się rzecz z rodziną wierzących. Braterskie pojednanie nie 

jest dziełem grupki ludzi, którzy się umawiają, że od dziś będą braćmi, ale jest owocem wspólnego 

odnalezienia jednego Ojca, dzięki czemu nieraz ze zdumieniem odkrywamy: a więc jesteśmy braćmi!  

   

Jak to możliwe, skoro tak bardzo się różnimy? Przecież zewnętrznie nie tylko w świecie, ale i w Kościele 

istnieją spore różnice. W Kościele Polski międzywojennej np. istniały - upraszczając nieco sprawę - dwa 

typy katolicyzmu: katolicyzm Lasek pod Warszawą i katolicyzm Niepokalanowa pod Warszawą. Laski z 

wydawnictwem "Verbinum" kierowały się do wąskiego środowiska intelektualistów katolickich. 

Niepokalanów z wielomilionowymi nakładami "Rycerza Niepokalanej" kierował się do środowiska 

chłopów, robotników, rzemieślników, mieszkańców małych miasteczek, do ludzi ubogich. Wśród tych 

odbiorców wielu nie rozumiało ambitnych treści teologicznych, podobnie jak dzisiaj, niewielu czytało, 

dlatego trzeba było zwrócić się do nich językiem prostym, zrozumiałym, ilustrując katechezę praktycznymi 

przykładami z życia, aby pouczenie trafiało do adresata. Co do zasad, był to ten sam katolicyzm, lecz inni 

byli jego adresaci.  

   

Ponadto istnieje przecież tak wiele rodzajów wspólnot między ludźmi. Pierwszy rodzaj można nazwać 

paktem o nieagresji; nie sprzeczajmy się, nie szkodźmy sobie nawzajem. Drugim jest układ o wzajemnej 

pomocy; obdzielajmy siebie nawzajem tym, co posiadamy i czego potrzebujemy, czyli wspólny interes. 

Dalszym stopniem jest współpraca; skoro mamy jeden cel, niech i środki do niego prowadzące będą 

wspólne. Wreszcie, pojawia się także najwyższy stopień wspólnoty: przyjaźń, która chce tych samych 

rzeczy i tych samych nie chce. Ale i ten rodzaj wspólnoty podlega wielu próbom ze względu na nasze 
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ludzkie możliwości i odmienności. Z tego wniosek, że dla chrześcijanina jedynym rodzajem jedności, który 

nie podlega wahaniom, jest chcieć tego, co chce Chrystus i nie chcieć tego, czego Chrystus nie chce. 

Jedności, którą osiągamy z innymi chrześcijanami na płaszczyźnie wspólnego dzielenia radości i smutków, 

wzajemnej współpracy, na płaszczyźnie doktrynalnej (tj. rozważając różnice, usuwając fałszywe opinie o 

sobie, dokonując uzgodnienia w kwestiach spornych), na płaszczyźnie nawrócenia serca (tj. oddalając 

niechęć czy wrogość do współbraci, prosząc o przebaczenie i wybaczając sobie nawzajem) i na płaszczyźnie 

modlitwy. Tej jedności nie można osiągnąć inaczej, jak tylko w zjednoczeniu się z Bogiem. Stąd 

pierwszorzędnym problemem Kościoła jest nie tyle chrzczenie nawracanych, ile nawrócenie ochrzczonych 

(por. kard. D. Tettamanzi).  

   

We wspólnocie zostajemy obdarzeni wszelkim błogosławieństwem. Dokonuje się to nie w ten sposób, że 

wszyscy otrzymamy wszystkie błogosławieństwa, ale że każdy mając jedno lub więcej przyczynia się do 

tego, że wszystkim razem nie brakuje żadnego, ponieważ to, co ma każdy, ma we wspólnocie (św. 

Hieronim).  

   

Kto w zdrowej wspólnocie miłuje drugiego człowieka bez ograniczeń, ten otrzymuje błogosławieństwo bez 

ograniczeń. Mówi się dla przykładu, że dom rabina Dimmlesa z Łańcuta był szeroko otwarty dla 

wszystkich. Każdy mógł tam jeść i pić do woli. Jednak pewnego razu rabbi odkrył, że jeden z jego gości 

leży kompletnie pijany. Wydał więc polecenie, by od tej pory nie podawano mu już wina. Od tego czasu 

popularność rabbiego zaczęła spadać. Kiedy poskarżył się na to swojemu szwagrowi, ten odrzekł: „Bóg 

błogosławił ci bez ograniczeń, kiedy twoja gościnność była nieograniczona. Odkąd jednak wprowadziłeś 

ograniczenia, również Bóg ci błogosławi w sposób ograniczony" (D. Lifschitz, Z mądrości chasydów, 

Kielce 1998, s. 362).  

   

3. ROZWÓJ KULTURY („Czyniła ona dużo dobrego")  

   

Trzecim elementem świata będzie powietrze. W nim każdy człowiek, jak drzewo, może rozłożyć swoje 

konary, wypuścić liście i wydać owoce. Dla nas takim powietrzem jest cały świat kultury, czyli to wszystko, 

co czyni człowieka bardziej ludzkim.  

   

Kościół Poznański jest również "terenem kultury, Bożą rolą" (KKK 755), dlatego zadanie "budowania 

społeczeństwa godnego człowieka" winien dzisiaj uzupełnić drugim wyzwaniem, tym razem z dziedziny 

kultury. Nadszedł czas "budowania człowieka godnego społeczeństwa!".  

   

Przecież nasza dzisiejsza kultura nie wyrasta z próżni. Ona wyrosła z chrześcijańskiej gleby. W całej 

Europie i większości kontynentów niemożliwe jest zapoznanie młodzieży z wielkimi postaciami 

historycznymi, z dziełami sztuki i literatury, z prądami filozoficznymi i politycznymi, bez spotkania z 

chrześcijaństwem. To, że naszą epokę charakteryzuje akurat analfabetyzm pamięci o przeszłości, nie 

zwalnia nas wcale od wskazywania na chrześcijańskie inspiracje, które przyczyniły się do uformowania się 

naszej współczesnej kultury.  
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Do rozwijania człowieka powołany jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i wszystkie nasze uczelnie. 

Jeśli tylko będą pielęgnować swój pierwotny charakter, będą w stanie nie tylko prowadzić badania naukowe, 

kształtować wrażliwość na wiedzę, budzić umiłowanie prawdy i zainteresowanie przyszłością człowieka, ale 

będą pełnić żywotną funkcję formacyjną dla młodych pokoleń. Wydział Teologiczny zaś winien być 

duchowym zwornikiem Uniwersytetu!  

   

Do budowania człowieka zapraszam także cały wielkopolski świat kultury i sztuki. Wyrazić głębię życia 

ludzkiego i istotę rzeczywistości, to przecież nic innego jak odkrywać człowieka samemu człowiekowi, 

przybliżać niejednokrotnie obolałego człowieka do Boga, który jest źródłem, oparciem, i ostatecznym celem 

istnień, celem życia.  

   

Kościół zaś ma głosić Ewangelię, tzn. spotykać się z żywym człowiekiem, z otwartą myślą ludzką, która - 

jeśli szczera - nieustannie i ciągle w inny sposób, na nowych polach i różnych drogach szuka prawdy. 

Zachęcam wszystkich wiernych świeckich naszej diecezji, by z odwagą i twórczą inteligencją byli obecni w 

uprzywilejowanych miejscach kultury, jakimi są szkoły i uniwersytety, ośrodki badań naukowych i 

technicznych, środowiska twórczości artystycznej i humanistycznej refleksji. Na wszystkich drogach świata, 

a więc także w prasie, radiu, telewizji, teatrze, filharmonii, operze, trzeba nam głosić zbawcze słowo 

Ewangelii. Mocno zakorzenieni w Chrystusie mamy nawiązywać konstruktywny i owocny dialog także z 

tymi, którzy są z dala od Chrystusa i od Jego Kościoła.  

   

4. ROZWÓJ WIARY („I napełniał się pociechą Ducha Świętego")  

   

Ostatnim elementem świata pozostaje ogień. To słońce, które nadaje ostateczny kształt drzewu. Bez jego 

światła i ciepła nie ma rozwoju i wzrostu większości roślin. Bez światła wiary, będącej owocem Ducha 

Świętego nie ma także ostatecznego rozwoju człowieka do jego ostatecznych przeznaczeń. Wprawdzie 

wiele można na ziemi dokonać dzięki wielkości ducha ludzkiego, ale tylko w wymiarach ziemskich. Jedynie 

dzięki ogniowi Ducha Świętego to, co śmiertelne, może wkroczyć w nieśmiertelność. To co skończone, w 

nieskończoność.  

   

„Przez wiarę [przecież] poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, 

powstało nie z rzeczy widzialnych" (Hbr 11,3). Przez wiarę poznajemy, że świat nie powstał w wyniku 

ślepego przeznaczenia, czy ślepego przypadku, ale dlatego, żeś „Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli 

istniało i zostało stworzone" (Ap 4,11). Tylko dzięki świętości Ducha Świętego stworzenia mogą 

uczestniczyć w Bożej prawdzie, dobroci i pięknie, dopóki Bóg nie stanie się „wszystkim we wszystkich" (1 

Kor 15,28).  

   

Prawdą jest też, że prawie wszystko, z czym lub z kim się spotykamy, wywołuje w nas uczucia przyjemne 

albo niemiłe - w zależności od przewidywanych korzyści lub szkód. Ponadto wobec wielu rzeczy - np. 

wobec nauki o kwantach - możemy przechodzić zupełnie obojętnie i nie będzie to wcale rzeczą naganną. 
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Dlaczego z wiarą nie może być podobnie? Dlaczego wobec Chrystusa i Kościoła człowiek nie może 

zachować się z podobną obojętnością i potraktować Boga jako swoją prywatną sprawę? Obojętność religijna 

jest godna potępienia, ponieważ religia to Bóg, a Bóg jest Dobrem. Cechą zaś normalnego człowieka jest 

radość ze spotkania z Dobrem. Zdrowe serce człowiecze jest tak skonstruowane, że w zetknięciu z Dobrem 

zadrga radośnie. Jeśli się tak nie zachowuje, to znaczy że utraciło istotną cechę swojego człowieczeństwa. 

Obojętność religijna byłaby stanem psychicznym, charakteryzującym się brakiem doznań ludzkich wobec 

Dobra. Byłaby obojętnym przechodzeniem wobec tego, co dla nas obojętne być nie powinno. Owszem, być 

może dzięki swej obojętności ludzie - podobnie jak kapłan i lewita z przypowieści o Dobrym Samarytaninie 

- zyskują na czasie, ale czy w zamian za to nie odnoszą nieporównanie większej szkody "na duszy" (Mt 

25,35-36). „Ty bowiem mówisz: «Jestem bogaty» i «wzbogaciłem się», i «niczego mi nie trzeba». Ty [zaś] 

jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi" (Ap 3,17).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Spójrzmy na świętych, którzy żyli na wielkopolskiej ziemi. Na pięciu Polskich Braci Męczenników (św. 

Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna), na bł. Bogumiła, bł. Urszulę Ledóchowską, bł. Edmunda 

Bojanowskiego, bł. ks. Narcyza Putza, ks. Mariana Konopińskiego, ks. Józefa Kutę, ks. Włodzimierza 

Laskowskiego, br. Józefa Zapłatę, bł. Natalię Tułasiewicz, na Pięciu Poznańskich Męczenników 

Salezjańskich, na sługi Boże ks. Wawrzyńca Kuśniaka, siostrę Sancję Janinę Szymkowiak, a ponadto na 

wszystkich Wielkopolan, którzy oddali swoje życie za wolność i Ojczyznę. Na ludzi Poznańskiego Czerwca. 

Przyjrzyjmy się im z całym Kościołem Poznańskim, w Duchu Świętym bierzmy się do pracy dla rozwoju 

człowieka, wspólnoty, kultury i wiary:  

   

„O wiaro święta! (...)  

Dzięki ci za skarb pokoju i uciszenie rozterek,  

za skarb wolności i wybawienie z okowów nieszczęścia,  

za skarb światła duchowego i rozplątanie więzów żądz,  

za skarb odwagi i wyzwolenie duszy ze słabości i lęku,  

za skarb piękna duchowego oraz duchowej wzniosłości,  

za unicestwienie grzechu i podniesienie ducha z upadku.  

   

Chwała Tobie, Boże, mój Dobroczyńco!  

Panie, niechaj poznany będziesz w wierze przez wszystek Twój lud,  

przez wszystkich ludzi na ziemi.  

Niechaj wszyscy oddają Tobie chwałę,  
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od Wschodu do Zachodu!".  

Arcybiskup Stanisław Gądecki, List do pracowników środków społecznego przekazu, 

24 stycznia 2006 roku  

Jeden człowiek, który jest po Bożej stronie już jest większością (Wendell Phillips) 

Drodzy Pracownicy środków społecznego przekazu,  

Zwracam się do Was w dniu Waszego patrona, św. Franciszka Salezego. Jego życie i dzieło pozostaje 

dzisiaj jakby w ukryciu. Urodził się w Alpach Wysokich pod Thorens 21 sierpnia 1567 r. W roku 1573 jako 

sześcioletni chłopiec Franciszek rozpoczął regularną naukę w kolegium w La Roche-sur-Foron. W dwa lata 

później był w kolegium w Annecy, gdzie przebywał trzy lata. Kiedy miał zaledwie piętnaście lat, udał się do 

Paryża, by studiować na Sorbonie.  

Następnie udał się do Padwy na studia prawnicze. Zamiast kariery urzędniczej wybrał jednak powołanie 

kapłańskie. Święcenia otrzymał w roku 1593 przy niechętnej zgodzie rodziców, a rok później udał się w 

charakterze misjonarza do okręgu Chablais, by umocnić w wierze katolików i odzyskać dla Chrystusa tych, 

którzy odpadli od wiary i przeszli na kalwinizm. Wśród niesłychanych trudów pokonywał Alpy, dochodzące 

w owych stronach do ponad 4000 m. Odwiedzał wioski i zagrody wieśniaków. Miał dar nawiązywania 

kontaktu z ludźmi prostymi, umiał ich przekonywać, swoje spotkania okraszał wspaniałym humorem. Na 

murach i parkanach rozlepiał ulotki - zwięzłe wyjaśnienia prawd wiary. Między innymi z tego powodu 

Kościół ogłosił św. Franciszka Salezego Waszym patronem, patronem katolickich dziennikarzy.  

W 1602 r. został biskupem Genewy. Stworzył nowy ideał pobożności - wydobył z ukrycia życie duchowe, 

aby "wskazywało drogę tym, którzy żyją wśród świata". Zmarł nagle w Lyonie 28 grudnia 1622 r. 

Beatyfikacja odbyła się w roku 1661, a kanonizacja już w roku 1665. W 1923 roku papież Pius XI ogłosił go 

patronem dziennikarzy i katolickiej prasy. Jego pisma wyróżniają się tak pięknym językiem i stylem, że do 

dnia dzisiejszego zalicza się je do klasyki literatury francuskiej. Do najbardziej znanych należą: 

Kontrowersje, Filotea, czyli wprowadzenie do życia pobożnego (1608) i Teotym, czyli traktat o miłości 

Bożej (1616). Zostało także sporo (ok. 1000) jego listów.  

W tym liście chciałbym nawiązać do słów, które skierowałem do przedstawicieli poznańskich mediów 

podczas naszego spotkania w wigilię uroczystości Objawienia Pańskiego, dnia 5 stycznia 2006 roku. 

Powodem jego napisania jest towarzysząca mi od dawna myśl o wielkiej odpowiedzialności moralnej 

spoczywającej na wszystkich uczestnikach życia publicznego, ale w szczególności na tych, którzy 

przekazują nam informacje o otaczającym nas świecie.  

ROLA MEDIÓW  

Wielu zdaje sobie sprawę, że środki społecznego przekazu mogą być wspaniałym narzędziem 

uczłowieczania człowieka. Mogą wspomagać człowieka i społeczeństwo w dążeniu do większej dojrzałości 

i odpowiedzialności. Wystarczy zwrócić uwagę na niektóre korzystne skutki oddziaływania mediów w 

sferze ekonomii, polityki, kultury, oświaty i religii.  

Media odgrywają ważną rolę w gospodarce rynkowej. Wspomagają działalność gospodarczą i handel. Mogą 

pobudzać wzrost gospodarczy, podnosić zatrudnienie i zamożność społeczeństwa. Skłaniają do podnoszenia 

jakości istniejących towarów i usług oraz do tworzenia nowych miejsc pracy. Stymulują odpowiedzialną 

konkurencję, która służy interesowi publicznemu. Pozwalają ludziom dokonywać bardziej przemyślanych 

wyborów, gdyż informują ich o możliwości nabycia określonych wyrobów i o ich zaletach.  

Przynoszą także korzyść społeczeństwu, ułatwiając coraz bardziej świadomy udział obywateli w życiu 

politycznym. Jednoczą ludzi w dążeniu do wspólnych celów, a przez to pomagają im tworzyć i utrzymywać 

przy życiu bardziej autentyczne wspólnoty. Media są niezbędne we współczesnych społeczeństwach 
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demokratycznych. Dostarczają informacji o problemach i wydarzeniach, o osobach sprawujących urzędy i 

kandydujących na stanowiska publiczne. Pozwalają rządzącym porozumiewać się ze społeczeństwem 

szybko i bezpośrednio. Są ważnymi narzędziami kontroli publicznej, gdyż ujawniają przypadki 

niekompetencji, korupcji czy nadużycia zaufania, a zarazem wskazują przykłady kompetentnego i 

sumiennego działania w interesie publicznym.  

Media są również ważnymi narzędziami oświaty na różnych etapach życia człowieka, od szkoły po miejsce 

pracy i zamieszkania. Pokonują bariery odległości i izolacji, otwierając dostęp do wiedzy mieszkańcom 

niedostępnych obszarów, zmuszonym do przebywania w domu, szpitalu, więzieniu i innych miejscach 

odosobnienia.  

Środki społecznego przekazu pozwalają także ludziom obcować z kulturą i sztuką, które inaczej 

pozostawałyby dla nich niedostępne Wspomagają rozwój człowieka w takich dziedzinach, jak kultura i 

piękno. Pracownicy środków przekazu - podobnie jak artyści - służą wspólnemu dobru przez zachowywanie 

i wzbogacanie kulturowego dziedzictwa narodów i ludów, przybliżając je zwłaszcza dzieciom i młodzieży 

(por. Jan Paweł II, List do artystów, 4). Mam też na myśli formy zdrowej rozrywki, która łagodzą monotonię 

życia i podnosi na duchu ludzi chorych i starszych.  

Dzięki mediom wzbogaca się wreszcie religijność wielu ludzi. Są one przecież źródłem informacji o 

wydarzeniach z życia religijnego. Dzień po dniu dostarczają inspiracji, niosą otuchę i stwarzają sposobność 

do modlitwy ludziom zmuszonym do pozostawania w domach lub w instytucjach publicznych. Dzięki nim 

ogromne rzesze telewidzów na całym świecie uczestniczą w ważnych wydarzeniach z życia Kościoła 

transmitowanych z Rzymu i innych miejsc. Przekazują też niezliczonym milionom słowa Ojca Świętego i 

obraz z jego apostolskich podróży.  

Jednym słowem, we wszystkich tych dziedzinach - ekonomicznej, politycznej, kulturowej, edukacyjnej i 

religijnej - a także w wielu innych - media mogą być narzędziem budowania i umacniania ludzkiej 

społeczności (por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego 

przekazu, 7-12). Realizacja tak doniosłego powołania musi się dokonywać w poszanowaniu ludzkiej 

godności i prawdy, i dlatego przed dziennikarzami stają poważne etyczne wyzwania.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIENNIKARZY  

Gdy na tak wielu płaszczyznach rośnie wpływ mediów na nasze życie, oczywistym staje się wołanie o to, by 

pracownik mediów starał się w swojej pracy szukać prawdy, szanować godność każdego człowieka i działać 

dla społecznego pożytku.  

Obecne żarliwe spory o „etykę mediów" koncentrują się głównie na tym, czego ludzie pracujący w mediach 

robić nie powinni. Wśród najbardziej typowych wynaturzeń etycznych profesji dziennikarskiej wylicza się: 

dyletantyzm, raperstwo i insynuacjonizm. Inne „grzechy" dziennikarzy, to np. besserwisseryzm, arogancja, 

chęć posiadania „ostatniego słowa", niechęć do dialogu, brak taktu, stronniczość i partyjność.  

Tymczasem zamiast koncentrować się na tym, czego dziennikarze robić nie powinni, lepiej jest 

przypominać sobie to, co powinni robić. Pośród tego zaś, co powinni robić, pierwszym wyzwaniem będzie 

zabieganie o prawdę. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla przekazywania świadomych kłamstw. 

Chrześcijańscy pracownicy środków przekazu „mają do spełnienia zadanie prorockie, swego rodzaju 

powołanie: winni otwarcie występować przeciw fałszywym bogom i idolom współczesności, takim jak 

materializm, hedonizm, konsumpcjonizm, ciasny nacjonalizm "(Papieska Rada ds. Środków Społecznego 

Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu, 31). Przede wszystkim jednak mają obowiązek i 

przywilej głosić prawdę - chwalebną prawdę o ludzkim życiu i przeznaczeniu, objawioną we Wcielonym 

Słowie.... (Jan Paweł II, Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji, Orędzie na 

XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24 stycznia 2001).  
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Drugi priorytet to szacunek dla wrodzonej godności każdego człowieka. W medialnych przekazach trzeba ją 

zawsze wzmacniać a nie umniejszać. Z tego też powodu istnieją słuszne granice publicznego krytykowania i 

osądzania kogoś przez środki społecznego przekazu (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, = KKK 2497).  

Trzeci priorytet to pożytek społeczny - praca dziennikarska powinna służyć dobru społeczeństwa i nie ranić 

go moralnie ani w jakikolwiek inny sposób. Jeśli wszyscy ludzie mediów będą w swojej pracy kierowali się 

tymi zasadami, świat stanie się szczęśliwszy (por. abp John Foley, przewodniczący Papieskiej Rady ds. 

Środków Społecznego Przekazu, Życie konsekrowane i kultura komunikacji).  

MILCZENIE, GDY MIŁOŚĆ NAKAZUJE MÓWIĆ  

Te trzy priorytety podporządkowane są jednemu, naczelnemu wołaniu miłości. Tej Miłości do Boga, do 

człowieka i do siebie samego, która nieraz nakazuje milczenie, innym razem - mówienie. Grzeszy najpierw 

przez zaniedbanie ten, kto milczy, gdy sprawiedliwość i miłość zobowiązuje go do mówienia.  

Miłość do Boga skłania nas najpierw do przekazywania Bożej prawdy i do dawania o niej świadectwa. 

Zaniedbaniem tego obowiązku byłoby powstrzymywaniem się od głoszenia Ewangelii, gdy jest to możliwe i 

konieczne. Czasami lęk przed ośmieszeniem powoduje, że ktoś nie głosi Ewangelii innym, nie broni wiary, 

ani nie dzieli się nią z innymi. Wtedy milczenie może nieraz graniczyć z zaparciem się wiary.  

Mówienie powinno zawsze podnosić innych na duchu i dlatego słowa wyrażające życzliwość, dobroć, 

łagodność, serdeczność, uprzejmość, wytwarzające w środowisku ludzkim właściwy klimat, powinny być 

jak najczęściej wypowiadane. Zaniedbywanie tego jest uchybieniem miłości. Gdy ktoś nie potrafi 

pochwalić, pocieszyć, zachęcić do pracy, dodać odwagi, powiedzieć coś miłego, serdecznego, wprowadza 

tym samym chłodną atmosferę między ludzi.  

Grzechem byłoby milczenie, gdyby można było obronić kogoś niesłusznie oskarżonego, a tego się nie 

uczyniło. W tym wypadku milczenie z pewnością naruszałoby miłość. Miłość domaga się nieraz ostrzeżenia 

innych przed niebezpieczeństwem. Nie wolno na przykład milczeć wtedy, gdy ktoś zajmuje stanowisko 

będące źródłem zgorszenia.  

Mówienie znajduje swoje szczególne uzasadnienie wtedy, gdy jest dzieleniem się z innymi odkrytą prawdą. 

Miłość wymaga dzielenia się z innymi, choć czasami człowiek w sposób egoistyczny, aby uchodzić za 

lepszego niż jest, by mieć poczucie, że posiada większą wiedzę niż inni, zachowuje ją tylko dla siebie.  

Miłość nakazuje czasami upomnienie bliźniego, aby pomóc mu się zmienić. Jest to konieczne w sprawach 

ważnych. Jezus mówi o kolejności upominania wynikającej z szacunku do człowieka: najpierw w cztery 

oczy, potem przy świadkach, a dopiero na końcu wobec społeczności Kościoła. Upomnienie zawsze 

powinno być połączone z ukazaniem drugiemu człowiekowi sposobu usunięcia zła, na które zwraca mu się 

uwagę. Nie jest wskazane ciągłe upominanie bliźnich z powodu drobnych wykroczeń i niedoskonałości, 

gdyż mogłoby to zniszczyć atmosferę życzliwości tak potrzebną do budowania wspólnoty.  

MÓWIENIE TEGO, CO MIŁOŚĆ NAKAZUJE PRZEMILCZEĆ  

Miłość nakazuje panowanie nad językiem, by nie mówić nieprawdy. Zabrania również wyjawiania prawdy 

w tych wypadkach, kiedy mogłoby to przynieść komuś szkodę. Miłość zakazuje też niepotrzebnego 

mówienia. „Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na 

podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony" (Mt 12,36-

37).  

Chodzi tu najpierw o szerzenie nieprawdy. Grzechami przeciwko miłości do drugiego człowieka jest 

oszczerstwo, kłamstwo, narzucanie i sugerowanie fałszywych ocen i osądów przez manipulowanie ludzkimi 

ocenami. Lekkomyślne, pochopne i krzywdzące posądzanie bliźnich, świadome szerzenie nieprawdy o nich. 
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Oszczerstwo to wypowiedź sprzeczna z prawdą, która „szkodzi dobremu imieniu innych i daje okazję do 

fałszywych sądów na ich temat" (KKK 2477). Bardzo trafnie ukazuje zło oszczerczego kłamstwa poemat 

Marii Valtorty: „Kłamca - mówię o tym, który kłamie w ważnej sprawie - jest okrutny. Zabija swoim 

językiem dobre imię. Nie różni się więc od zabójcy. Mówię nawet; jest gorszy niż zabójca. Ten ostatni 

zabija jedynie ciało. Kłamca zabija również dobre imię, wspomnienie o człowieku. Jest zatem podwójnym 

zabójcą. To zabójca nie ukarany, gdyż nie rozlał krwi." Kłamstwo jest wykroczeniem przeciw prawdzie, 

dlatego jest złem nawet wtedy, gdy nie stanowi fałszywego oskarżenia bliźniego. Według definicji św. 

Augustyna „Kłamstwo polega na mówieniu nieprawdy z intencją oszukania," (De mendacio, 4,5, PL 40, 

491; por. KKK 2482). Miłość do prawdy zakazuje wypowiadania kłamstw.  

Niemoralne jest też manipulowanie ludzkimi ocenami, po to by wzbudzić niechęć do prawdy, do dobra i do 

ludzi szlachetnych, a zaufanie do zła i do ludzi szkodzących. Manipulacja polega na opisywaniu ludzi 

celowo dobranymi określeniami, które mają pobudzić innych do pozytywnego lub negatywnego ocenienia 

niezależnie od prawdy.  

Miłość powinna powstrzymywać człowieka nawet od wydawania osądów wewnętrznych, a tym bardziej od 

wyrażania ich swoimi słowami. Miłość pragnie bronić, usprawiedliwiać, tłumaczyć drugiego. Każdy 

powinien być tak nastawiony do bliźniego, by szukać w nim dobra, a nie zła. „W celu uniknięcia wydawania 

pochopnego sądu każdy powinien zatroszczyć się, by - w takiej mierze, w jakiej to możliwe - interpretować 

w sensie pozytywnym myśli, słowa i czyny swego bliźniego" (KKK 2478). Tylko w obliczu oczywistego 

zła, w imię prawdy, nie może tego uczynić. 

Szkodliwe mówienie może również dotyczyć prawdy i tego, co niepotrzebne. Mówienie prawdy zawsze 

musi być podporządkowane miłości. Grzeszy ten, kto swoim mówieniem wyrządza szkodę, kto bez miłości i 

wbrew sprawiedliwości przekazuje prawdę.  

Przejawem takiego postępowania jest np. ujawnianie tajemnicy. „Miłość i poszanowanie prawdy powinny 

kierować odpowiedzią na każdą prośbę o informację lub ujawnienie prawdy. Dobro i bezpieczeństwo 

drugiego człowieka, poszanowanie życia prywatnego, dobro wspólne są wystarczającymi powodami do 

przemilczenia wtedy, co nie powinno być znane, lub do dyskrecji. Obowiązek unikania zgorszenia nakazuje 

często ścisłą dyskrecję. Nikt nie jest zobowiązany do ujawniania prawdy temu, kto nie ma prawa jej znać" 

(KKK 2489). Tylko możliwość uniknięcia wielkiego zła lub krzywdy może zwolnić od obowiązku 

zachowania tajemnicy. Jest tak dlatego, ponieważ dochowywanie tajemnicy ma na celu dobro. Tajemnica 

nie obowiązuje więc, kiedy w niektórych przypadkach zamiast dobra mogłoby powstać zło.  

Chodzi tu także o niepotrzebną krytykę. Krytyka może być pożyteczna lub szkodliwa. Przynosi pożytek, o 

ile wypływa z miłości, czyli gdy zmierza do dobra osoby krytykowanej lub do jakiegoś dobra wspólnego. 

Zazwyczaj istnieje szansa polepszenia czegoś, tylko wtedy gdy krytycznie ocenia się jakieś błędne 

postępowanie w obecności osoby, która się go dopuszcza.  

Niewłaściwe jest udzielanie komuś publicznej nagany wtedy, gdy miłość domaga się upomnienia brata w 

cztery oczy (por. Mt 18,15). Z tego też powodu istnieją słuszne granice publicznego krytykowania i 

osądzania kogoś przez środki społecznego przekazu (por. KKK 2497).  

Grzechem jest również ironia, „która zmierza do poniżenia kogoś przez ośmieszanie w sposób 

nieprzychylny pewnego aspektu jego postępowania" (KKK 2481), jak również kpina i ośmieszanie.  

Trzeba nieraz zamilknąć i nie odzywać się, aby nie ranić drugiego człowieka i nie zniechęcać do dobra 

swoimi uwagami drugiego człowieka. Zbędne jest wypowiadanie swojego zdania na jakiś temat, jeśli nie 

wyniknie z tego żadne dobro, a jedynie wywoła to kłótnię lub sprawi bliźniemu przykrość.  

KONIECZNOŚĆ NAPRAWIENIA KRZYWD WYRZĄDZONYCH SŁOWEM  



11 
 

Trzeba koniecznie pamiętać także o tym, że miłość nakazuje naprawić krzywdy wyrządzone językiem i 

piórem. Szczególnie domaga się odwołania oszczerstw i fałszywych oskarżeń. „Wszelkie wykroczenie 

przeciw sprawiedliwości i prawdzie nakłada obowiązek naprawienia krzywd, nawet jeśli jego sprawca 

otrzymał przebaczenie. Jeśli jest rzeczą niemożliwą naprawienie szkody publicznie, należy to zrobić w 

sposób ukryty; jeśli ten, kto doznał krzywdy, nie może zostać wynagrodzony bezpośrednio, powinien 

otrzymać zadośćuczynienie moralne w imię miłości. Obowiązek naprawienia krzywd dotyczy również 

przewinień popełnionych wobec dobrego imienia drugiego człowieka. Naprawienie krzywd - moralne, a 

niekiedy materialne - powinno być ocenione na miarę wyrządzonej szkody. Jest ono obowiązkiem 

sumienia" (KKK 2487).  

Dwa tysiące lat temu Święty Paweł przestrzegał: „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. 

Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni 

służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego 

swego jak siebie samego" (Ga 5,13-14).  

KOMUNIKOWANIE DAWANIEM SIEBIE  

W Chrystusie spotykają się prawda i miłość. W miarę naszego zbliżania się do Niego, także w życiu 

pracownika mediów prawda i miłość stapiają się ze sobą. Miłość bez prawdy byłaby ślepa. Prawda bez 

miłości jest niczym „cymbał brzmiący" (1 Kor 13,1).  

Dlatego dzisiaj, gdy informacja nabrała prawdziwie planetarnego charakteru, tym bardziej winniśmy starać 

się wnikać w posłannictwo anioła, który przyniósł światu Dobrą Nowinę („Naraz stanął przy nich anioł 

Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: 

«Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście 

Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. " - Łk 2, 9-11). Tym bardziej winniśmy 

starać się zrozumieć, że komunikowanie to coś więcej niż przekazywanie zwykłych informacji. 

Komunikowanie - jak w wypadku Zbawiciela - to nic innego jak wydawanie siebie z miłości dla drugich 

(por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Communio et progressio, 11). Wydawanie siebie 

samego dla drugiego człowieka, który dzięki memu słowu będzie nie tylko lepiej lub gorzej poinformowany, 

ale stanie się bogatszy albo uboższy, lepszy lub gorszy.  

Niech na tej drodze wspomaga każdego z Was Maryja, która usłyszała od archanioła Gabriela słowo Dobrej 

Nowiny. Niech w trudnej sztuce komunikowania dopomaga Wam święty Franciszek Salezy, Wasz patron.  

Z serca Wam błogosławię 

Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański 

 

Poznań, 24 stycznia 2006 roku, w święto św. Franciszka Salezego  

Spotkanie opłatkowe z Władzami Województwa i Miasta  

5 stycznia 2007 roku  

1. Stało się już tradycją, że w pierwszych dniach nowego roku ten Dom może gościć osoby, które w 

Województwie Wielkopolskim, w Mieście Poznaniu, oraz w Powiecie Poznańskim pełnią najwyższe 

funkcje w administracji państwowej i samorządowej. Bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia na 

tegoroczne spotkanie opłatkowe. Cieszę się też z faktu, iż w spotkaniu tym uczestniczą tradycyjnie 

Szanowne Małżonki, co sprawia, że spotkanie przybiera bardziej rodzinny charakter.  

2. Korzystając z tak szczególnej okazji pragnę raz jeszcze podziękować Wszystkim tutaj obecnym za 

zrozumienie dla misji jaką pełni Kościół w Archidiecezji Poznańskiej. Wracając myślami do minionego, 

2006 roku, serdecznie dziękuję za wspólne świętowanie 50-tej rocznicy Powstania Poznańskiego 1956 r. 
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Biskupi z całej Polski, którzy uczestniczyli w obradach Konferencji Episkopatu a potem wzięli udział w 

nabożeństwie pod Poznańskimi Krzyżami, wywieźli z Poznania jak najlepsze wspomnienia. Niech to będzie 

powodem uzasadnionej dumy i satysfakcji dla Władz państwowych i samorządowych. 

 

Miniony rok był również czasem, w którym uczyliśmy się wzajemnej współpracy w nowej dziedzinie: na 

polu korzystania ze środków unijnych dla ratowania dziedzictwa narodowego i pomników naszej kultury. 

Temu ostatecznie służy m.in. zarówno Muzeum jak i Archiwum Archidiecezjalne. Ufam, że pewne 

związane z tym problemy zostaną rychło rozwiązane. Szczególnymi pomnikami kultury są budynki 

kościelne, mam na myśli poznańską Farę i kościół Ojców Franciszkanów, a potem także kościoły 

drewniane. Te domy Boże stanowią prawdziwe świadectwo narodowej i regionalnej kultury. Nasza historia 

była trudna, wiele dzieł przepadło w sposób bezpowrotny, tym bardziej musimy wspólnie chronić to, co 

ocalało. Ufam, że nabyte w minionym roku doświadczenie pozwoli nam w nadchodzącym czasie lepiej 

podejmować kolejne zadania w tej dziedzinie. 

 

Miastu pragnę podziękować za zrozumienie dla potrzeb budowy nowych kościołów. Dziękuję też za 

życzliwą gościnę stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia im. Jana Pawła II. Sądzić należy, że zabrali oni 

z Poznania i Wielkopolski dobre wspomnienia, a niektórzy z nich zapewne wrócą do nas, wybierając studia 

w Poznaniu. 

 

Z uwagi na przemiany aglomeracyjne punkt ciężkości w kwestii budowy nowych kościołów przenosi się 

coraz częściej na teren Powiatu Poznańskiego. Ufam, że zarówno ze strony Pana Starosty jak i podległych 

mu powiatowych służb budowlanych, spotkamy się z pełnym zrozumieniem. 

 

Szanowni Państwo! 

 

3. Kościół katolicki w Polsce, który na przestrzeni całego powojennego okresu panowania totalitarnego 

systemu stawał w obronie praw człowieka, także i teraz, w warunkach demokracji, pragnie sprzyjać 

budowaniu życia społecznego, sytuując je na mocnych fundamentach etycznych. Temu celowi służy przede 

wszystkim wychowanie do odpowiedzialnego korzystania z wolności zarówno w jej wymiarze 

indywidualnym, jak i społecznym, a także - jeśli zachodzi taka potrzeba - przestrzeganie przed 

zagrożeniami. Należy to do ewangelicznej misji Kościoła, który w ten sposób wnosi swój specyficzny wkład 

w dzieło ochrony demokracji u samych jej źródeł.  

 

Kościół przypomina katolikom świeckim, że: „Nie mogą oni rezygnować z udziału 'w polityce'; czyli 

różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny służy 

wzrastaniu wspólnego dobra" (ChL, 42). A jednocześnie - wraz ze wszystkimi ludźmi - mają przepajać 

duchem Ewangelii rzeczywistości ludzkie, wnosząc w ten sposób swój wkład w pomnażanie dobra 

wspólnego. Jest to ich obowiązek sumienia wynikający z chrześcijańskiego powołania. Mówił o tym Sługa 

Boży Jan Paweł II podczas pamiętnej wizyty w polskim parlamencie. Dzisiaj przypominam te słowa w 

łączności z tegorocznym programem duszpasterskim, który nosi tytuł: „Przypatrzmy się powołaniu 

naszemu". 

 

Dzieląc radość z pozytywnych przemian jakie dokonują się na naszych oczach „w Wielkopolsce i w samym 

Poznaniu musimy pamiętać, że w wolnym społeczeństwie muszą istnieć wartości zabezpieczające 

najwyższe dobro każdego człowieka i całego człowieka, a wszelkie przemiany ekonomiczne mają służyć 

kształtowaniu świata bardziej ludzkiego i sprawiedliwego" (por. Jan Paweł II, W-wa, 11.VI.1989).  

 

Wczoraj, podczas opłatka z Chórem Katedralnym i Katedralną Szkołą Muzyczną usłyszałem opowiadanie 

jednego z rodziców: Dziecko zapytało rodzica: kim był św. Józef? W odpowiedzi usłyszało: To bardzo 

wielki człowiek. On adoptował Pana Jezusa. Wówczas dziecko zauważyło: A co w tym wielkiego, przecież 

takiego Pana Jezusa to każdy by chciał zaadoptować. 

 

To spostrzeżenie geniuszu dziecięcego jest wyrzutem dla nas dorosłych. Przecież Jerozolima i Betlejem 
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posiadały swoje władze. Przecież te władze starały się prawdopodobnie jak najlepiej wypełnić swoje 

obowiązki. A jednak - w nawale swoich obowiązków - nie zauważyły tego, co najważniejsze. Nie dostrzegły 

obecności Syna Bożego. To wydarzenie uczy nas nie przeceniania swoich możliwości i wielkiej ostrożności 

w wypełnianiu obowiązków stanu.  

 

Dziękując raz jeszcze za przyjęcie zaproszenia, życzę Państwu, by wszędzie, w życiu rodzinnym i w pracy, 

towarzyszyło Wam błogosławieństwo Boże. Zapewniam, że Kościół w Archidiecezji Poznańskiej modli się 

za Was i dobrze Wam życzy, zdając sobie sprawę z publicznych ciężarów, jakie każdy z Was przyjął na 

siebie.  

Przemówienie Arcybiskupa Poznańskiego na X Dzień Judaizmu  

"Tylko Bóg nasz może nas zbawić". X Ogólnopolski Dzień Judaizmu  

Dzisiaj, w dniu 17 stycznia, spotykamy się w Gdańsku na X Ogólnopolskim Dniu Judaizmu przeżywanym 

przez Kościół katolicki w Polsce. Razem z naszymi „starszymi braćmi", Żydami, z przedstawicielami 

innych Kościołów, przy zgromadzonej licznie młodzieży miejscowych liceów, z woli i w obecności 

Ordynariusza miejsca, arcybiskupa Metropolity Gdańskiego zbieramy się na wspólnej modlitwie o 

pogłębienie duchowej więzi między Żydami i Chrześcijanami.  

W tym dniu nasze myśli zwracają się w szczególny sposób w stronę Żydów, ponieważ łączą nas z Wami 

liczne i głębokie więzi duchowe: „Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, 

lecz czymś wewnętrznym" (Jan Paweł II, Przemówienie w Synagodze Większej w Rzymie, 13.04.1986). W 

modlitwie odkrywamy drogi pojednania z Ludem Izraela, powołanym przez Boga wezwaniem 

nieodwracalnym", który wciąż „pozostaje przedmiotem miłości Boga" (Rz 11, 28-29).  

1. Tylko Bóg może nas wybawić  

Tegoroczne hasło Dnia Judaizmu pochodzi z księgi Daniela i zostało przypomniane przez Ojca Świętego 

Benedykta XVI w najbardziej znaczącym - z punktu widzenia dialogu katolicko-żydowskiego - 

ubiegłorocznym przemówieniu wygłoszonym na terenie obozu w Birkenau: „Z głębokim szacunkiem i 

wdzięcznością chylimy czoło przed wszystkimi, którzy podobnie jak trzej młodzieńcy, zagrożeni śmiercią w 

rozpalonym piecu odpowiedzieli: „Tylko Bóg nasz może nas wybawić, ale nawet gdyby nas nie wybawił, 

wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś" 

(Dn 3, 17-18).  

Sens historyczny tego tekstu odnosi się do męczenników czasów machabejskich, którzy zdecydowali się 

raczej ponieść niesprawiedliwą śmierć (por. 1Mch 2, 34-38), aniżeli poddać się totalitaryzmowi 

państwowemu, przymuszającemu do bałwochwalstwa (por. 2Mch 7; 2Mch 14, 6; 1Mch 2, 42; 1Mch 7, 13-

14). Antioch IV Epifanes, który starał się przemocą zhellenizować palestyńskich Żydów i zmusić ich do 

porzucenia religii ojczystej wcielił się w Księdze Daniela w postać Nabuchodonozora. A trzej młodzieńcy w 

piecu ognistym stali się symbolem biernego oporu wobec narzucanego przez Nabuchodonozora 

bałwochwalstwa, czyli wypaczonej pobożności.  

Bałwochwalstwo polegające na tym, że w miejsce Boga na piedestale wartości najwyższej postawiono 

bożka, dla którego należałoby poświęcić związek z prawdziwym Bogiem. Bożek ten nie jest nigdy niczym 

innym, jak tylko "dziełem rąk ludzkich", wytworem pragnień człowieka, a zatem czymś niezdolnym do 

przezwyciężenia granic stworzenia. Daniel ujawnia w tej scenie odwieczną pokusę samozbawienia, i to 

niekoniecznie przez bezwartościowe rzeczy. Czasami są to nawet sprawy, które posiadają samoistną 

wartość, takie jak: bogactwo, władza, powodzenie, naród, miłość, życie. Te pozytywne często wartości, o 

które przecież wolno nam zabiegać, w bałwochwalstwie stają się wartościami absolutnymi. Stają się 

bożkami, dla których jesteśmy gotowi poświęcić wszystko. Niestety bałwochwalca: "karmi się popiołem; 

zwiedzione serce wprowadziło go w błąd" (Iz 44, 20).  
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Ten sam tekst Danielowy aplikowany do nowożytnej historii Szoah brzmi jeszcze bardziej dramatycznie, 

ponieważ nowożytne bałwochwalstwo - ślepa wiara w człowieka przeciwko Bogu - nie zamordowało 

pojedynczych męczenników, ale wymordowało miliony. Zniszczyło z nienawiści do wiary w Boga: „Skoro 

ten naród, przez sam fakt swojego istnienia stanowi świadectwo Boga, który przemówił do człowieka i 

wziął go pod swoją opiekę, to trzeba było, aby Bóg umarł, a cała władza spoczęła w rękach ludzi - w rękach 

tych, którzy uważali się za mocnych i chcieli zawładnąć światem. Wyniszczając Izrael, chcieli w 

rzeczywistości wyrwać korzenie wiary chrześcijańskiej i zastąpić ją przez siebie stworzoną wiarą w 

panowanie człowieka - człowieka mocnego".  

Benedykt XVI powiedział w Birkenau: „Z głębokim szacunkiem i wdzięcznością chylimy czoło przed 

wszystkimi, którzy podobnie jak trzej młodzieńcy, zagrożeni śmiercią w rozpalonym piecu odpowiedzieli: 

‘Tylko Bóg nasz może nas wybawić, ale nawet gdyby nas nie wybawił, wiedz, królu, że nie będziemy czcić 

twego boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś' (Dn 3, 17-18). (...) Ci ludzie 

wstrząsają naszą pamięcią, wstrząsają naszym sercem. Nie chcą wywoływać w nas nienawiści, ale raczej 

pokazują, jak straszne jest dzieło nienawiści. Chcą, aby rozum uznał zło za zło i je odrzucił; chcą budzić w 

nas odwagę dobra i opór wobec zła. Chcą wzbudzić w nas uczucia, które wyrażają słowa włożone przez 

Sofoklesa w usta Antygony: "Nie jestem tu, aby razem nienawidzić, lecz by razem miłować" (Benedykt 

XVI, Przemówienie Ojca Świętego podczas wizyty w Auschwitz-Birkenau, 28.05.2006).  

2. Postawa rozumna  

Dziesięć Przykazań z Synaju, wskazujące drogę do autentycznej czci Boga mogą nam wydawać się 

wskazaniami negatywnymi: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. (...) Nie będziesz zabijał. Nie 

będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa" (Wj 20, 

3.13-16). W rzeczywistości jednak są one nadzwyczaj pozytywne. Gdy usuniemy zło, o którym wspominają, 

okaże się, że wskazują one drogę do prawa miłości, które jest pierwszym i największym z przykazań. 

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. (...) 

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego" (Mt 22, 37.39). Sam Jezus nie przyszedł obalić lecz 

dopełnić Prawo (por. Mt 5, 17). Jego orędzie jest nowe, ale nie znosi tego, które już istnieje; raczej rozwija 

maksymalnie pełnię jego mocy. Jezus naucza, że droga miłości prowadzi do wypełnienia Prawa (por. Ga 5, 

14).  

Kościół katolicki pragnie rozwijać szczery i owocny dialog międzyreligijny z wyznawcami judaizmu. Taki 

dialog nie jest próbą narzucenia innym naszych poglądów. Wymaga on od każdego z nas, abyśmy 

dochowując wierności temu, w co wierzymy, zarazem z szacunkiem słuchali się nawzajem, starali się 

dostrzegać wszystko, co jest dobre i święte w nauczaniu drugiej strony, i wspólnie popierali wszystko, co 

sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i pokojowi. (Jan Paweł II - Spotkanie międzyreligijne w Nôtre Dame w 

Jerozolimie, 2000-03-23).  

„Cechą bowiem Kościoła jest ustawiczne podejmowanie dialogu zawsze i z każdym człowiekiem oraz 

wskazywanie, iż dialog nie jest dowolną postawą, lecz obowiązkiem ewangelicznym wszystkich uczniów 

Chrystusa. „Dialog jest przede wszystkim stylem działania, postawą i duchem, który przyświeca 

postępowaniu. Zakłada uwagę, szacunek i przychylność wobec każdego człowieka, a także uznanie jego 

osobowej tożsamości, jego sposobów wyrażania siebie, jego wartości. Taki właśnie dialog winien być 

normą i stylem całego chrześcijańskiego posłannictwa, a także jego poszczególnych elementów, zarówno 

gdy chodzi o jego zwyczajną obecność i świadectwo, jak też o służbę czy bezpośrednie przepowiadanie. 

Posłannictwo, które nie byłoby przeniknięte duchem dialogu, byłoby sprzeczne z wymogami prawdziwego 

człowieczeństwa i ze wskazaniami Ewangelii" (Oświadczenie Sekretariatu dla Niechrześcijan z 1984, 21 i 

29).  

Autentyczny kult Boga wiąże się zawsze nieodłącznie z troską o los innych ludzi. Jako członkowie jednej 

ludzkiej rodziny i umiłowane dzieci Boże mamy pewne obowiązki wobec siebie nawzajem, od których jako 

ludzie wierzący nie możemy się uchylać. Jeden z pierwszych uczniów Jezusa napisał: «Jeśliby ktoś mówił: 
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'Miłuję Boga', a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, 

nie może miłować Boga, którego nie widzi» (1 J 4, 20). Miłość do naszych braci i sióstr wiąże się z postawą 

szacunku i współczucia, z gestami solidarności, ze współpracą w służbie wspólnego dobra. Tak więc troska 

o sprawiedliwość i pokój nie leży poza obszarem zainteresowań religii, ale jest w rzeczywistości jednym z 

jej istotnych elementów.  

Znaczy to, że religia jest wrogiem podziałów i dyskryminacji, nienawiści i rywalizacji, przemocy i 

konfliktów. Religia nie jest i nie może stawać się usprawiedliwieniem przemocy, zwłaszcza wówczas gdy 

tożsamość religijna nakłada się na tożsamość kulturową i etniczną. Religia i pokój idą w parze! Wyznawanie 

i praktykowanie religii musi się łączyć z obroną obrazu Bożego w każdym człowieku!  

Czerpiąc z bogatego dziedzictwa swojej tradycji religijnej, każdy z nas musi szerzyć świadomość, że nie da 

się rozwiązać dzisiejszych problemów, jeśli będziemy trwali we wzajemnej ignorancji i izolacji. Wszyscy 

jesteśmy świadomi przeszłych nieporozumień i konfliktów, które do dziś ciążą poważnie na stosunkach 

między żydami, chrześcijanami i muzułmanami. Musimy uczynić wszystko, co możliwe, aby przekształcić 

pamięć o krzywdach i grzechach przeszłości w zdecydowaną wolę budowania nowej przyszłości, w której 

będzie miejsce jedynie na lojalną i owocną współpracę między nami.  

Zakończenie  

A więc: zanieśmy do Boga tę prośbę, zwłaszcza teraz, gdy pojawiają się nowe zagrożenia, gdy w ludzkich 

sercach zdają się zwyciężać na nowo moce ciemności: z jednej strony nadużywanie imienia Bożego dla 

usprawiedliwienia ślepej przemocy wobec niewinnych osób; z drugiej cynizm, który nie uznaje Boga i 

szydzi z wiary w Niego. Wołajmy do Boga, aby pomógł ludziom opamiętać się i zrozumieć, że przemoc nie 

buduje pokoju, ale potęguje zniszczenie, które sprawia, że w ostatecznym rozrachunku przegrywają 

wszyscy.  

Abp Stanisław Gądecki  

Gdańsk, 17 stycznia 2007 roku  

Przesłanie Arcybiskupa Poznańskiego do dziennikarzy, 2007 3 stycznia 2007 roku  

 

Arcybiskup Stanisław Gądecki spotkał się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym z pracownikami środków 

społecznego przekazu. Poniżej tekst przesłania Księdza Arcybiskupa.  

Witam bardzo serdecznie wszystkich gości przybyłych na to spotkanie opłatkowe; redaktorów naczelnych, 

dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych, twórców środków społecznego przekazu, 

przedstawicieli wydawnictw, jak również - po raz pierwszy w historii naszych spotkań opłatkowych - 

rzeczników prasowych najważniejszych instytucji miasta Poznania. Panu prezesowi i redaktorowi 

naczelnemu Radia Merkury Piotrowi Frydryszkowi dziękuję za piękne życzenia skierowane do mnie w 

imieniu dziennikarzy.  

1. „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami" (J 1,14).  

Odczytany przed chwilą wiersz Ewangelii według św. Jana przypomniał nam o celu naszego spotkania. Jest 

nią wspólna, doroczna medytacja pracowników mediów nad tajemnicą Wcielenia i jej konsekwencjami w 

naszym życiu. Nie przestając być Bogiem, odwieczny Logos stał się człowiekiem. W nauczaniu Starego 

Testamentu Logos Boży to objawienie Boga, dokonujące się bądź to w stworzeniu, bądź w cudach i dziełach 

pełnych mocy i łaski, lub w proroctwie. Wszystkie te nurty starotestamentalne zostaną wykorzystane przez 

nauczaniu św. Jana, dla którego Logos, to nie bezosobowa zasada, ale osoba ludzka, Jezus będący 
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ostatecznym i kompletnym objawieniem Ojca. „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg 

do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna" (Hbr 1,1-3).  

Odwieczne Słowo, stając się człowiekiem, jakby się pomniejszyło. Ten, przez którego wszystko zostało 

stworzone: kosmos, zwierzęta, ludzie, historia, poddał się samoograniczeniu czasem i przestrzenią. Uczynił 

tak dlatego, ponieważ pragnął rozmawiać z człowiekiem po ludzku. Chciał podzielić się samym sobą z 

człowiekiem. Właśnie w ten sposób Jezus komunikuje siebie człowiekowi.  

My zaś staramy się odpowiadać na ten proces komunikacji na dwa sposoby, o których uczy Fides et ratio: 

„prawda poznana w drodze refleksji filozoficznej oraz prawda Objawienia ani nie są tożsame, ani też jedna 

nie czyni zbyteczną drugiej: ‘Istnieje podwójny porządek poznania, różniący się nie tylko źródłem, ale i 

przedmiotem. Różni się źródłem, bo w pierwszym przypadku poznajemy przy pomocy naturalnego rozumu, 

a w drugim przy pomocy wiary. Różni się przedmiotem, bo oprócz prawdy, do której może dojść rozum 

naturalny, przedłożone nam są również do wierzenia tajemnice zakryte w Bogu: nie można ich poznać bez 

Objawienia Bożego.' Wiara, która opiera się na świadectwie Boga i korzysta z nadprzyrodzonej pomocy 

łaski, rzeczywiście należy do innego porządku niż poznanie filozoficzne. To ostatnie opiera się bowiem na 

postrzeganiu zmysłowym i na doświadczeniu, a jedynym światłem jest dla niego rozum.... natomiast wiara, 

oświecona i prowadzona przez Ducha, dostrzega w orędziu zbawienia ową "pełnię łaski i prawdy" (por. J 1, 

14), którą Bóg zechciał objawić w dziejach, a w sposób ostateczny przez swego Syna Jezusa 

Chrystusa"(Fides et ratio, 9).  

Kiedy więc - wspólnie z ponad dwoma miliardami chrześcijan na świecie, czyli z 1/3 światowej populacji 

(Londyn, Institute for English Christian Research, 16/1/2006) - świętujemy rocznicę urodzin Zbawiciela i - 

za św. Janem - wyznajemy, że wiara to widzenie. Przejście z ciemności nieprawdy do światła Prawdy, nie 

jest po prostu wynikiem intelektualnego procesu, lecz jest nowym sposobem życia. Jest życiem w Prawdzie, 

czyli w Chrystusie (1Jn 1,6-7 1Jn 2,9-10 1Jn 3,19). Wiara wyposaża nas w widzenie Boga i osądzania 

wszystkiego w świetle Chrystusa, dzięki czemu możemy odrzucać fałszywe standardy światowe i pójść za 

nowymi kryteriami Chrystusowymi (Jan 12,21-26).  

A zatem, czego uczy chrześcijanina Boże Narodzenie? „Słowo... Boże, ... - mówi Gaudium et spes objawia 

nam.., że "Bóg jest miłością" (1 J 4,8), a zarazem uczy, że prawem fundamentalnym doskonałości ludzkiej, a 

w następstwie tego i prawem przekształcania świata, jest nowe przykazanie miłości. Tych więc, którzy 

wierzą miłości Bożej, upewnia, że droga miłości otwiera się dla wszystkich ludzi, oraz że nie jest daremny 

wysiłek skierowany ku przywróceniu powszechnego braterstwa. Zarazem upomina, żeby szukać tej miłości, 

nie w samych tylko wielkich sprawach, lecz również, i to przede wszystkim, w powszednich 

okolicznościach życia" (GS, 38).  

„W historii zbawienia Chrystus przedstawił się nam jako "rzecznik" (paraklhton) Ojca:... On, ... w 

komunikowaniu wyraża zawsze szacunek dla tych, którzy słuchają, uczy wyrozumiałości dla ich położenia i 

dla ich potrzeb, skłania do współczucia dla ich cierpień i do stanowczej determinacji, by powiedzieć im to, 

co potrzebują usłyszeć, nie narzucając niczego ani idąc na kompromis, nie dopuszczając się oszustwa ani 

manipulacji. Jezus uczy, że komunikowanie jest aktem moralnym: "Dobry człowiek z dobrego skarbca 

wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam: Z 

każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie 

słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony" (Mt 12, 35-37)" (por. 

Szybki rozwój. List apostolski Jana Pawła II o mediach, 13).  

2. Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu (por. 1 Kor 1,26).  

"A rzeczywistość należy do Chrystusa" (to de swma tou cristou - Kol 2,17). Z tego też tytułu - w 

organicznej i prawidłowej wizji rozwoju istoty ludzkiej - media mogą i powinny promować sprawiedliwość 

i solidarność, przekazując w sposób skrupulatny i prawdomówny wydarzenia, analizując w sposób 
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wyczerpujący sytuacje i problemy, dopuszczając do głosu odmienne opinie. Promować najwyższe kryteria 

prawdy i sprawiedliwości w dojrzałym korzystaniu z wolności i odpowiedzialności.  

By to się mogło wydarzyć, potrzebne jest zagwarantowanie pracownikom mediów odpowiedniej formacji 

duchowej. Są oni przecież często przedmiotem szczególnych nacisków i stają wobec dylematów etycznych, 

jakie przynosi ich codzienna praca; a wielu z nich szczerze pragnie wiedzieć i praktykować to, co jest 

sprawiedliwe na polu etyki i moralności. Potrzeba żmudnej pracy duchowej, by to się dokonało. Każdy i 

każda z Was, Drodzy Państwo, winien i winna na nowo odkrywać w milczeniu sens słów skierowanych 

właśnie do niego przez Słowo przedwieczne. Winien znaleźć czas na indywidualną modlitwę, na lekturę 

Pisma Świętego, na lectio divina, czyli modlitewne czytanie Słowa Bożego. Inaczej jego słowa nie nabiorą 

nigdy głębszego sensu. Będą tylko pogonią za tanią sensacją.  

Kościołowi zaś Poznańskiemu życzę, by każdy pracownik mediów, który chce zajmować głos na jego temat 

czynił to w sposób rzetelny. Tego zaś nie da się osiągnąć - w odniesieniu do obecnej rzeczywistości - bez 

dogłębnej znajomości dokumentów synodalnych. Kto nie chce, lub nie może zrozumieć tych niewielu z 

ponad 700- set stron przygotowanych przez zespoły synodalne, ten niech się lepiej nie wypowiada w kwestii 

Kościoła Poznańskiego. Zapoznanie się z tymi tekstami jest częścią formacji katolickiego pracownika 

mediów. Katolickiego dziennikarza, którego sytuacja jest o wiele trudniejsza niż kogokolwiek. Tu bowiem 

nie wystarczą zbożne intencje, ale potrzebny jest warsztat doskonalszy i wiedza pełniejsza. W szczególności 

w mediach, których program nie jest bynajmniej katolicki.  

Przecież Wasze komunikowanie to coś więcej niż tylko mówienie. Komunikowanie jest wypowiadaniem 

swego najgłębszego „ja", jest także dawaniem siebie. Stąd - także dzięki dzisiejszemu spotkaniu - chcemy 

zacząć lepiej mówić o ludziach i wydarzeniach. Słowami, które prowadzą ludzi ku dobru i miłości. 

Powtarzam, ku miłości, nie ku nienawiści. Chcemy pozwolić zaistnieć słowom najistotniejszym. Pośród 

panującej inflacji słów - przyczyniać się także do wybrzmiewania słów najistotniejszym. Więc przede 

wszystkim Słowu, które pochodzi od Boga.  

Zachęcam do tego każdego z Was i życzę Wam, drodzy twórcy środków przekazu, owocnej współpracy ze 

Słowem Wcielonym w budowaniu Wielkopolski, tej Wielkopolski, dla której również „Światłość w 

ciemności świeci."  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dzień Życia Konsekrowanego, 2007 

 I to, co jest niczym w oczach świata, wyróżnił Bóg.  

W dzisiejsze Święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie zwane w Polsce Świętem Matki Bożej 

Gromnicznej, przeżywamy kolejny już, XI Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.  

Dzisiaj na całym świecie wspólnoty życia konsekrowanego a wraz z nimi Kościół powszechny wielbią Boga 

i wyrażają dziękczynienie za wielki dar tego życia, które ubogaca wspólnotę chrześcijańską charyzmatami 

tak wielu mężczyzn i kobiet oddanych sprawie Królestwa Bożego. Dzień ten jest okazją do wyrażenia 

naszego szacunku wobec osób konsekrowanych. One zaś same są zaproszone do odkrycia - w świetle wiary 

- blasków Bożego piękna, obecnego w ich sposobie życia, oraz uświadomienia sobie swojej niezastąpionej 

misji w Kościele i świecie.  

   

1. „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu"  

„Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! 

Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, 
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niewielu możnych, 

niewielu szlachetnie urodzonych" (1Kor 1, 26).  

W celu głębszego zrozumienia tajemniczej roli życia konsekrowanego w Kościele dobrze jest usłyszeć 

zachętę Apostoła Pawła: „przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu". Jest to zachęta skierowana do 

ogromnej rzeszy ludzi, nie tylko do osób życia konsekrowanego, ale - na co wskazuje tegoroczny 

ogólnopolski program duszpasterski 2007 - w ogóle do wszystkich wierzących Polaków. 

W sensie najogólniejszym, przypatrywanie się własnemu powołaniu, traktowane jest jako zachęta do 

refleksji nad tajemnicą człowieka jako dziecka Bożego. Przypatrywać się swojemu powołaniu to szukać 

odpowiedzi na najważniejsze pytania: skąd się wziąłem? Dokąd zmierzam? W oparciu o jakie wartości i 

ideały mogę osiągnąć życiowe cele, które sobie wyznaczam? 

W takim sensie powołaniem całej ludzkości jest „ukazywanie obrazu Boga i przekształcanie się na obraz 

Jedynego Syna Ojca. Powołanie to przyjmuje formę osobistą, ponieważ każdy jest wezwany do Boskiego 

szczęścia; dotyczy ono także całej wspólnoty ludzkiej" (KKK 1877). «Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go 

miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamysłu. 

Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, 

aby On był pierworodnym między wielu braćmi» (Rz 8, 28-29). Jest to doprawdy fascynująca perspektywa. 

Wszyscy razem jesteśmy powołani, by żyć jak bracia i siostry Jezusa, by czuć się synami i córkami tego 

samego Ojca. To radykalnie zmienia czysto ludzkie perspektywy. Otwiera na niezgłębioną do końca 

tajemnicę Boga. Wzywa do miłości Ojca, objawiającego się w osobie Chrystusa. 

W ramach tego ogólnego powołania mieszczą się powołania szczegółowe, także powołania do życia 

konsekrowanego. Na wzór Marii z Betanii, która «usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa» (Łk 10, 39), 

liczni mężczyźni i kobiety poświęcają się całkowicie i wyłącznie naśladowaniu Chrystusa. Chociaż pełnią 

różne posługi w dziedzinie ludzkiej formacji i troski o ubogich, w zakresie nauczania i opieki nad chorymi, 

nie uważają tego za najważniejszy cel swego życia, ponieważ «pierwszym i podstawowym obowiązkiem 

wszystkich zakonników powinna być kontemplacja rzeczy Bożych oraz ustawiczne zjednoczenie z Bogiem 

w modlitwie» (KPK 663, § 1). Istotą powołania osób zakonnych nie jest to, co zakonnicy robią (modlitwa i 

medytacja, katechizowanie, granie na organach, pomoc w parafii, itp.) lecz to, kim są. Zakonnik, siostra 

zakonna, osoba konsekrowana w instytutach świeckich to ktoś, kto przeżywa szczególnie mocną więź z 

Chrystusem. Ktoś, kto żyje miłością niezwykłą. Kto dla ludzi świeckich jest przypomnieniem i znakiem 

powołania do wiecznej miłości. W Adhortacji apostolskiej Vita consecrata Jan Paweł II pisał: «W tradycji 

Kościoła uznaje się profesję zakonną za szczególne i owocne pogłębienie konsekracji chrzcielnej, jako że 

dzięki niej wewnętrzna jedność z Chrystusem, ustanowiona już przez chrzest, przeradza się w dar 

upodobnienia do Niego, wyrażony i urzeczywistniony w sposób pełniejszy przez profesję rad 

ewangelicznych» (n. 30). 

Kiedy jednak wsłuchujemy się dokładniej w kontekst słów wypowiedzianych przez Apostoła Pawła 

(„przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu"), dostrzegamy, że Apostołowi nie chodzi ani o definicję 

ogólnego ani szczegółowego powołania w Kościele, ale przede wszystkim o ukazanie małości i znikomości 

tych, którzy zostali wezwani do Kościoła i którzy nie na mocy swoich osobistych predyspozycji, talentów 

czy zasług, ale wyłącznie dzięki Chrystusowi zyskują mądrość, sprawiedliwość, uświęcenie i odkupienie. 

Mówi Apostoł: zwróćcie uwagę na wasze „zaproszenie". Kościół to święte zwołanie, zgromadzenie, 

wezwanie. 

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa do Kościoła /zwołania/ Bożego w Koryncie, do 

tych, którzy zostali powołani do świętości, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego. 

Kiedy więc Apostoł mówi: „przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu", faktycznie twierdzi, że Kościół to 

najczęściej zgromadzenie tych, którzy w oczach świata uważani są za nic ( „co [w ogóle] nie jest" - Biblia 

Warszawsko-Praska - „to, co jest niczym"). Kościół jest towarzystwem, w którym obecnych jest niewielu 

mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Kiedy zatem 

gromadzimy się w Dzień Życia Konsekrowanego, musimy sobie najpierw uświadomić, że często 

niepotrzebnie oburzamy się na miernotę obecną we wspólnotach życia konsekrowanego. I że my sami 

możemy być uważani za miernotę w oczach ludzi.  
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2. Przewartościowanie wartości 
 

„Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, 

aby zawstydzić mędrców, 

wybrał to, co niemocne w oczach świata, 

aby mocnych poniżyć; 

i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, 

i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, 

by to co jest, unicestwić, 

tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga" 

(1 Kor 1, 27-29).  

Dlaczego Bóg odrzucił to, co najbardziej wartościowe (władza, mądrość, pochodzenie) w oczach świata? 

Dlaczego w Kościele tak trudno się zmieścić ludziom posiadającym władzę („niewielu możnych")? Przecież 

historia dowodzi, że władcy są bardzo potrzebni dla budowania państw tego świata. Pierwsze królestwa i 

późniejsze imperia były konstruowane właśnie przez ludzi, którzy w danym momencie sprawowali 

najbardziej znaczącą władzę. Bez ich aktywnego udziału nie powstałoby w ogóle wiele państw. A jednak, 

mimo tej dobroczynnej roli możnych, Apostoł określa ich jako nie najbardziej nadającymi się do budowania 

Królestwa Bożego. Najprawdopodobniej dlatego, iż oni są najbardziej narażeni na pokusę pychy. Najłatwiej 

przychodzi im wyobrazić sobie, iż są bogami. Wprawdzie na pokusę pychy wystawieni są wszyscy ludzie, 

ale najbardziej dotyka ona właśnie możnych. Rozrastając się w siłę zagrażają innym. Są jak wysokie 

drzewa, które im bardziej rosną, tym bardziej okradają ze słonecznego światła wszystkie inne drzewa i 

rośliny, które wzrastają w ich cieniu. Możni żądają zbyt wysokiej ceny za usługi świadczone społeczeństwu. 

Żądają i otrzymują to, czego chcą, ponieważ kontrolują instytucje za pomocą których społeczeństwo 

zdobywa samoświadomość. Najpierw wprowadzają pokój społeczny wykorzystując do tego swoją władzę, a 

potem go niszczą, egzekwując swoją władzę, żądając wygórowanych opłat za swoje usługi. 

Dlaczego niewielu „szlachetnie urodzonych" jest powołanych do uczestnictwa w życiu Kościoła? Otóż, 

szlachetnie urodzonymi są zazwyczaj potomkowie i bliscy możnych. Być dobrze urodzonym, to znaczy 

zajmować uprzywilejowane miejsce w społeczeństwie. O ile pierwsze pokolenie władców bywa zazwyczaj 

grubiańskie, to drugie i trzecie pokolenie jest już wykształcone i zdobyło wystarczającą ogładę. 

Wykorzystuje ono przywileje nagromadzone przez ojców, maskując kulturą i ogładą brutalność walki o 

władzę. Dobrze urodzonym trudno jest znaleźć się w Kościele, ponieważ ulegają oni często pokusie obłudy. 

Kulturą uzasadniają okrucieństwo swoich rządów. Niesprawiedliwość ukrywają za piękną fasadą. W ten 

proces uwikłane są także dobrze urodzone kobiety lub znajdujące się w otoczeniu możnych, które traktują 

niesprawiedliwość jako rzecz oczywistą, lecz starają się usunąć jej nieprzyjemny zapach okazjonalną 

filantropią i dobrymi uczynkami, będącymi tyleż wyrazem współczucia, co demonstracją ich siły. 

Szlachetnie urodzeni nie są wezwani do Królestwa Bożego, ponieważ brak im wewnętrznej uczciwości. 

Wreszcie nie wezwał Bóg wielu „mędrców", mimo iż wielu jest przekonanych o tym, że właśnie naukowcy 

są zbawieniem społeczeństw i że gdyby tylko władcy byli jednocześnie mędrcami dałoby się rozwiązać 

wszystkie problemy dręczące społeczeństwa, narody i świat. Niestety, mędrcy nie są zazwyczaj na tyle 

mądrzy, aby przejrzeć intencje władców. Najczęściej usłużnie podążają za taborem możnych, ponieważ ci 

zapewniają im utrzymanie i możność rozwoju. Nawet jeśli nie są naumyślnie nieuczciwi, rzadko też są na 

tyle mądrzy, aby dostrzec coś więcej poza interesem swojej grupy. Ponieważ zaś są wykształceni, dlatego 

ludzie przesadnie im ufają. Dzięki wykształceniu uchodzą za bezstronnych, gdy tymczasem, kiedy 

wypowiadają się na inne - poza znanymi - tematami stają się najbardziej udanymi kłamcami. Nie tyle 

usuwają bezpodstawne uprzedzenia, ile dostarczają ludziom lepsze argumenty dla ich uprzedzeń. Mędrcy 

nie są wezwani nie z tego powodu, iż są nie dość mądrzy, ale dlatego, że są zbyt mądrzy. Utożsamiają 

prawdę z racjonalną spójnością i mierzą paradoksy życia według ludzkiej logiki. Albo uważają człowieka za 

nic. Albo wynoszą go ponad Stwórcę. Często też pędzą życie na porównywaniu idei, nie potrafiąc 

wykrzesać z siebie siły do działania (por. R. Niebuhr, Poza tragizmem, 130-138). 

Z Listów do Koryntian wyłania się bardzo wyraźnie jedna prawda: przeciwstawienie między wielkością 

światową a wielkością objawioną w Jezusie Chrystusie. Ludzka mądrość nie chce uznać, że jej własna 
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słabość stanowi warunek jej mocy. Człowiek nie potrafi pojąć, w jaki sposób śmierć może być źródłem 

życia i miłości. Rozum nie może pojąć tajemnicy miłości, której symbolem jest Krzyż. Ta mądrość Krzyża 

przekracza wszelkie granice kulturowe i każe otworzyć się na powszechność zawartej w niej prawdy. Jakież 

wyzwanie zostaje tu rzucone naszemu rozumowi i jakąż korzyść może on odnieść, jeśli je podejmie! Rozum 

o własnych siłach jest w stanie tego dostrzec, natomiast z pomocą wiary może otworzyć się na «szaleństwo» 

Krzyża. Orędzie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jest rafą, o którą może się rozbić 

powiązanie wiary i filozofii, ale poza którą otwiera się nieskończony ocean prawdy. Wyraźnie ujawnia się 

tutaj granica między rozumem i wiarą, ale dokładnie zostaje też zakreślony obszar, na którym może dojść do 

ich spotkania (por. Fides et ratio, 23).  

   

3. Żyć samemu tajemnicą krzyża 

 

„Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, 

my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,  

dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i 

mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, 

a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi" (1Kor 1, 22-25). 

„My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego". Tak, w tym, w czym świat dostrzega porażkę, on widzi 

zwycięstwo. W tym zaś, w czym świat widzi sukces, on dostrzega porażkę. Prawo wyrzeczenia należy więc 

do samej istoty powołania chrześcijańskiego. W szczególny zaś sposób należy ono do istoty powołania 

związanego z profesją rad ewangelicznych. Tego rodzaju powołanie cechuje się jaśniejszym zrozumieniem 

trudnego wyzwania św. Pawła: „Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym 

pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim" (Flp 3, 8). Tak więc wyrzeczenie jest konieczne, aby odnaleźć się 

pełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i rozpoznać do końca tajemnicę własnego człowieczeństwa oraz 

koniecznej przemiany: „chociaż (bowiem) niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest 

wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień". 

Nauka Krzyża musi więc być ciągle sercem wszelkich programów formacyjnych oraz źródłem dojrzałości 

zakonnej. Tak kształtuje się nowy człowiek, zakonnik i apostoł. W formacji i życiu zakonników nie może 

więc zabraknąć ascezy. „Dzisiaj osoby konsekrowane, zachowując doświadczenia wieków, są jednocześnie 

powołane do poszukiwania form, które lepiej odpowiadałyby naszym czasom, przede wszystkim takich, 

które towarzyszą trudom apostolskim i zapewniają wielkoduszność w służbie. Dzisiaj krzyż, który trzeba 

brać codziennie na ramiona (por. Łk 9, 23), może mieć także wymiar wspólnotowy, jak starzenie się 

instytutu, nieprzystosowanie struktur, niepewność jutra" (Rozpocząć na nowo, 27). W świecie rozwydrzenia, 

konsumizmu i wszelkiego rodzaju nadużyć władzy potrzebni są świadkowie tajemnicy paschalnej 

Chrystusa, której pierwszym i nieuniknionym etapem jest krzyż. Świeccy potrzebują zakonników i 

zakonnic, którzy pomogą im przebyć „królewską drogę Krzyża". Potrzebują świadków, którzy wyrzekają się 

tego, co św. Jan nazywa „światem" i „jego pożądliwościami". Królestwo Boże, o którym życie zakonne daje 

świadectwo, nie jest z tego świata. I ciągle potrzebni są świadkowie, którzy to potwierdzą (por. Potissimum 

institutioni, 36). 

Wierność osób konsekrowanych „jedynej Miłości ujawnia się i hartuje w pokorze życia ukrytego, w 

cierpieniu, które przyjmują, aby dopełniać we własnym ciele „braki udręk Chrystusa" (Kol 1, 24), w 

milczącym poświęceniu, w poddaniu się świętej woli Bożej, w pogodnym dochowywaniu wierności nawet 

wówczas, gdy tracą już siły i autorytet. Wierność Bogu jest też źródłem ofiarnej służby braciom, którą 

osoby konsekrowane pełnią, kosztem wielu wyrzeczeń, przez nieustanną modlitwę wstawienniczą za 

potrzeby braci, przez bezinteresowną posługę ubogim i chorym, przez wzajemną pomoc w trudnościach, 

przez gorliwy udział w troskach i doświadczeniach Kościoła" (Vita consecrata, 24). 

Ponieważ zaś posługa kapłańska jest posługą samego Kościoła, nie może ona być wypełniona inaczej, jak 

tylko we wspólnocie hierarchicznej całego ciała. Miłość pasterska przynagla zatem również prezbiterów 

zakonnych, aby działając w tej wspólnocie, jak najchętniej oddawali przez posłuszeństwo służbie Boga i 

braci własną wolę, przyjmując i wykonując w duchu wiary zlecenia papieża, własnego biskupa, a także 

własnych przełożonych zakonnych, na wzór Chrystusa, który „wyniszczył samego siebie przyjąwszy naturę 
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sługi (...) stawszy się posłusznym aż do śmierci" (Flp 2, 7-8) i przez to posłuszeństwo zwyciężył i odkupił 

nieposłuszeństwo Adama" (por. Presbyterorum ordinis, 15).  

 

4. Innym głosić Ukrzyżowanego  

W dziejach chrześcijaństwa osoby konsekrowane umiały kontemplować cierpiące oblicze Pana w bliźnich. 

Rozpoznawały to oblicze w chorych, w więźniach, w ubogich i w grzesznikach. Wezwanie Jezusa: 

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1, 15) kierowało ich kroki ku tym ludziom i budziło nadzieję 

tam, gdzie panowało zniechęcenie i śmierć. Ich walka toczyła się przede wszystkim przeciw grzechowi i 

jego zgubnym konsekwencjom. Ich posługa doprowadziła wielu mężczyzn i kobiet do doświadczenia 

miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty. 

W dzisiejszych czasach pojawiają się ciągle nowe twarze, w których trzeba rozpoznać oblicze Chrystusa, 

umiłować Je i służyć Mu. Są to nowe przestrzenie ubóstwa materialnego, moralnego i duchowego, które 

rodzi współczesne społeczeństwo. Krzyk Chrystusa na krzyżu pokazuje, że bierze On na siebie całe zło, aby 

je odkupić. Powołanie osób konsekrowanych jest kontynuacją powołania Jezusowego i przyjmuje na siebie 

cierpienia i grzech świata, spalając je w ogniu Bożej miłości (por. Rozpocząć na nowo, 27).  

Zakończenie  

Czcigodne Siostry, Drodzy Bracia, potrzebujemy Was. Kościół nie może bez Was żyć pełnym życiem. Bez 

Was nie może być czytelnym znakiem pośród świata. Potrzebuje Was jako dowód tego, że całkowite 

oddanie się Bogu ma sens. Świat zagrożony przez zalew spraw nieważnych i przemijających potrzebuje 

świadectwa nieograniczonej i bezinteresownej miłości. 

A zatem: „Idźmy wszyscy na spotkanie Chrystusa. (...) Niechaj nikogo nie zabraknie na tym spotkaniu, 

niech każdy niesie zapaloną świecę. Blask gorejących świec oznacza najpierw Bożą chwałę Tego, który 

przychodzi, przez którego wszystko jaśnieje od czasu, kiedy blask światła wiecznego rozproszył złe 

ciemności. Oznacza także i nade wszystko, że trzeba nam z jasną duszą wyjść na spotkanie Chrystusa. 

Jak bowiem Bogurodzica, Dziewica niepokalana, niosła w swoich ramionach Światło prawdziwe idąc na 

spotkanie tych, którzy pozostawali w mroku śmierci, tak też i my oświeceni jego promieniami i trzymając w 

ręku widoczny dla wszystkich płomień, pośpieszajmy naprzeciw Tego, który jest prawdziwym Światłem. 

(...) 

Niechaj nikt z nas nie pozostaje z dala od tego Światła. Niechaj nikt, kto go otrzymał, nie trwa dłużej w 

ciemnościach. Idźmy wszyscy jaśniejący, idźmy razem wszyscy oświeceni i przyjmijmy wraz ze starcem 

Symeonem jasne i wieczne Światło. Wraz z nim wychwalajmy i dziękujmy Bogu, Ojcu światłości, który 

zesłał prawdziwe Światło, rozproszył ciemności i nas wszystkich uczynił jaśniejącymi" (św. Sofroniusz, 

Kazanie 3 na święto Ofiarowania Pańskiego, 6. 7)  

Abp Stanisław Gądecki  

Katedra Poznańska, Poznań - 2 lutego 2007 roku  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Światowy Dzień Chorego, 2007  

Duchowa opieka nad nieuleczalnie chorymi  
 

W tym roku, w XV już Światowy Dzień Chorych Kościół kieruje naszą uwagę ku nieuleczalnie chorym, 

wśród których znajduje się wielu umierających.  

W ten sposób Kościół zwraca uwagę na sprawy oczywiste; na to, że życie ludzkie ma swoje granice i 

wcześniej czy później musi skończyć się śmiercią. Mimo postępu nauk medycznych nie na każdą chorobę 

można znaleźć lekarstwo, stąd na całym świecie - w szpitalach, hospicjach i domach - obecne jest cierpienie 

wielu osób nieuleczalnie chorych, często w terminalnej fazie choroby. W stosunku do tych osób lekarze i 
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personel medyczny, społeczeństwo i Kościół mają określone obowiązki moralne, od których nie mogą się 

uchylić, gdyż sprzeniewierzyliby się wymogom etyki zawodowej oraz ludzkiej i chrześcijańskiej 

solidarności. Żadna kalkulacja kosztów nie może przesłonić wartości podstawowego dobra, które podlega 

ochronie, a mianowicie życia ludzkiego. Wszelkie inne wartościowanie, np. na podstawie jakości życia, 

wprowadziłyby do stosunków społecznych zasady o charakterze dyskryminacyjnym. 

 

Umierający człowiek  

W dokumencie Dolentium hominum - wydanym 11 lutego 1985 r. i ustanawiającym Papieską Komisję 

Duszpasterstwa Służby Zdrowia - Jan Paweł II napisał: "Zbliżając się do chorych i do tajemnicy cierpienia, 

Kościół kieruje się ściśle określoną koncepcją osoby ludzkiej i jej przeznaczeniem w planie Bożym. Według 

tej koncepcji celem medycyny i zabiegów leczniczych jest nie tylko dobro i zdrowie ciała, lecz osoby jako 

takiej, której ciało zostało dotknięte chorobą. Choroba bowiem i cierpienie są doświadczeniem, które 

dotyczy nie tylko ciała, ale całego człowieka w jego jedności duszy i ciała. Wiemy zresztą, że niekiedy 

źródło i prawdziwa przyczyna choroby przejawiającej się w ciele znajduje się w zakamarkach ludzkiej 

psychiki".  

Chory cierpi nie tylko fizycznie - także psychicznie i duchowo. Ból wszechogarniający obejmuje nie tylko 

ciało pacjenta, ale także jego psychikę i duchowość. Nieuleczalna choroba jest nieraz źródłem 

przewartościowania stosunku do siebie, do otoczenia i Boga. Wiadomość o chorobie wywołuje łańcuch 

reakcji: odrzucenie tej wiadomości, zaprzeczenie, bunt i złość. Chorzy przechodzą przez okresy targowania 

się z ludźmi i Bogiem, przygnębienia, smutku i rozpaczy. A umieraniu towarzyszą zazwyczaj cierpienia 

duchowe, rozterki moralne, poczucie winy i lęk przed śmiercią. 

"Wizyta w szpitalu, a szczególnie w szpitalu dziecięcym, wywołuje z głębi serca pewne zasadnicze pytania 

co do sensu życia i egzystencji człowieka; ciągłe istnienie dręczącego cierpienia, nieuchronnego cierpienia, 

dotykającego zwłaszcza niewinnych, jawi się zdumionemu i zagubionemu umysłowi ludzkiemu jako 

prawdziwy skandal (...) Bolesny, rozdzierający płacz cierpiącego dziecka może wydać się niejako protestem 

całej ludzkości wobec niezgłębionego milczenia Boga, który dopuszcza istnienie takiego bólu" 

(Przemówieniu wygłoszonym 8 czerwca 1982 r. w rzymskim szpitalu dziecięcym Bambino Gesù). Jest to 

sytuacja dobrze znana rodzicom i rodzinie, nauczycielom i wychowawcom, a także lekarzom i personelowi 

medycznemu. W świecie, którym włada wszechmogący i sprawiedliwy Bóg, cierpienie dzieci wywołuje 

głośne sprzeciwy i bunt, których sedno stanowi zarzut o "milczeniu" Boga. 

Zwykło się uważać, że dzieci nie są w stanie zracjonalizować swojego cierpienia, to znaczy zrozumieć go i 

wytłumaczyć. Jednak cierpiące dzieci są o wiele dojrzalsze nie tylko od swoich starszych rówieśników, lecz 

i od wielu dorosłych. Nasuwa się tu przykład kilkuletniej dziewczynki, która znajdując się w terminalnej 

fazie choroby nowotworowej, bardzo cierpiała. Pocieszana przez innych, to ona przyniosła im ulgę, mówiąc: 

"Pan Jezus też cierpiał". 

Umieranie - często samotne i anonimowe, za zamkniętymi drzwiami szpitalnej sali - nie jest dla człowieka 

łatwym doświadczeniem. Zrozumiał to kiedyś Dawid Taśma, polski lotnik, który umierał w 1947 roku w 

londyńskim szpitalu. Przekazał on opiekującej się nim pielęgniarce wszystkie swoje oszczędności na 

stworzenie hospicjum - miejsca, w którym umieranie odzyskałoby swoją godność i znaczenie. Tą 

pielęgniarką była Cecily Saunders, założycielka powstałego w 1967 roku Hospicjum św. Krzysztofa w 

Londynie, które jest obecnie światowym centrum opieki hospicyjnej. Tego rodzaju opieka jest dzisiaj 

sprawowana w hospicjach domowych (gdzie wolontariusze odwiedzają chorych w ich domach) oraz w 

hospicjach stacjonarnych. Istnieją również stacjonarne oddziały hospicyjne, które są częścią szpitali, 

poradnie dla chorych i osieroconych rodzin oraz ośrodki opieki dziennej.  

Według Światowej Organizacji Zdrowia opieka hospicyjna (paliatywna) jest wszechstronnym, aktywnym 

działaniem, które ma na celu zaspokojenie wszystkich potrzeb pacjenta cierpiącego na chorobę nie 

poddającą się leczeniu przyczynowemu, zagrażającą życiu i postępującą. W Wielkopolsce działa kilka 

hospicjów (w Poznaniu, Lesznie, Kościanie, Wolsztynie). Bodajże najbardziej znane jest Hospicjum 

„Palium" na Os. Rusa, prowadzone przez prof. Jacka Łuczaka. A potem Hospicjum domowe św. Jana 

Kantego, gdzie długoletnim dyrektorem jest ks. Ryszard Mikołajczak.  

W sytuacji terminalnej chory może rozpoznać, że miarą jego człowieczeństwa nie jest ani sprawność 

biologiczna i psychiczna, ani przydatność społeczna, ani nawet zdolność do czynienia dobra. Nawet 

czynienie dobra - choć jest ono czymś bardzo ważnym - nie jest ostatecznym celem naszego życia. Tradycja 
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chrześcijańska uważa, że cierpliwe znoszenie zła, jakiego nie da się uniknąć, jest czymś nawet ważniejszym 

aniżeli czynienie dobra. Ważniejszym, bo podczas gdy czynienie dobra jest wydawaniem właściwych 

człowiekowi owoców, to mądre znoszenie zła kształtuje, oczyszcza i pogłębia nas samych. Mądre znoszenie 

zła związanego z umieraniem kształtuje nas w sposób ostateczny.  

Tak, śmierć ma dla człowieka wierzącego wymiar religijny. Jest czymś godnym pożałowania, kiedy z 

czyjejś winy umierający jest pozbawiony szansy pojednania z Bogiem. W sytuacji człowieka umierającego 

„ewangelizacja śmierci" może dokonywać się przynajmniej na trzy sposoby: przez obdarzanie miłością, 

przez modlitwę oraz posługę sakramentów. Człowiek ciężko chory, który już nie ma siły nawet na to, żeby 

się modlić, przyjmuje z wdzięcznością podpowiedź, że w jego sytuacji prawdziwą modlitwą będzie samo 

tylko spojrzenie na wizerunek Ukrzyżowanego czy na obraz Matki Bożej, albo samo tylko trzymanie w ręku 

różańca. 

Dlatego też Benedykt XVI zwraca się dzisiaj do nieuleczalnie chorych, w szczególności tych, którzy 

znajdują się w fazie terminalnej i mówi: „Wzywam was, byście kontemplowali cierpienia ukrzyżowanego 

Chrystusa i razem z Nim zwracali się do Ojca, ufając w pełni, że każde życie, a wasze w szczególności, jest 

w Jego rękach. Wiedzcie, że wasze cierpienia, zjednoczone z cierpieniami Chrystusa, będą owocne i 

pomogą Kościołowi i światu. Modlę się do Boga, aby umocnił waszą wiarę w Jego miłość, zwłaszcza w 

próbach, które teraz przechodzicie. Mam nadzieję, że wszędzie tam, gdzie jesteście, zawsze znajdziecie 

duchową pociechę i siłę, potrzebne, by umacniać waszą wiarę i zbliżać was do Ojca życia" (Kościół 

naśladuje miłosiernego Samarytanina. Orędzie papieskie na XV Światowy Dzień Chorego, 4.01.2007).  

 

Miłosierny Samarytanin  

Adresatami apelu z Dnia Chorego są najpierw wszyscy chrześcijanie. Każdy z nas wezwany jest do 

przyjęcia postawy dobrego Samarytanina. List Apostolski Salvifici doloris tłumaczy jak wygląda w 

praktyce taka postawa: „Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie należy do ewangelii cierpienia, 

wskazuje bowiem, jaki winien być stosunek każdego z nas do cierpiących bliźnich. Nie wolno nam ich 

„mijać", przechodzić mimo z obojętnością, ale winniśmy przy nich „zatrzymywać się". Miłosiernym 

Samarytaninem jest każdy człowiek, który zatrzymuje się przy cierpieniu drugiego człowieka, jakiekolwiek 

by ono było. Owo zatrzymanie się nie oznacza ciekawości, ale gotowość. Jest to otwarcie jakiejś 

wewnętrznej dyspozycji serca, które ma także swój wyraz uczuciowy. Miłosiernym Samarytaninem jest 

każdy człowiek wrażliwy na cudze cierpienie, człowiek, który „wzrusza się" nieszczęściem bliźniego. Jeżeli 

Chrystus, znawca wnętrza ludzkiego, podkreśla owo wzruszenie, to znaczy, że jest ono również ważne dla 

całej naszej postawy wobec cudzego cierpienia. Trzeba więc w sobie pielęgnować ową wrażliwość serca, 

która świadczy o współczuciu z cierpiącym. Czasem owo współczucie pozostaje jedynym lub głównym 

wyrazem naszej miłości i solidarności z cierpiącym człowiekiem. 

Jednakże miłosierny Samarytanin z Chrystusowej przypowieści nie poprzestaje na samym wzruszeniu i 

współczuciu. Staje się ono dla niego bodźcem do działań, które mają na celu przyniesienie pomocy 

poranionemu człowiekowi. Miłosiernym Samarytaninem jest więc ostatecznie ten, kto świadczy pomoc w 

cierpieniu, jakiejkolwiek byłoby ono natury. Pomoc, w miarę możności, skuteczną. W tę pomoc wkłada 

swoje serce, nie żałuje również środków materialnych. Można powiedzieć, że daje siebie, swoje własne „ja", 

otwierając to „ja" dla drugiego. Dotykamy w tym miejscu jednego z kluczowych punktów całej 

chrześcijańskiej antropologii. „Człowiek... nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez 

bezinteresowny dar z siebie samego". Miłosierny Samarytanin - to człowiek zdolny do takiego właśnie daru 

z siebie samego. 

Idąc za ewangeliczną przypowieścią, można by powiedzieć, że cierpienie, które pod tylu różnymi 

postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w 

człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego „ja" na rzecz innych ludzi, ludzi cierpiących. 

Świat ludzkiego cierpienia przyzywa niejako bez przestanku inny świat: świat ludzkiej miłości - i tę 

bezinteresowną miłość, jaka budzi się w jego sercu i uczynkach, człowiek niejako zawdzięcza cierpieniu" 

(Salvifici doloris, 28-29).  

Postawa Dobrego Samarytanina potrzebna jest w szczególności dzisiaj, gdy również do nas dociera powoli 

subkultura śmierci, szerząc mentalność przenikniętą egoizmem, zabiegając o poparcie społeczne i prawne 

dla praktyki zabijania życia. Podłożem tej subkultury jest przekonanie, iż to sam człowiek winien 

decydować o swojej śmierci. Gdyby medycyna przyjęła taki punkt widzenia, gubiąc swój naturalny wymiar 
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etyczny, wówczas nawet osoby pracujące zawodowo w świecie ochrony zdrowia mogą czasami doznawać 

silnej pokusy spowodowania czyjejś śmierci. W tym miejscu należy więc z całą mocą przypomnieć, że 

„przez eutanazję w ścisłym i właściwym sensie należy rozumieć czyn lub zaniedbanie, które ze swej natury 

lub w intencji działającego powoduje śmierć w celu usunięcia wszelkiego cierpienia"; takie postępowanie 

zawsze „jest poważnym naruszeniem Prawa Bożego jako moralnie niedopuszczalne dobrowolne zabójstwo 

osoby ludzkiej" (Evangelium vitae, 65). 

W tego rodzaju klimacie potrzebna jest postawa dobrego Samarytanina, stawanie się bliźnim cierpiących 

braci i sióstr, okazywanie im szacunku, zrozumienia, dobroci, współczucia i bezinteresowności. 

Chrześcijanin - powodowany wiarą - rozpoznaje w ludziach dotkniętych cierpieniem oblicze cierpiącego 

Zbawiciela i stara się nieść im pomoc w potrzebie, pomny Jego słów: „byłem chory, a odwiedziliście Mnie" 

(Mt 25, 36). Jego zaangażowanie nie wypływa z jakichś szczególnych uwarunkowań społecznych, nie jest 

też praktyką dowolną ani doraźną, ale stanowi autentyczną odpowiedź na wolę Chrystusa: „Przywołał do 

siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli 

wszystkie choroby i wszelkie słabości" (Mt 10, 1). 

Jest to przede wszystkim zadanie dla chrześcijańskich pracowników służby zdrowia: lekarzy, 

farmaceutów, pielęgniarzy i wolontariuszy, którzy są w szczególny sposób powołani, by stać na straży 

ludzkiego życia. Zadanie to spoczywa nie tylko na nich, ale również na członkach rodziny chorego. Z serca 

bliskiej osoby, zmagającej się z cierpieniem i śmiercią, wyrywa się przede wszystkim prośba o obecność, o 

wsparcie w godzinie próby. Jest to prośba o pomoc w zachowaniu nadziei wówczas, gdy wszystkie ludzkie 

nadzieje zawodzą. 

Przy nieuleczalnie chorych i umierających czuwają też woluntariusze. Mają oni do odegrania wielką rolę 

zarówno w odniesieniu do nieuleczalnie chorego, jak i wobec jego rodziny. Woluntariusze stają wobec 

cierpienia uzbrojeni czasami tylko w gotowość do słuchania. Nieraz spędzają wiele godzin przy łóżku 

chorego, słuchając jego zwierzeń i zaspokajając potrzebę bliskości przyjaznej osoby. Niosą także pomoc 

rodzinie, dla której choroba bliskiej osoby jest szczególnie trudnym okresem. Dzięki nim rodzina może 

wyjść z izolacji oraz doświadczyć, iż nie jest osamotniona w trudnej sytuacji. Choć według medycyny 

paliatywnej właśnie dom jest najlepszym miejscem sprawowania opieki nad umierającym, to jednak często 

pielęgnacja chorego w domu przekracza siły fizyczne i psychiczne rodziny. Opieka nad rodziną nie kończy 

się zresztą z momentem śmierci pacjenta. Grupy wsparcia mogą pomóc rodzinie przejść przez okres 

opuszczenia i osierocenia. Po okresie żałoby niektórzy członkowie rodziny zmarłego sami zgłaszają się do 

hospicjum w charakterze wolontariuszy, pragnąc przekazać swoje doświadczenie innym chorym. Hospicja z 

zasady potrzebują solidnych woluntariuszy. Kościół do tego zachęca słowami Jezusa: „Zaprawdę, 

powiadam wam: Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" 

(Mt 25, 40). 

Szlachetna "posługa obecności" woluntariuszy i rodzin jest bezcenna. Oznacza nie tylko doraźną opiekę, ale 

przede wszystkim dar najgłębszego zbratania, z którego rodzi się umocnienie chorego, przynoszenie mu 

fizycznej i duchowej ulgi oraz dawanie mu poczucia bezpieczeństwa. Samotność jest bowiem w szczególny 

sposób wrogiem cierpiących. Samotność może prowadzić do zwątpienia i pustki, które najczęściej skutkują 

rozpaczą. W Holandii przeanalizowano 187 przypadków eutanazji, mając na uwadze motywy, jakimi 

kierowali się pacjenci, proszący o śmierć. Jako główną przyczynę tej decyzji (57%) podawano poczucie 

utraty godności życia, 46% - życie pozbawione wszelkiej wartości, 33% - uzależnienie swego życia od 

innych. Tylko w 5% badanych powoływało się na ból jako wyłączny powód domagania się eutanazji. Czyli 

to nie ból jest główną przyczyną utraty chęci do życia, ale poczucie osamotnienia.  

Dlatego przy nieuleczalnie chorym i umierającym tak bardzo potrzebne są kochające rodziny. Musimy je 

wspierać. Nie można zostawić je samymi sobie, z całym ciężarem ludzkich, psychicznych i ekonomicznych 

konsekwencji tej sytuacji. Władze powinny przeznaczać wystarczające środki na rozwiązywanie tego typu 

problemów, inwestując w stosowne inicjatywy, takie jak tworzenie sieci oddziałów przebudzeniowych, 

realizujących specjalne programy opieki i rehabilitacji; ekonomiczne wsparcie i domową pomoc dla rodzin; 

tworzenie hospicjów dla pacjentów opiekujących się pacjentami przez określony czas, aby pozwolić 

wypocząć rodzinom znajdującym się na skraju moralnego i psychicznego wyczerpania (por. Jan Paweł II, 

Człowiek chory zawsze zachowuje swą godność. Do uczestników międzynarodowego kongresu lekarzy 

katolickich - 20 III 2004). 

„Pragnę w tym miejscu - mówi Benedykt XVI - wyrazić uznanie dla wysiłków tych, którzy codzienną pracą 
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starają się zapewnić chorym nieuleczalnie i w fazie terminalnej - razem z ich rodzinami - właściwą i pełną 

miłości opiekę. Kościół, biorąc przykład z Miłosiernego Samarytanina, zawsze okazywał chorym 

szczególną troskę. Poprzez swoich pojedynczych członków oraz instytucje wciąż towarzyszy cierpiącym i 

służy umierającym, starając się chronić ich godność w tych istotnych chwilach ludzkiej egzystencji. Wiele z 

tych osób - pracowników służby zdrowia, współpracowników duszpasterskich i wolontariuszy - oraz 

instytucji na całym świecie niestrudzenie służy chorym w szpitalach i ośrodkach terapii paliatywnej, na 

ulicach miast, w ramach programów opieki domowej oraz w parafiach" (Kościół naśladuje miłosiernego 

Samarytanina. Orędzie papieskie na XV Światowy Dzień Chorego, 4.01.2007). 

 

Zakończenie 

Na końcu do nas wszystkich - nie tylko do nieuleczalnie chorych i umierających - św. Augustyn kieruje 

następujące słowa umocnienia: „O co się troszczysz? Czym się martwisz? Ten, kto cię stworzył, zadba o 

ciebie. Czyż ten, kto troszczył się o ciebie, jeszcze zanim zaistniałeś, nie otoczy cię opieką teraz, gdy stałeś 

się tym, czym On chciał cię uczynić? Teraz bowiem jesteś już wierny, idziesz już ścieżką sprawiedliwości. 

Czyż zatem nie zatroszczy się o ciebie Ten, który sprawia, że Jego słońce świeci nad dobrymi i złymi, a 

deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych? Czy zaniedba, porzuci i opuści właśnie ciebie, który 

stałeś się sprawiedliwy i żyjesz wiarą? Przeciwnie, On świadczy ci dobro, pomaga ci, daje ci to, czego 

potrzebujesz, ochrania cię w przeciwnościach. Pociesza cię swoimi darami, abyś wytrwał, a odbierając je 

strofuje cię, abyś nie zginął; Pan troszczy się o ciebie, nie lękaj się. Wspomaga cię Ten, który cię stworzył, 

nie wypadaj zatem z ręki Stwórcy; jeśli wypadniesz z ręki twego Stworzyciela, zginiesz. Dobra wola 

pomaga ci pozostać w rękach Tego, kto cię stworzył. (...) Zaufaj Mu, nie sądź, że masz przed sobą przepaść, 

w którą możesz spaść; niech ci takie myśli nie przychodzą do głowy. On powiedział: Ja napełniam niebo i 

ziemię. On nigdy cię nie opuści; ty zatem nie opuszczaj Jego, nie opuszczaj samego siebie" (Enarratio in 

Psalmos 39, 26, 27).  

Abp Stanisław Gądecki  

Katedra Poznańska, 11 lutego 2007  

Przesłanie Arcybiskupa Poznańskiego do dziennikarzy, 24 stycznia 2006  

Arcybiskup Stanisław Gądecki,Metropolita Poznański, LIST DO PRACOWNIKÓW ŚRODKÓW 

SPOŁECZNEGO PRZEKAZU.  

Jeden człowiek, który jest po Bożej stronie  

już jest większością 

(Wendell Phillips)  

Drodzy Pracownicy środków społecznego przekazu, 

Zwracam się do Was w dniu Waszego patrona, św. Franciszka Salezego. Jego życie i dzieło pozostaje 

dzisiaj jakby w ukryciu. Urodził się w Alpach Wysokich pod Thorens 21 sierpnia 1567 r. W roku 1573 jako 

sześcioletni chłopiec Franciszek rozpoczął regularną naukę w kolegium w La Roche-sur-Foron. W dwa lata 

później był w kolegium w Annecy, gdzie przebywał trzy lata. Kiedy miał zaledwie piętnaście lat, udał się do 

Paryża, by studiować na Sorbonie.  

Następnie udał się do Padwy na studia prawnicze. Zamiast kariery urzędniczej wybrał jednak powołanie 

kapłańskie. Święcenia otrzymał w roku 1593 przy niechętnej zgodzie rodziców, a rok później udał się w 

charakterze misjonarza do okręgu Chablais, by umocnić w wierze katolików i odzyskać dla Chrystusa tych, 

którzy odpadli od wiary i przeszli na kalwinizm. Wśród niesłychanych trudów pokonywał Alpy, dochodzące 

w owych stronach do ponad 4000 m. Odwiedzał wioski i zagrody wieśniaków. Miał dar nawiązywania 

kontaktu z ludźmi prostymi, umiał ich przekonywać, swoje spotkania okraszał wspaniałym humorem. Na 

murach i parkanach rozlepiał ulotki - zwięzłe wyjaśnienia prawd wiary. Między innymi z tego powodu 

Kościół ogłosił św. Franciszka Salezego Waszym patronem, patronem katolickich dziennikarzy.  
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W 1602 r. został biskupem Genewy. Stworzył nowy ideał pobożności - wydobył z ukrycia życie duchowe, 

aby "wskazywało drogę tym, którzy żyją wśród świata". Zmarł nagle w Lyonie 28 grudnia 1622 r. 

Beatyfikacja odbyła się w roku 1661, a kanonizacja już w roku 1665. W 1923 roku papież Pius XI ogłosił go 

patronem dziennikarzy i katolickiej prasy. Jego pisma wyróżniają się tak pięknym językiem i stylem, że do 

dnia dzisiejszego zalicza się je do klasyki literatury francuskiej. Do najbardziej znanych należą: 

Kontrowersje, Filotea, czyli wprowadzenie do życia pobożnego (1608) i Teotym, czyli traktat o miłości 

Bożej (1616). Zostało także sporo (ok. 1000) jego listów.  

W tym liście chciałbym nawiązać do słów, które skierowałem do przedstawicieli poznańskich mediów 

podczas naszego spotkania w wigilię uroczystości Objawienia Pańskiego, dnia 5 stycznia 2006 roku. 

Powodem jego napisania jest towarzysząca mi od dawna myśl o wielkiej odpowiedzialności moralnej 

spoczywającej na wszystkich uczestnikach życia publicznego, ale w szczególności na tych, którzy 

przekazują nam informacje o otaczającym nas świecie.  

ROLA MEDIÓW  

Wielu zdaje sobie sprawę, że środki społecznego przekazu mogą być wspaniałym narzędziem 

uczłowieczania człowieka. Mogą wspomagać człowieka i społeczeństwo w dążeniu do większej dojrzałości 

i odpowiedzialności. Wystarczy zwrócić uwagę na niektóre korzystne skutki oddziaływania mediów w 

sferze ekonomii, polityki, kultury, oświaty i religii.  

Media odgrywają ważną rolę w gospodarce rynkowej. Wspomagają działalność gospodarczą i handel. Mogą 

pobudzać wzrost gospodarczy, podnosić zatrudnienie i zamożność społeczeństwa. Skłaniają do podnoszenia 

jakości istniejących towarów i usług oraz do tworzenia nowych miejsc pracy. Stymulują odpowiedzialną 

konkurencję, która służy interesowi publicznemu. Pozwalają ludziom dokonywać bardziej przemyślanych 

wyborów, gdyż informują ich o możliwości nabycia określonych wyrobów i o ich zaletach.  

Przynoszą także korzyść społeczeństwu, ułatwiając coraz bardziej świadomy udział obywateli w życiu 

politycznym. Jednoczą ludzi w dążeniu do wspólnych celów, a przez to pomagają im tworzyć i utrzymywać 

przy życiu bardziej autentyczne wspólnoty. Media są niezbędne we współczesnych społeczeństwach 

demokratycznych. Dostarczają informacji o problemach i wydarzeniach, o osobach sprawujących urzędy i 

kandydujących na stanowiska publiczne. Pozwalają rządzącym porozumiewać się ze społeczeństwem 

szybko i bezpośrednio. Są ważnymi narzędziami kontroli publicznej, gdyż ujawniają przypadki 

niekompetencji, korupcji czy nadużycia zaufania, a zarazem wskazują przykłady kompetentnego i 

sumiennego działania w interesie publicznym.  

Media są również ważnymi narzędziami oświaty na różnych etapach życia człowieka, od szkoły po miejsce 

pracy i zamieszkania. Pokonują bariery odległości i izolacji, otwierając dostęp do wiedzy mieszkańcom 

niedostępnych obszarów, zmuszonym do przebywania w domu, szpitalu, więzieniu i innych miejscach 

odosobnienia.  

Środki społecznego przekazu pozwalają także ludziom obcować z kulturą i sztuką, które inaczej 

pozostawałyby dla nich niedostępne Wspomagają rozwój człowieka w takich dziedzinach, jak kultura i 

piękno. Pracownicy środków przekazu - podobnie jak artyści - służą wspólnemu dobru przez zachowywanie 

i wzbogacanie kulturowego dziedzictwa narodów i ludów, przybliżając je zwłaszcza dzieciom i młodzieży 

(por. Jan Paweł II, List do artystów, 4). Mam też na myśli formy zdrowej rozrywki, która łagodzą monotonię 

życia i podnosi na duchu ludzi chorych i starszych.  

Dzięki mediom wzbogaca się wreszcie religijność wielu ludzi. Są one przecież źródłem informacji o 

wydarzeniach z życia religijnego. Dzień po dniu dostarczają inspiracji, niosą otuchę i stwarzają sposobność 

do modlitwy ludziom zmuszonym do pozostawania w domach lub w instytucjach publicznych. Dzięki nim 

ogromne rzesze telewidzów na całym świecie uczestniczą w ważnych wydarzeniach z życia Kościoła 
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transmitowanych z Rzymu i innych miejsc. Przekazują też niezliczonym milionom słowa Ojca Świętego i 

obraz z jego apostolskich podróży.  

Jednym słowem, we wszystkich tych dziedzinach - ekonomicznej, politycznej, kulturowej, edukacyjnej i 

religijnej - a także w wielu innych - media mogą być narzędziem budowania i umacniania ludzkiej 

społeczności (por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego 

przekazu, 7-12). Realizacja tak doniosłego powołania musi się dokonywać w poszanowaniu ludzkiej 

godności i prawdy, i dlatego przed dziennikarzami stają poważne etyczne wyzwania.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIENNIKARZY  

Gdy na tak wielu płaszczyznach rośnie wpływ mediów na nasze życie, oczywistym staje się wołanie o to, by 

pracownik mediów starał się w swojej pracy szukać prawdy, szanować godność każdego człowieka i działać 

dla społecznego pożytku.  

Obecne żarliwe spory o „etykę mediów" koncentrują się głównie na tym, czego ludzie pracujący w mediach 

robić nie powinni. Wśród najbardziej typowych wynaturzeń etycznych profesji dziennikarskiej wylicza się: 

dyletantyzm, raperstwo i insynuacjonizm. Inne „grzechy" dziennikarzy, to np. besserwisseryzm, arogancja, 

chęć posiadania „ostatniego słowa", niechęć do dialogu, brak taktu, stronniczość i partyjność.  

Tymczasem zamiast koncentrować się na tym, czego dziennikarze robić nie powinni, lepiej jest 

przypominać sobie to, co powinni robić. Pośród tego zaś, co powinni robić, pierwszym wyzwaniem będzie 

zabieganie o prawdę. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla przekazywania świadomych kłamstw. 

Chrześcijańscy pracownicy środków przekazu „mają do spełnienia zadanie prorockie, swego rodzaju 

powołanie: winni otwarcie występować przeciw fałszywym bogom i idolom współczesności, takim jak 

materializm, hedonizm, konsumpcjonizm, ciasny nacjonalizm "(Papieska Rada ds. Środków Społecznego 

Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu, 31). Przede wszystkim jednak mają obowiązek i 

przywilej głosić prawdę - chwalebną prawdę o ludzkim życiu i przeznaczeniu, objawioną we Wcielonym 

Słowie.... (Jan Paweł II, Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji, Orędzie na 

XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24 stycznia 2001).  

Drugi priorytet to szacunek dla wrodzonej godności każdego człowieka. W medialnych przekazach trzeba ją 

zawsze wzmacniać a nie umniejszać. Z tego też powodu istnieją słuszne granice publicznego krytykowania i 

osądzania kogoś przez środki społecznego przekazu (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, = KKK 2497).  

Trzeci priorytet to pożytek społeczny - praca dziennikarska powinna służyć dobru społeczeństwa i nie ranić 

go moralnie ani w jakikolwiek inny sposób. Jeśli wszyscy ludzie mediów będą w swojej pracy kierowali się 

tymi zasadami, świat stanie się szczęśliwszy (por. abp John Foley, przewodniczący Papieskiej Rady ds. 

Środków Społecznego Przekazu, Życie konsekrowane i kultura komunikacji).  

MILCZENIE, GDY MIŁOŚĆ NAKAZUJE MÓWIĆ  

Te trzy priorytety podporządkowane są jednemu, naczelnemu wołaniu miłości. Tej Miłości do Boga, do 

człowieka i do siebie samego, która nieraz nakazuje milczenie, innym razem - mówienie. Grzeszy najpierw 

przez zaniedbanie ten, kto milczy, gdy sprawiedliwość i miłość zobowiązuje go do mówienia.  

Miłość do Boga skłania nas najpierw do przekazywania Bożej prawdy i do dawania o niej świadectwa. 

Zaniedbaniem tego obowiązku byłoby powstrzymywaniem się od głoszenia Ewangelii, gdy jest to możliwe i 

konieczne. Czasami lęk przed ośmieszeniem powoduje, że ktoś nie głosi Ewangelii innym, nie broni wiary, 

ani nie dzieli się nią z innymi. Wtedy milczenie może nieraz graniczyć z zaparciem się wiary.  

Mówienie powinno zawsze podnosić innych na duchu i dlatego słowa wyrażające życzliwość, dobroć, 

łagodność, serdeczność, uprzejmość, wytwarzające w środowisku ludzkim właściwy klimat, powinny być 



28 
 

jak najczęściej wypowiadane. Zaniedbywanie tego jest uchybieniem miłości. Gdy ktoś nie potrafi 

pochwalić, pocieszyć, zachęcić do pracy, dodać odwagi, powiedzieć coś miłego, serdecznego, wprowadza 

tym samym chłodną atmosferę między ludzi.  

Grzechem byłoby milczenie, gdyby można było obronić kogoś niesłusznie oskarżonego, a tego się nie 

uczyniło. W tym wypadku milczenie z pewnością naruszałoby miłość. Miłość domaga się nieraz ostrzeżenia 

innych przed niebezpieczeństwem. Nie wolno na przykład milczeć wtedy, gdy ktoś zajmuje stanowisko 

będące źródłem zgorszenia.  

Mówienie znajduje swoje szczególne uzasadnienie wtedy, gdy jest dzieleniem się z innymi odkrytą prawdą. 

Miłość wymaga dzielenia się z innymi, choć czasami człowiek w sposób egoistyczny, aby uchodzić za 

lepszego niż jest, by mieć poczucie, że posiada większą wiedzę niż inni, zachowuje ją tylko dla siebie.  

Miłość nakazuje czasami upomnienie bliźniego, aby pomóc mu się zmienić. Jest to konieczne w sprawach 

ważnych. Jezus mówi o kolejności upominania wynikającej z szacunku do człowieka: najpierw w cztery 

oczy, potem przy świadkach, a dopiero na końcu wobec społeczności Kościoła. Upomnienie zawsze 

powinno być połączone z ukazaniem drugiemu człowiekowi sposobu usunięcia zła, na które zwraca mu się 

uwagę. Nie jest wskazane ciągłe upominanie bliźnich z powodu drobnych wykroczeń i niedoskonałości, 

gdyż mogłoby to zniszczyć atmosferę życzliwości tak potrzebną do budowania wspólnoty.  

MÓWIENIE TEGO, CO MIŁOŚĆ NAKAZUJE PRZEMILCZEĆ  

Miłość nakazuje panowanie nad językiem, by nie mówić nieprawdy. Zabrania również wyjawiania prawdy 

w tych wypadkach, kiedy mogłoby to przynieść komuś szkodę. Miłość zakazuje też niepotrzebnego 

mówienia. „Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na 

podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony" (Mt 12,36-

37).  

Chodzi tu najpierw o szerzenie nieprawdy. Grzechami przeciwko miłości do drugiego człowieka jest 

oszczerstwo, kłamstwo, narzucanie i sugerowanie fałszywych ocen i osądów przez manipulowanie ludzkimi 

ocenami. Lekkomyślne, pochopne i krzywdzące posądzanie bliźnich, świadome szerzenie nieprawdy o nich. 

Oszczerstwo to wypowiedź sprzeczna z prawdą, która „szkodzi dobremu imieniu innych i daje okazję do 

fałszywych sądów na ich temat" (KKK 2477). Bardzo trafnie ukazuje zło oszczerczego kłamstwa poemat 

Marii Valtorty: „Kłamca - mówię o tym, który kłamie w ważnej sprawie - jest okrutny. Zabija swoim 

językiem dobre imię. Nie różni się więc od zabójcy. Mówię nawet; jest gorszy niż zabójca. Ten ostatni 

zabija jedynie ciało. Kłamca zabija również dobre imię, wspomnienie o człowieku. Jest zatem podwójnym 

zabójcą. To zabójca nie ukarany, gdyż nie rozlał krwi." Kłamstwo jest wykroczeniem przeciw prawdzie, 

dlatego jest złem nawet wtedy, gdy nie stanowi fałszywego oskarżenia bliźniego. Według definicji św. 

Augustyna „Kłamstwo polega na mówieniu nieprawdy z intencją oszukania," (De mendacio, 4,5, PL 40, 

491; por. KKK 2482). Miłość do prawdy zakazuje wypowiadania kłamstw.  

Niemoralne jest też manipulowanie ludzkimi ocenami, po to by wzbudzić niechęć do prawdy, do dobra i do 

ludzi szlachetnych, a zaufanie do zła i do ludzi szkodzących. Manipulacja polega na opisywaniu ludzi 

celowo dobranymi określeniami, które mają pobudzić innych do pozytywnego lub negatywnego ocenienia 

niezależnie od prawdy.  

Miłość powinna powstrzymywać człowieka nawet od wydawania osądów wewnętrznych, a tym bardziej od 

wyrażania ich swoimi słowami. Miłość pragnie bronić, usprawiedliwiać, tłumaczyć drugiego. Każdy 

powinien być tak nastawiony do bliźniego, by szukać w nim dobra, a nie zła. „W celu uniknięcia wydawania 

pochopnego sądu każdy powinien zatroszczyć się, by - w takiej mierze, w jakiej to możliwe - interpretować 

w sensie pozytywnym myśli, słowa i czyny swego bliźniego" (KKK 2478). Tylko w obliczu oczywistego 

zła, w imię prawdy, nie może tego uczynić. 

Szkodliwe mówienie może również dotyczyć prawdy i tego, co niepotrzebne. Mówienie prawdy zawsze 
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musi być podporządkowane miłości. Grzeszy ten, kto swoim mówieniem wyrządza szkodę, kto bez miłości i 

wbrew sprawiedliwości przekazuje prawdę.  

Przejawem takiego postępowania jest np. ujawnianie tajemnicy. „Miłość i poszanowanie prawdy powinny 

kierować odpowiedzią na każdą prośbę o informację lub ujawnienie prawdy. Dobro i bezpieczeństwo 

drugiego człowieka, poszanowanie życia prywatnego, dobro wspólne są wystarczającymi powodami do 

przemilczenia wtedy, co nie powinno być znane, lub do dyskrecji. Obowiązek unikania zgorszenia nakazuje 

często ścisłą dyskrecję. Nikt nie jest zobowiązany do ujawniania prawdy temu, kto nie ma prawa jej znać" 

(KKK 2489). Tylko możliwość uniknięcia wielkiego zła lub krzywdy może zwolnić od obowiązku 

zachowania tajemnicy. Jest tak dlatego, ponieważ dochowywanie tajemnicy ma na celu dobro. Tajemnica 

nie obowiązuje więc, kiedy w niektórych przypadkach zamiast dobra mogłoby powstać zło.  

Chodzi tu także o niepotrzebną krytykę. Krytyka może być pożyteczna lub szkodliwa. Przynosi pożytek, o 

ile wypływa z miłości, czyli gdy zmierza do dobra osoby krytykowanej lub do jakiegoś dobra wspólnego. 

Zazwyczaj istnieje szansa polepszenia czegoś, tylko wtedy gdy krytycznie ocenia się jakieś błędne 

postępowanie w obecności osoby, która się go dopuszcza.  

Niewłaściwe jest udzielanie komuś publicznej nagany wtedy, gdy miłość domaga się upomnienia brata w 

cztery oczy (por. Mt 18,15). Z tego też powodu istnieją słuszne granice publicznego krytykowania i 

osądzania kogoś przez środki społecznego przekazu (por. KKK 2497).  

Grzechem jest również ironia, „która zmierza do poniżenia kogoś przez ośmieszanie w sposób 

nieprzychylny pewnego aspektu jego postępowania" (KKK 2481), jak również kpina i ośmieszanie.  

Trzeba nieraz zamilknąć i nie odzywać się, aby nie ranić drugiego człowieka i nie zniechęcać do dobra 

swoimi uwagami drugiego człowieka. Zbędne jest wypowiadanie swojego zdania na jakiś temat, jeśli nie 

wyniknie z tego żadne dobro, a jedynie wywoła to kłótnię lub sprawi bliźniemu przykrość.  

KONIECZNOŚĆ NAPRAWIENIA KRZYWD WYRZĄDZONYCH SŁOWEM  

Trzeba koniecznie pamiętać także o tym, że miłość nakazuje naprawić krzywdy wyrządzone językiem i 

piórem. Szczególnie domaga się odwołania oszczerstw i fałszywych oskarżeń. „Wszelkie wykroczenie 

przeciw sprawiedliwości i prawdzie nakłada obowiązek naprawienia krzywd, nawet jeśli jego sprawca 

otrzymał przebaczenie. Jeśli jest rzeczą niemożliwą naprawienie szkody publicznie, należy to zrobić w 

sposób ukryty; jeśli ten, kto doznał krzywdy, nie może zostać wynagrodzony bezpośrednio, powinien 

otrzymać zadośćuczynienie moralne w imię miłości. Obowiązek naprawienia krzywd dotyczy również 

przewinień popełnionych wobec dobrego imienia drugiego człowieka. Naprawienie krzywd - moralne, a 

niekiedy materialne - powinno być ocenione na miarę wyrządzonej szkody. Jest ono obowiązkiem 

sumienia" (KKK 2487).  

Dwa tysiące lat temu Święty Paweł przestrzegał: „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. 

Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni 

służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego 

swego jak siebie samego" (Ga 5,13-14).  

KOMUNIKOWANIE DAWANIEM SIEBIE  

W Chrystusie spotykają się prawda i miłość. W miarę naszego zbliżania się do Niego, także w życiu 

pracownika mediów prawda i miłość stapiają się ze sobą. Miłość bez prawdy byłaby ślepa. Prawda bez 

miłości jest niczym „cymbał brzmiący" (1 Kor 13,1).  

Dlatego dzisiaj, gdy informacja nabrała prawdziwie planetarnego charakteru, tym bardziej winniśmy starać 

się wnikać w posłannictwo anioła, który przyniósł światu Dobrą Nowinę („Naraz stanął przy nich anioł 
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Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: 

«Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście 

Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. " - Łk 2, 9-11). Tym bardziej winniśmy 

starać się zrozumieć, że komunikowanie to coś więcej niż przekazywanie zwykłych informacji. 

Komunikowanie - jak w wypadku Zbawiciela - to nic innego jak wydawanie siebie z miłości dla drugich 

(por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Communio et progressio, 11). Wydawanie siebie 

samego dla drugiego człowieka, który dzięki memu słowu będzie nie tylko lepiej lub gorzej poinformowany, 

ale stanie się bogatszy albo uboższy, lepszy lub gorszy.  

Niech na tej drodze wspomaga każdego z Was Maryja, która usłyszała od archanioła Gabriela słowo Dobrej 

Nowiny. Niech w trudnej sztuce komunikowania dopomaga Wam święty Franciszek Salezy, Wasz patron.  

Z serca Wam błogosławię 

 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 

 

Poznań, 24 stycznia 2006 roku, w święto św. Franciszka Salezego  

List pasterski Metropolity Poznańskiego na Wielki Post 2007  

„Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu" 

Drodzy Kapłani, Osoby życia konsekrowanego, Umiłowani Diecezjanie! Czas Wielkiego Postu jest dla nas 

zbawiennym okresem oczyszczania naszej tożsamości chrześcijańskiej. Okresem niezbędnej duchowej 

odnowy, koniecznej w zmieniającym się dookoła nas świecie. Czas i przestrzeń, dwie współrzędne, które 

określają nasze życie na ziemi ogromnie się przecież poszerzyły.  

Siedem - znanych ze starożytności - poziomów nieba zostało zastąpione przez 100 miliardów galaktyk, z 

których każda zawiera 100 miliardów gwiazd odległych jedna od drugiej o wiele miliardów lat świetlnych. 

A czas? Zamiast 4 tysięcy lat od stworzenia świata dojrzał do prawie 14 miliardów lat. Żyjemy we 

wszechświecie, którego rozmiarów nie jesteśmy już w stanie sobie wyobrazić i którego ekspansja dalej trwa, 

aż do rozpłynięcia się w nieskończoności.  

Poszerzyły się nie tylko czas i przestrzeń poza nami, ale i przestrzeń wokół nas. Środki społecznego 

przekazu sprawiły, że człowiek czuje się jakby mniejszy i mniej znaczący niż kiedyś. Media pokazują nam 

ciągle, kim moglibyśmy być, a nie jesteśmy. Stąd narasta rozgoryczenie i rozczarowanie, a czasami nawet 

obsesyjna chęć zwrócenia na siebie uwagi za wszelką cenę. Międzyludzkie odniesienia, zarówno osobiste 

jak i społeczne, stają się coraz bardziej pogmatwane i pełne konfliktów. Jest to trudne do zniesienia, 

zwłaszcza dlatego, że towarzyszy temu nasze pragnienie większej jasności, przemiany i odnowy braterskich 

więzi, pragnienie radości, pragnienie zbawienia.  

Tę wielkopostną drogę oczyszczenia ku Chrystusowi obecnemu w naszym sercu, czyli ku centrum świata, 

rozświetlają nam dzisiaj słowa Apostoła Pawła, będące jednocześnie hasłem tegorocznego Ogólnopolskiego 

Programu Duszpasterskiego: „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu". Treść tych słów pozwala nie 

tylko lepiej rozumieć praktyki wielkopostne (modlitwę, post, uczynki miłosierdzia, Gorzkie Żale, Drogę 

Krzyżowa, spowiedź wielkanocną), ale pojąć, skąd się bierze i na czym polega ich źródło.  

1. „PRZYPATRZCIE SIE BRACIA POWOŁANIU WASZEMU"  

Słowa te zostały zaczerpnięte z Pierwszego Listu do Koryntian i zazwyczaj bywają rozumiane jako zachęta 

do świętości życia na drodze specyficznego charyzmatu, jaki każdy z nas otrzymał od Ducha Świętego w 

Kościele. „W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 

obliczem" (Ef 1, 4). W tym sensie powołaniem każdego z nas, niezależnie od tego, jaką drogą idzie, jest 
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świętość. Przypatrywać się swojemu powołaniu, to szukać odpowiedzi na najważniejsze pytania: Dokąd 

zmierzam? W oparciu o jakie wartości mogę osiągnąć życiowe cele, które wyznaczył mi Stwórca? Jak 

sprostać wezwaniu: „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności 

jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!" (Ga 5, 

13).  

Lecz w ramach tego tak szeroko rozumianego powołania każdego człowieka ochrzczonego, znajduje się 

powołanie rozumiane w sposób węższy. Oznacza ono konkretną drogą, na jakiej mogę - z Bożej łaski - 

osiągnąć tę świętość. Tak np. zrozumiał w pewnym momencie swoje powołanie Apostoł Paweł: „Gdy 

jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby 

objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, (...) skierowałem się do 

Arabii" (por. Ga 1, 15-17). W podobny sposób można patrzeć na życie małżeńskie i rodzinne w Kościele, 

jako na szczególną drogę i sposób realizacji własnego powołania. Nie inaczej przedstawia się też powołanie 

do życia konsekrowanego, lub do kapłaństwa.  

Kiedy jednak św. Paweł woła: „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!", nie dotyczy to ani szeroko, 

ani wąsko rozumianego powołania do świętości. Tym razem bowiem Apostoł patrzy na Kościół bardziej z 

punktu widzenia socjologicznego.  

„Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!  

Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej,  

niewielu możnych,  

niewielu szlachetnie urodzonych" (1Kor 1, 26).  

W czasach św. Pawła Kościół - w jego ludzkim wymiarze - był grupą społeczną, w której wprawdzie 

znajdowali się również mędrcy, władcy i dobrze urodzeni, ale nie było ich wielu. Większość wierzących 

pochodziła natomiast z warstw uboższych. Byli to ludzie biedni, niewolnicy, wyzwoleńcy, pracownicy 

portowi, jednym słowem ludzie niezbyt szanowani w ówczesnym świecie.  

2. PRZEWARTOŚCIOWANIE WARTOŚCI  

Dlaczego Pan Bóg wybrał - i ciągle wybiera - niewielu ludzi, spośród tych, których świat sobie najbardziej 

cenił (władza, wykształcenie, koneksje)?  

Dlaczego w Kościele tak trudno się zmieścić ludziom posiadającym władzę, dlaczego „niewielu tam 

możnych"? Przecież historia dowodzi, że władcy są bardzo potrzebni dla budowania społeczeństw. Pierwsze 

królestwa a potem imperia były budowane właśnie przez ludzi, którzy w danym momencie sprawowali 

najbardziej znaczącą władzę. Bez ich zdecydowanego udziału wiele tworów państwowych w ogóle by nie 

powstało. Mimo to, Apostoł określa ich jako nie bardzo nadających się do budowania Królestwa Bożego. 

Prawdopodobnie dlatego, ponieważ właśnie oni bywają najbardziej narażeni na pokusę pychy. Najłatwiej 

przychodzi im wyobrazić sobie, że są bogami. Wzrastając w siłę zagrażają innym. Domagają się wysokiej 

ceny za swoje usługi świadczone społeczeństwu. Żądają i otrzymują to, czego pragną, ponieważ kontrolują 

instytucje kształtujące społeczną mentalność.  

Dlaczego wśród powołanych do uczestnictwa w życiu Kościoła jest dalej tak niewielu „szlachetnie 

urodzonych"? Otóż, szlachetnie urodzeni to potomkowie i bliscy należący do partii możnych. Być dobrze 

urodzonym, to zajmować uprzywilejowane miejsce w społeczeństwie. Dobrze urodzonym trudno jest 

znaleźć się w Kościele, ponieważ łatwo ulegają oni pokusie obłudy. Ukrywają niesprawiedliwość za fasadą 

kultury. „Szlachetnie urodzeni" nie są wezwani do Królestwa Bożego, tak długo jak długo nie zrozumieją, 

że brak im wewnętrznej uczciwości.  

A dlaczego do budowania Królestwa Bożego na świecie Bóg nie wzywa wielu „mędrców?" Przecież wielu 

sądzi, że właśnie naukowcy są zbawieniem społeczeństw i że gdyby tylko nasi władcy byli dostatecznie 
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mądrzy, dałoby się rozwiązać wszystkie problemy dręczące naszą Ojczyznę i świat. Wydaje się, że Pan Bóg 

wykazuje ostrożność w stosunku do uczonych, ponieważ nie są oni zazwyczaj na tyle mądrzy, aby przejrzeć 

na wylot intencje władców. Najczęściej usłużnie podążają za ich taborem, bo oni zapewniają im utrzymanie 

i możliwość rozwoju nauki. Nawet jeśli mędrcy nie są świadomie nieuczciwi, rzadko są na tyle mądrzy, aby 

w polu swego zainteresowania umieścić coś więcej poza interesem własnej grupy. Ponieważ jednak są 

wykształceni, ludzie ufają im w przesadny sposób. Dzięki wykształceniu uchodzą bowiem za bezstronnych, 

choć często się zdarza, że nie tyle usuwają oni uprzedzenia, ile raczej dostarczają ludziom lepszych 

argumentów dla ich uprzedzeń. Najczęściej utożsamiają prawdę z racjonalną spójnością i mierzą paradoksy 

życia według ludzkiej logiki. Albo uważają człowieka za nic, albo wynoszą go ponad Stwórcę (por. R. 

Niebuhr, Poza tragizmem, 130-138).  

Gdy więc Apostoł Narodów woła: „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu", chodzi mu przede 

wszystkim o podkreślenie „małości" powołanych, którzy zostali zaproszeni do społeczności Kościoła. 

Kościół to w przeważającej mierze zgromadzenie tych, którzy w oczach świata uważani są za nic. Ci 

bowiem szybciej zdają sobie sprawę z tego, że sami nie są w stanie się zbawić. Kierują zatem całą nadzieję 

ku Chrystusowi, dzięki któremu - a nie na mocy osobistych predyspozycji, talentów czy zasług - zdobywają 

mądrość Krzyża, sprawiedliwość, uświęcenie i odkupienie.  

3. WYBÓR MOCY BOŻEJ  

„Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców,  

wybrał to, co niemocne w oczach świata, aby mocnych poniżyć;  

i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg,  

by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga" (1Kor 1, 27-29).  

Tymi słowami Apostoł zwraca uwagę na rzecz niebagatelną. Uczy tego, że wielkość światowa zazwyczaj 

wystarcza sama sobie. Nie potrzebuje ona Boga, tak jak nie potrzebowali Go pierwsi rodzice, ulegając 

kuszeniu. Zapragnęli stać się wielkimi według własnych planów i własnej woli. Byli przekonani, że wiedzą 

lepiej od Stwórcy, co jest dla nich korzystne lub niekorzystne, co prowadzi do szczęścia, a co od niego 

oddala; co jest dobre, a co - złe. W ten sposób, idąc za namową szatana, dokonali wyboru przeciwko Bogu, a 

zarazem przeciw własnemu dobru.  

Ich potomstwo kroczy podobną drogą. I dzisiaj istnieją ludzie pokładający ufność we własnych zasługach. 

Nic nie rozumiejący z chrześcijaństwa, które oczekuje, byśmy złożyli całą naszą ufność i chlubili się 

wyłącznie w Chrystusie. Bogaci, wpływowi i uczeni potomkowie pierwszych rodziców - ufni w swoje 

poczucie wyższości, którego źródłem bywa niekiedy talent, uroda, sytuacja finansowa, pochodzenie 

społeczne, wykształcenie czy zajmowane stanowisko - przeceniając swoją wartość, nie są zdolni do 

przyjęcia zbawiennych upomnień. Znają tylko jedną stronę życia - sukces, nie przyjmują do wiadomości 

drugiej - czyli klęski. Nie chcą się przyznawać do własnych błędów, przepraszać, odstępować od raz 

wyrażonego poglądu, boją się stracić twarz i z byle jakiego powodu się obrażają. Zwykle nalegają, by 

wszystko robić po ich myśli. To rodzi najrozmaitsze konflikty, a w wymiarze narodowym bądź rasowym 

prowadzi do niezliczonych wojen i rozlewu krwi.  

Tymczasem zaś punktem zwrotnym w wyzwoleniu się od takiej postawy jest właśnie przewartościowanie 

wartości. Klasycznym przykładem takiego procesu była decyzja św. Pawła, który w pewnym momencie 

powiedział: „Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana 

mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł 

się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną 

przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze" (Flp 3, 8-9). W tym, w 

czym świat dostrzega porażkę, on zobaczył zwycięstwo. W tym zaś, co świat traktuje jako sukces, ujrzał 

porażkę.  
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To właśnie przypomina nam przede wszystkim Wielki Post. Ten okres liturgiczny - w szczególniejszy 

sposób - zwraca nam uwagę na to, że wiara to także umiejętność dostrzeżenia sprzeczności nie do 

pogodzenia między żądzą wielkości światowej a wielkością objawioną w Jezusie Chrystusie. Światowa 

wielkość nie chce i nigdy nie uzna, że własna słabość stanowi warunek jej mocy. Rozum pozbawiony wiary 

nie może w żaden sposób pojąć tajemnicy miłości, której symbolem jest Krzyż. A tymczasem mądrość 

Krzyża rzuca zuchwałe wyzwanie naszemu rozumowi. I oto rozum, który o własnych siłach nie jest w stanie 

tego pojąć, wsparty wiarą otwiera się na «szaleństwo» Krzyża. Rozbija się o orędzie Chrystusa 

ukrzyżowanego jak o rafę, ale poza tą rafą otwiera się dla niego nieskończony ocean prawdy (por. Fides et 

ratio, 23).  

„Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, 

który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród 

Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u 

Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi" (1Kor 1, 22-25).  

ZAKOŃCZENIE  

Podążając w czas Wielkiego Postu ku wielkanocnemu porankowi podobni jesteśmy do ludzi kroczących w 

ciemną noc przez las i oświecających sobie drogę latarką elektryczną. Latarka nie może nam zgasnąć, bo 

tylko ona w bezksiężycową noc wskaże nam drogę ku ludziom. Ale w końcu na horyzoncie jawi się zorza, a 

potem słońce. Światełko latarki blednie, aż w końcu okaże się całkiem bezużyteczne. Podobnie jest z 

naszym duchowym zbliżaniem się do Chrystusa. Świat, który rozświetlaliśmy światełkiem naszego rozumu, 

zostanie w całości ogarnięty pełną blasku światłością Zmartwychwstałego Zbawiciela.  

A zatem - Bracia i Siostry! - „Przypatrzmy się powołaniu naszemu". Idźmy razem na wielkanocne spotkanie 

Chrystusa, nie oglądając się na własną sprawiedliwość, ani na własne dobre czyny, ale tylko i wyłącznie na 

dobro, jakim jest sam Chrystus.  

Na tej drodze obejmuję Was wszystkich miłością pasterską. Modlę się za Was. Wy również módlcie się za 

mnie, za Waszych księży biskupów, za duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich 

mieszkańców Archidiecezji.  

Na wielkopostną odnowę duchową każdemu z Was z serca błogosławię,  

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

N. 1432/2007 

Poznań, Wielki Post 2007  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Czwartek, Msza Krzyżma, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Przypatrzmy się bracia powołaniu naszemu (por. 1 Kor 1, 26). Homilia 

wygłoszona na Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek, Katedra Poznańska, 5 kwietnia 2007.  

Ponownie gromadzimy się w kościele katedralnym w Wielki Czwartek rano, by w łączności z prezbiterium 

poznańskim sprawować Mszę św. Krzyżma i odnowić przyrzeczenia kapłańskie. Zbieramy się jako lud 

kapłański, uświęcony przez sakramenty i posłany po to, by w tym uroczystym dniu dziękować Bogu za dar 

kapłaństwa i Eucharystii, którą sprawujemy.  

Zdajemy sobie sprawę z tego, że - jako kapłani - wyrastamy z tajemnicy dzisiejszego dnia. To właśnie hodie 

wezwał każdego z nas Chrystus po imieniu. Właśnie „dzisiaj" Jego miłujące spojrzenie zwróciło się ku 
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każdemu z nas. A było to spojrzenie wybiegające daleko w przyszłość, podobnie jak to, które spoczęło na 

Apostołach. 

Jakże nie dziękować Panu Bogu w ten dzień za rzeszę kapłanów pracujących w winnicy wybranej, którą jest 

Archidiecezja Poznańska. Jak nie dziękować za tę bezcenną posługę, biorącą swój początek w Wieczerniku 

ziemskim a wychyloną ku Wieczernikowi niebieskiemu, za ten pokorny i wytrwały trud szafarzy, twórców 

cywilizacji miłości.  

EUCHARYSTIA I SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ  

a. In persona Christi capitis  

Ten trud wyrasta z wewnętrznego związku między Eucharystią a sakramentem Święceń. Odwołuje się on do 

słów wypowiedzianych kiedyś w Wieczerniku: "To czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22, 19). Jezus bowiem, 

w wigilię swojej śmierci ustanowił Eucharystię ale równocześnie kapłaństwo Nowego Przymierza. Stąd nikt 

nie może powiedzieć „to jest ciało moje" i „to jest kielich krwi mojej" inaczej, jak tylko w imię i zastępując 

osobę Chrystusa, jedynego najwyższego Kapłana nowego i wiecznego Przymierza (por. Hbr 8-9), (por. 

Sacramentum caritatis, 23).  

To przez Chrystusa została ustanowiona Eucharystia i dlatego słowa oraz czynności każdego kapłana są 

tylko echem tego, co miało miejsce w Wieczerniku. Kapłan sprawuje Najświętszą Ofiarę "in persona 

Christi" - to znaczy nie tylko "w imieniu" czy "w zastępstwie" Chrystusa, ale także w sakramentalnym 

utożsamieniu się z Chrystusem Arcykapłanem, który sam tylko jest prawdziwym i prawowitym podmiotem i 

sprawcą tej ofiary. Tylko On jest prawdziwym i skutecznym „zadośćuczynieniem za grzechy nasze i całego 

świata". Tylko Jego ofiara ma ową nieśmiertelną moc przebłagalną przed Bogiem.  

Ale kapłan, gdy składa Ofiarę eucharystyczną, „działa także w imieniu całego Kościoła". Dlatego konieczne 

jest, by miał świadomość, że cała jego posługa nigdy nie powinna wysuwać na pierwszy plan jego samego 

lub własnych opinii, ale Chrystusa. Każda próba stawiania siebie w centrum celebracji liturgicznej 

sprzeciwia się tożsamości kapłańskiej. Kapłan jest przede wszystkim sługą i z tej racji winien ciągle starać 

się być znakiem, który - jako posłuszne narzędzie w rękach Chrystusa - odsyła do Niego. Wyraża się to 

szczególnie w pokorze, z jaką kapłan przewodzi liturgii, w posłuszeństwie wobec obrzędu, któremu służy 

sercem i umysłem, unikając wszystkiego, co może sprawiać wrażenie niestosownego stawiania siebie na 

pierwszym miejscu. Trzeba zatem, aby zawsze pogłębiał świadomość posługi eucharystycznej jako pokornej 

służby wobec Chrystusa i Jego Kościoła.  

A jeśli nawet Eucharystia została powierzona również całemu Ludowi Bożemu, to nam została przekazana 

niejako "dla" innych, którzy oczekują od nas szczególnych dowodów czci i miłości dla tego sakramentu, 

ażeby widząc je mogli budować i ożywiać siebie samych "do składania duchowych ofiar". W ten sposób 

nasza cześć względem Eucharystii stanie się ożywczym impulsem, który jednoczy nasze służebne 

kapłaństwo z powszechnym kapłaństwem wiernych.  

b. Eucharystia i duchowość kapłańska  

Eucharystia kształtuje najgłębiej naszą duchowość kapłańską. Duchowość ta jest ze swej natury 

eucharystyczna. Potwierdzenie tego znaleźliśmy już w słowach wypowiedzianych przez biskupa podczas 

liturgii święceń: „Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz 

czynił, naśladuj to, czego będziesz dokonywał i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża". Aby 

móc nadać naszej egzystencji pełniejszą formę eucharystyczną, trzeba wejść w coraz głębszą komunię z 

Panem i dać się posiąść przez miłość Bożą, stając się jej świadkiem w każdej okoliczności, również w 

okolicznościach trudnych i ciemnych. Msza św. bowiem, przeżywana z wiarą, utwierdza nas w naszym 

powołaniu (por. Sacramentum caritatis, 80). Nadaje bardzo wymagający charakter « sakralny » naszemu 

http://andrzej.kai.pl/ekai/bib.php/dokumenty/dominicae_cenae/dominicae_cenae.html#43#43
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życiu, który jest zresztą łatwo rozpoznawalny po całym naszym stylu bycia, przede wszystkim zaś po 

sposobie celebrowania świętych tajemnic.  

Nie można przecież powtarzać słów konsekracji bez poczucia ofiarowania samych siebie. Nasze życie ma 

sens, jeśli potrafimy uczynić z siebie dar, oddając się do dyspozycji wspólnoty; służąc każdemu, kto jest w 

potrzebie. Jeśli dobrze się zastanowić, posłuszeństwo, które dzisiaj na nowo obiecujemy podczas Mszy 

świętej krzyżma, nabiera większego blasku wówczas, gdy urzeczywistniamy w naszym postępowaniu owo « 

bierzcie i jedzcie », przez które Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy powierzył siebie samego Kościołowi.  

Będąc uprzywilejowanymi głosicielami tajemnicy zbawienia, jakże nie moglibyśmy sami czuć się ludźmi 

zbawionymi. Przecież my jako pierwsi zostaliśmy wewnętrznie dotknięci łaską, która podnosi nas w naszej 

słabości. Zobowiązuje nas do czynienia postępów na drodze świętości; świętość bowiem jest pełnym 

wyrazem zbawienia. Tylko żyjąc jako zbawieni, stajemy się wiarygodnymi głosicielami zbawienia. 

Nieustanne odnawianie świadomości, że wolą Chrystusa było ofiarowanie zbawienia wszystkim, nie może 

też nie ożywiać w naszej duszy zapału ewangelizacyjnego, zachęcając każdego z nas do stawania się « 

wszystkim dla wszystkich, żeby ocalić przynajmniej niektórych» (1 Kor 9, 22).  

Pośród związków pomiędzy Eucharystią i różnymi powołaniami w Kościele, szczególnie wyraźnie jaśnieje 

„profetyczne świadectwo osób konsekrowanych, które w celebracji eucharystycznej oraz w adoracji 

znajdują moc do radykalnego pójścia za Chrystusem posłusznym, ubogim i czystym." Trzeba tutaj dodać, 

myśląc z miłością o osobach życia konsekrowanego, że istotny wkład, jakiego Kościół od nich oczekuje, 

dotyczy o wiele bardziej sposobu ich bycia, aniżeli działania (por. Sacramentum caritatis, 81).  

To, że sam Chrystus przeżył swoją misję aż do ofiary krzyża w stanie dziewiczym stanowi fundamentalny i 

pewny punkt odniesienia dla zrozumienia sensu tradycji Kościoła łacińskiego w sprawie celibatu. 

Nawiązując do wielkiej tradycji kościelnej, do Soboru Watykańskiego II oraz do nauczania papieży, 

Benedykt XVI potwierdza piękno oraz znaczenie życia kapłańskiego przeżytego w celibacie jako wyrazisty 

znak całkowitego i wyłącznego oddania Chrystusowi, Kościołowi oraz Królestwu Bożemu. Kapłański 

celibat przeżyty w sposób dojrzały, z radością i oddaniem jest ogromnym błogosławieństwem dla Kościoła i 

całego społeczeństwa (por. Sacramentum caritatis, 24).  

c. „Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych" (2 Kor 4, 7).  

Ten, kto traktuje posługę sakramentalną powierzchownie i nie pozwala, by działająca w niej łaska 

formowała jego wnętrze, u tego tożsamość kapłańska ulega powoli dezintegracji. Może nawet dojść do tego, 

że w dziejach jego kapłaństwa - podobnie jak w historii Ludu Bożego - pojawi się mroczna obecność 

mysterium iniquitatis. Gdy szukamy przyczyn powolnego obumierania powołania i wygasania pierwotnego 

entuzjazmu oraz odchodzenia od kapłaństwa, prawie zawsze dochodzimy do jednej i tej samej odpowiedzi. 

Jeśli na samym początku nie było powołania, a tylko fascynacja czymś, np. jakimiś wartościami lub 

przygodą intelektualną, wówczas porzucam coś, co z czasem stało się nieatrakcyjne, a wybieram kogoś, kto 

w tej chwili jest dla mnie jeszcze atrakcyjny. Jeśli jednak na początku było powołanie, a potem kapłan 

wybiera inną drogę, wówczas trzeba mówić wprost o niewierności. Owszem Bóg jest miłosierny i może 

przebaczyć każdemu pokutującemu człowiekowi. Niemniej jednak, jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli, 

jest to rodzaj zdrady. W pewnym sensie - ze względu na porzucenie Chrystusa - większej zdrady, aniżeli ta, 

której dopuszcza się mąż porzucający swoją żonę, ponieważ przestała być atrakcyjna (por. O. J. Badeni, W 

Drodze, 4/2007/96-97). Pierwszym krokiem na drodze tak czy owak objawiającego się odejścia od 

kapłaństwa jest zazwyczaj uśpienie wiary, ustanie regularnej, szczerej spowiedzi, a w konsekwencji 

zlekceważenie Eucharystii i odprawianie jej w sposób niegodny. "Kto bowiem spożywa i pije nie zważając 

na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije."  

A cóż powiedzieć o spowodowanym przez kapłana zgorszeniu, czyli takim zachowaniu, które prowadzi 

drugiego człowieka do popełnienia zła. Ten, kto dopuszcza się zgorszenia, staje się kusicielem swego 

bliźniego; narusza cnotę i prawość i może doprowadzić swego brata do śmierci duchowej (KKK 2284). 
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„Zgorszenie jest szczególnie ciężkie, gdy szerzą je ci, którzy, z natury bądź z racji pełnionych funkcji, 

obowiązani są uczyć i wychowywać innych. Takie zgorszenie Jezus zarzuca uczonym w Piśmie i 

faryzeuszom, porównując ich do wilków przebranych za owce (por. Mt 7,15)" (KKK 2285).  

W tym kontekście Orygenes, wielki teolog starożytnego chrześcijaństwa (ok. 185-254) przypomina nam 

prawdę o możliwości potępienia wiecznego gorszycieli: „Niestety - mówi on - istnieje też ogień straszliwy, 

bardziej rzeczywisty niż zwykły ogień materialny, bo wnikający nawet w duszę. Jakieś przeczucie tego 

ognia możemy mieć wówczas, jeśli zdarza nam się wejść w przedsionek piekła. Jeśli wyłączamy się z 

krwiobiegu miłości i próbujemy budować swe szczęście wbrew prawdzie i dobru. Jest to ogień straszny, bo 

człowiek nosi go w sobie. I słusznie mówią mistycy, że choćby potępiony znalazł się w samym środku 

nieba, nadal pozostanie nieszczęśnikiem, bo po prostu jest do szczęścia niezdolny".  

Mimo pojawiających się tu i tam trudności w dziedzinie powołań, z pewnością powołań nie zabraknie, jeśli 

podniesie się jakość naszego kapłańskiego życia, jeżeli będziemy bardziej radośni, a przede wszystkim 

gorliwsi w naszym posługiwaniu. Niezależnie od sytuacji powołaniowej, nie można nigdy dopuścić do tego, 

by biskup - ze względu na zrozumiałą troskę spowodowaną brakiem duchowieństwa - zaniedbał 

odpowiednie rozeznanie powołań i dopuścił do święceń kandydatów, którym brak koniecznych warunków 

do pełnienia posługi kapłańskiej. Klerycy niewystarczająco uformowani, a dopuszczeni do święceń bez 

odpowiedniego rozeznania, nie są zdolni do składania świadectwa, które wzbudziłoby u innych pragnienie 

odpowiedzi na wezwanie Chrystusowe do kapłaństwa (por. Sacramentum caritatis, 25).  

ZAKOŃCZENIE  

Każdy z nas wie, że ma pogłębiać ducha nieustannej wdzięczności za dar wiary, której stał się głosicielem, i 

kapłaństwa, które całkowicie konsekruje go do służby Królestwu Bożemu. Niech zatem dzisiejsza Msza św. 

Krzyżma rozbudzi w nas na nowo dziękczynienie; to pierwotne uczucie, jakie Jezus wyraził w akcie łamania 

chleba; stanowi ono przecież wewnętrzną treść pojęcia „Eucharystii". W tym wyrażeniu odwołującym się do 

wdzięczności zlewają się wszystkie nurty duchowości uwielbienia, jakie budzą się w tym, kto dostrzega 

cuda dokonane przez Boga wobec nas. Owszem, mamy swoje krzyże, lecz któż ich nie ma, ale dary, jakie 

otrzymaliśmy, są tak wielkie, że nie można nie wyśpiewać płynącego z głębi serca Magnificat. I ja - podczas 

tej Eucharystii - dziękuję Bogu Ojcu za Was, drodzy kapłani. Moja myśl ogarnia także wszystkich kapłanów 

starszych, chorych, jednoczącym swoje cierpienie z cierpieniem Chrystusa.  

Pragnę wyrazić wdzięczność Bogu za naszych biskupów i wszystkich prezbiterów, którzy z wiernym 

oddaniem i zaangażowaniem spełniają swoją misję. Wyrażam szczególne podziękowanie poznańskim fidei 

donistom, którzy gorliwie budują wspólnoty kościelne w krajach misyjnych, nie szczędząc energii w służbie 

Kościoła. Oczywiście, moja wdzięczność obejmuje również diakonów, na których zostały nałożone ręce 

„nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi."  

Niech Duch Święty rozpali w nas tę samą żarliwość, jaką zostali obdarzeni uczniowie z Emaus (por. Łk 24, 

13-35) oraz odnowi w nas zachwyt wobec Eucharystii, wobec jej blasku i piękna, znaku nieskończonego 

piękna samej tajemnicy Boga. Niech codziennie napełnia nas radość z obecności Pana wśród nas, wiernego 

towarzysza naszej drogi. Z Chrystusa zmartwychwstałego, który ukazuje się nam dzisiaj ze szczególną mocą 

w tajemnicy Wielkiego Czwartku. Idźmy z radością i podziwem na spotkanie ze świętą Eucharystią.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego - Wielki Czwartek, 2007  

Jest to Pascha na cześć Pana 

Homilia wygłoszona podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej - Wielki Czwartek, Katedra Poznańska, 5 kwietnia 

2007  

Oto rozpoczynamy Triduum Paschalne. Czytania liturgii dzisiejszego wieczoru nawiązują do tego i 

rozpoczynają od opisu pierwszej Wieczerzy paschalnej, jaką przeżywali Izraelici jeszcze w Egipcie.  
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Urywek z Księgi Wyjścia (12, 1-8; 11-14) mówi o ustanowieniu pierwszej Paschy, gdy Pan Bóg rozkazał 

Żydom ofiarować w każdej rodzinie „baranka bez skazy". Jego krwią miano pokropić odrzwia domu, aby 

ocalić od zagłady pierworodnych Izraelitów, a następnie spożyć baranka w pośpiechu. „I tej samej nocy 

spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. (...) Tak zaś 

spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. 

Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję 

wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami 

Egiptu - Ja, Pan." (Wj 12, 8.11-12). Hebrajskie słowo „pesach" oznacza „przejść", „ominąć". Tej nocy, 

kiedy anioł Boży przechodził przez Egipt powodując śmierć wszystkich pierworodnych, tej samej nocy, 

ocaleni przez krew baranka i posileni jego mięsem Izraelici, rozpoczynali pochód do ziemi obiecanej. Od 

tamtej pory Pascha upamiętnia ocalenie pierworodnych Izraela od śmierci w Egipcie. Wieczerzę paschalną 

należało powtarzać każdego roku „na cześć Pana" (Wj 12, 11), bo w następstwie Paschy, naród Izraela 

wyszedł z niewoli egipskiej i uzyskał wolność, otrzymując jednocześnie prawo wolności, czyli Dekalog. 

Odtąd święto Paschy jest najważniejszym i najradośniejszym świętem dla wierzących Żydów, gdyż jest to 

święto wolności i ocalenia. Święto Pesach jest dla nich chronologicznie najstarszym świętem i pierwszym w 

żydowskim kalendarzu religijnym.  

1. EUCHARYSTIA  

W ten znamienny dla Żydów dzień, w rocznicę pierwszej Paschy egipskiej nasz Zbawiciel, w przeddzień 

swojej męki i śmierci, wziął w swoje ręce chleb, połamał go i rozdał uczniom mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, 

to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane» (por. Mt 26, 26; Łk 22, 19; 1 Kor 11, 24). Potem 

wziął kielich napełniony winem, powiedział im: «Bierzcie i pijcie, to jest bowiem kielich Krwi mojej 

nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów» (por. 

Mk 14, 24; Łk 22, 20; 1Kor 11, 25). Cały Kościół trwa duchowo, pełen czci i adoracji w jerozolimskim 

Wieczerniku, gdzie zrodziło się nowe przymierze, nowe prawo, kapłaństwo, tam zrodziła się również 

Eucharystia.  

Jezus wybrał obchód paschy żydowskiej, by ustanowić nową, swoją Paschę, w czasie której On sam staje się 

prawdziwym „Barankiem bez skazy", ofiarowanym i spożytym za zbawienie świata. Eucharystia jako nowa 

Pascha przeprowadza nas z niewoli naszego egoizmu do wolności, której źródłem jest miłość. Ludzie 

posileni Ciałem Chrystusa, oczyszczeni i obmyci Jego Krwią mogą znosić trudy pielgrzymki ziemskiej, 

przejść z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych, poprzez męczącą pustynię do ziemi obiecanej: do 

domu Ojca.  

Eucharystia była wieczerzą paschalną, na której Chrystus ofiarował siebie samego jako pokarm. Kiedy 

zapowiedział to po raz pierwszy, Jego słuchacze byli zaskoczeni i zdezorientowani, co zmusiło Jezusa do 

podkreślenia prawdy zawartej w Jego słowach: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie 

jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie" (J 6, 53). Nie chodziło 

Mu zatem o pokarm w sensie metaforycznym, ale - w sensie realnym: «Ciało moje jest prawdziwym 

pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem» (J 6, 55).  

Ustanowieniu Eucharystii towarzyszył obrzęd obmywania nóg uczniom Jezusowym, zwracający uwagę na 

to, że gotowość do służby wobec braci stanowi integralną część każdej Eucharystii. Nie można być 

nosicielem Eucharystii inaczej jak tylko przez służenie innym do końca. "Będziesz miłował Pana, Boga 

swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą" (por. Pwt 6, 5), a 

„bliźniego swego jak siebie samego". A Jezus dopowiada: „Jak ja was umiłowałem". Odtąd to nie my 

jesteśmy normą miłości bliźniego. Normą jest On sam. Początkiem i źródłem naszej miłości jest odtąd 

miłość, jaką kocha nas Jezus, a nie ta, jaką my kochamy siebie lub innych. „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, 

umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi" (J 13, 14). Chrystus, umiłowawszy 

swoich uczniów „do końca", wskazał im drogę miłości. Uniżając się przed nimi i myjąc im nogi, wezwał 

ich, aby i oni okazywali sobie miłość nawzajem.  
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Czy Apostołowie, którzy uczestniczyli w Ostatniej Wieczerzy, byli świadomi tego, co oznaczały słowa 

wypowiedziane i czyny dokonane wówczas przez Chrystusa? Chyba nie. Zrozumieli je dopiero po 

zakończeniu Trzech Świętych Dni, po przeżyciu wydarzeń, jakie miały miejsce od wieczora Wielkiego 

Czwartku aż do poranka Wielkiej Niedzieli.  

Mimo to, uczniowie otrzymali od Chrystusa Eucharystię jako dar największy, ponieważ był to dar z Jego 

własnej osoby. Dar ten nie pozostaje ograniczony do przeszłości, skoro to, co Chrystus uczynił i co 

wycierpiał dla wszystkich ludzi przekracza wszelkie czasy i jest stale obecne. Dlatego Kościół żyje 

nieustannie odkupieńczą ofiarą i zbliża się do niej nie tylko przez pełne wiary wspomnienie, ale też poprzez 

aktualne uczestnictwo, ponieważ ofiara ta wciąż się uobecnia, trwając sakramentalnie w każdej wspólnocie, 

która ją sprawuje. W takim świetle św. Paweł ukazuje Eucharystię, gdy mówi: „Ilekroć spożywacie ten 

chleb i pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie".  

Odtąd Eucharystia nie przestaje nadawać ożywczego impulsu naszym codziennym zadaniom i obowiązkom. 

Prowadząc nas ku „nowemu niebu" i „nowej ziemi", nie osłabia naszego poczucia odpowiedzialności za 

doczesność, ale ją rozbudza. Wzywa do tego, by nie zaniedbywać obowiązków należących do mieszkańców 

tej ziemi. Wzywa do budowania świata na miarę człowieka, świata we wszystkim zgodnego z zamysłem 

Bożym.  

„Pragnienie Jezusa Chrystusa i Kościoła, by wszyscy wierni chrześcijanie codziennie przystępowali do 

świętej uczty, ku temu w szczególności zmierza, by zjednoczeni z Bogiem przez Sakrament czerpali stąd 

siłę, do opanowania namiętności, do zmywania codziennych, lekkich win i do zapobiegania cięższym 

grzechom, na które słabość ludzka jest narażona" (Paweł VI, Mysterium fidei). Jeśli zaniedbamy codzienną 

Eucharystię a zwłaszcza Eucharystię niedzielną, w jaki sposób będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?  

   

2. EUCHARYSTIA I SAKRAMENTY  

W odniesieniu do Eucharystii, Sobór Watykański II przypomniał rzecz bardzo ważną i często zapominaną, 

że mianowicie „pozostałe (...) sakramenty, tak jak i wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą 

się ze świętą Eucharystią i ku niej zmierzają. W najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro 

duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez 

Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom i w ten sposób zaprasza i pobudza, żeby samych 

siebie, swoją pracę i wszystkie rzeczy stworzone wraz z Nim składali w ofierze" (Presbyterorum ordinis, 5). 

Z tej racji chciałbym dzisiaj przypomnieć wszystkim - w oparciu o nauczanie Sacramentum caritatis - więź 

istniejącą między Eucharystią a poszczególnymi sakramentami Kościoła.  

a. EUCHARYSTIA I CHRZEST  

Po pierwsze, nie należy zapominać o tym, że jesteśmy ochrzczeni jako ukierunkowani i przyporządkowani 

do Eucharystii.  

Wielkoczwartkowy gest obmywania uczniom nóg przez Jezusa symbolizuje chrzest, zakładający obmycie z 

grzechu i nowe życie w Duchu Świętym. Chrzest, przez który stajemy się upodobnieni do Chrystusa, 

wcieleni w Kościół, stanowi bramę wejściową do wszystkich sakramentów (por. 1 Kor 12, 13). Jednak 

dopiero udział w Eucharystii udoskonala w nas to, co zostało nam dane na Chrzcie świętym. Dlatego 

dopiero najświętsza Eucharystia prowadzi do pełni chrześcijańskiego wtajemniczenia i stanowi ośrodek i cel 

całego życia sakramentalnego (por. Sacramentum caritatis, 17).  

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Chrztu świętego udzielano przeważnie tylko osobom dorosłym. 

Droga do otrzymania Chrztu świętego była długa. Żeby ktoś mógł zostać włączony do wspólnoty 

chrześcijańskiej, musiał przygotowywać się do tego co najmniej trzy lata. Katechumen („pouczony") 
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poznawał stopniowo dogmaty wiary, historię zbawienia i poszczególne sakramenty. Po starannym zbadaniu 

motywów przyjęcia wiary w Wigilię Paschalną otrzymywał chrzest.  

Chociaż dzisiaj chrzci się w przeważającej mierze dzieci, to jednak praktyka katechumenatu dorosłych 

nigdy całkowicie nie zaginęła. I dzisiaj istnieje jeszcze ta praktyka w naszej archidiecezji a Ośrodek 

Katechumenalny przy parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu przygotowuje co roku do Chrztu coraz 

więcej dorosłych. Podczas uroczystości Wigilii Paschalnej arcybiskup udzieli im w katedrze sakramentów 

Chrztu i Bierzmowania a chwilę później przyjmą po raz pierwszy w życiu Komunię świętą. Po raz pierwszy 

w życiu będą w pełni uczestniczyli w Eucharystii. Ich życie nie będzie już puste i płytkie, ponieważ będzie 

w nim wiara. Doświadczenie uczy, że ci, którzy zostali starannie przygotowani do sakramentów 

wtajemniczenia chrześcijańskiego i włączeni w dynamiczną wspólnotę wiernych, stają się gorliwymi 

katolikami, chociaż czas po otrzymaniu Chrztu, jest bodajże najtrudniejszym okresem w życiu osoby 

ochrzczonej. Nie jest już - jak katechumen - prowadzony za rękę i musi zdawać codziennie egzamin ze 

swojej wiary. A to nie jest łatwe. Na szczęście neofici starają się włączać w życie grup duszpasterskich, np. 

neokatechumenat.  

b. EUCHARYSTIA I BIERZMOWANIE  

Razem z Chrztem i Eucharystią, również Bierzmowanie należy do "sakramentów wtajemniczenia 

chrześcijańskiego". Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu (por. Obrzędy 

bierzmowania. Praenotanda, 1). Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą 

się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani 

są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" 

(Lumen gentium, 11).  

Bierzmowania udziela się zwykle w czasie Mszy św., aby jaśniej ukazał się ścisły związek tego sakramentu 

z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim, które osiąga szczyt w przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa. Dlatego 

właśnie bierzmowani uczestniczą w Eucharystii, przez którą ich wtajemniczenie chrześcijańskie zostaje 

dopełnione.  

Chrzest św. odradza nas do nowego życia, bierzmowanie je udoskonala, a Eucharystia kończy i 

wieńczy cały proces inicjacji. Przez bierzmowanie ochrzczony postępuje na drodze „do świętości", ale 

jej nie kończy. Przez sam chrzest człowiek nie został jeszcze w pełni wprowadzony w całe misterium, 

dzięki czemu można powiedzieć, że sakrament bierzmowania znajduje się między chrztem a 

Eucharystią.  

c. EUCHARYSTIA I SAKRAMENT POJEDNANIA  

Eucharystia, szczyt ekonomii sakramentalnej, jest też jej źródłem. Wszystkie sakramenty w pewnym sensie 

z niej wypływają i do niej prowadzą. Dotyczy to w sposób szczególny sakramentu, który został naznaczony 

jako «skuteczny znak» przebaczenia od Boga, który powtórnie przyjmuje w swe ramiona skruszonego 

grzesznika. Eucharystia bowiem, jako uobecnienie ofiary Chrystusa, ma także za zadanie ustrzec nas przed 

grzechem. «Eucharystia nie może jednoczyć nas z Chrystusem, nie oczyszczając nas równocześnie z 

popełnionych grzechów i nie zachowując nas od grzechów w przyszłości» (KKK, 1393). W ekonomii łaski, 

jaką obrał Chrystus, moc oczyszczająca Eucharystii dokonuje bezpośrednio wymazania grzechów lekkich, 

zaś w przypadku grzechów śmiertelnych, które w sposób radykalny naruszają więź wiernego z Bogiem i 

komunię z Kościołem, jedynie pośrednio zmierza ku temu. «Celem Eucharystii nie jest (...) odpuszczenie 

grzechów śmiertelnych. Jest ono właściwe dla Sakramentu Pojednania. Eucharystia jest natomiast 

sakramentem tych, którzy pozostają w pełnej komunii z Kościołem» (n. 1395; List Ojca Świętego Jana 

Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 2003 roku, 2).  

Umiłowanie Eucharystii prowadzi chrześcijanina do coraz głębszego docenienia sakramentu Pojednania. Ze 

względu na więź istniejącą pomiędzy tymi sakramentami, autentyczna katecheza odnosząca się do znaczenia 
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Eucharystii nie może być oddzielona od proponowania drogi pokutnej (por. 1 Kor 11, 27-29). Skoro nasze 

życie - jak Eucharystia - ma być ustawicznie ofiarowywane Bogu, powinno posiadać odpowiednią „jakość". 

Bogu, nie wypada ofiarować czegoś bezwartościowego. Jeśli nasze życie ma zasługiwać na miano ofiary 

duchowej, powinno być pełne oddania się na służbę, rezygnacji z własnego egoizmu. Życie stanie się dla 

Boga miłą ofiarą, jeśli będzie nim rządzić autentyczna miłość i miłosierdzie (por. Mt 9, 13), jeśli będzie 

zaprzeczeniem konsumpcyjnego stylu życia, zerwaniem z postawą wykorzystywania wszystkiego dla siebie. 

To zaś jest niemożliwe bez silnego oparcia się o sakrament Pojednania.  

Więź między Eucharystią i Pojednaniem przypomina, że grzech nigdy nie jest wyłącznie sprawą 

indywidualną; jest zawsze raną zadaną kościelnej wspólnocie. Dlatego Pojednanie - jak mówili Ojcowie 

Kościoła - jest rodzajem „jakiegoś pracowitego Chrztu" (laboriosus quidam baptismus), podkreślając w ten 

sposób, że rezultatem drogi nawrócenia jest przywrócenie pełnej komunii kościelnej, która się wyraża w 

możliwości ponownego przystępowania do Eucharystii (por. Sacramentum caritatis, 20).  

Jeśli Chrystus nie zaniedbał niczego, aby nam, biednym grzesznikom, dać niepojęty dar Najświętszej 

Eucharystii, nie możemy sobie pozwolić na to, aby ten dar był niegodnie traktowany. Niech również - dzięki 

Eucharystii - zostanie powstrzymany zalew grzechów nękających człowieka i ludzkość.  

d. EUCHARYSTIA I NAMASZCZENIE CHORYCH  

Pan Jezus nie tylko posłał swoich uczniów, by uzdrawiali chorych (por. Mt 10, 8; Łk 9, 2; 10, 9), ale także 

ustanowił do tego celu specjalny sakrament: Namaszczenie chorych. List św. Jakuba potwierdza obecność 

tego sakramentalnego gestu w pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej: „Choruje ktoś wśród was? Niech 

sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna 

wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. 

Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. 

Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego" (Jk 5, 14-16).  

O ile Eucharystia ukazuje, jak cierpienia i śmierć Chrystusa zostają przemienione w miłość, o tyle 

Namaszczenie chorych jednoczy cierpiącego z ofiarą, jaką Chrystus złożył z samego siebie dla zbawienia 

wszystkich. Związek pomiędzy tymi dwoma sakramentami objawia się również wtedy, gdy zdrowie chorego 

się pogarsza. Tym, którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół poza Namaszczeniem chorych ofiaruje 

Eucharystię jako Wiatyk. W przejściu do Ojca, przyjęcie Komunii świętej objawia się jako zadatek życia 

wiecznego i moc zmartwychwstania: „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go 

wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6, 54; por. Sacramentum caritatis, 22). W ten sposób Wiatyk jest 

zaczątkiem przyszłego zmartwychwstania ciał. Dzięki niemu umierający jednoczą się z Jezusem 

zmartwychwstałym, który w dniu ostatecznym przywróci nasze ciało do życia mocą Ducha Świętego. 

Wiatyk jest "promieniem chwały niebieskiego Jeruzalem", jest „bramą nieba, która otwiera się na ziemi" 

(EE 19).  

e. EUCHARYSTIA I SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ  

Wewnętrzny związek między Eucharystią a sakramentem Święceń wynika z kolei z samych słów Jezusa 

wypowiedzianych w Wieczerniku: "To czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22, 19). Jezus bowiem, w wigilię 

swej śmierci ustanowił Eucharystię a z nią sakrament kapłaństwa Nowego Przymierza. On jest kapłanem, 

ofiarą i ołtarzem: pośrednikiem pomiędzy Bogiem Ojcem i swoim ludem (por. Hbr 5, 5-10), ofiarą 

ekspiacyjną (por. 1 J 2, 2; 4, 10), który siebie samego ofiaruje na ołtarzu krzyża. Nikt nie może powiedzieć 

„to jest ciało moje" i „to jest kielich krwi mojej" inaczej, jak tylko w imię i zastępując osobę Chrystusa, 

jedynego najwyższego Kapłana nowego i wiecznego Przymierza (por. Hbr 8-9). Stąd też kapłaństwo - 

zdaniem św. Augustyna - to amoris officium, czyli urząd miłości dobrego pasterza, który ofiaruje swoje 

życie za owce (por. J 10, 14-15; por. Sacramentum caritatis, 23).  
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Związek pomiędzy Święceniami i Eucharystią jest widoczny najbardziej podczas Mszy św., której 

przewodniczy biskup lub prezbiter. Święcenia kapłańskie są warunkiem koniecznym dla ważności 

celebrowania Eucharystii. W rzeczywistości, „w służbie eklezjalnej wyświęconego kapłana jest obecny w 

swoim Kościele sam Chrystus jako Głowa swojego Ciała, jako Pasterz swojej trzody, Arcykapłan 

odkupieńczej ofiary". Niewątpliwie wyświęcony kapłan „działa także w imieniu całego Kościoła, gdy 

zanosi do Boga modlitwę Kościoła, a zwłaszcza, gdy składa Ofiarę eucharystyczną". Dzięki świeceniom, 

które umożliwiają celebrację Eucharystii, możliwe staje się pełne spotkanie z żywym i kochającym 

Chrystusem. Uobecnienie się zbawczych wydarzeń z przeszłości, takich jak Ostatnia Wieczerza, agonia i 

śmierć krzyżowa Jezusa, Jego zmartwychwstanie. Eucharystia - dzięki sakramentowi kapłaństwa - może 

także zapowiadać przyszłe wydarzenie, przyjście Chrystusa w chwale i przygotowywać na nie Kościół.  

f. EUCHARYSTIA I MAŁŻEŃSTWO  

Eucharystia ukazuje szczególny związek miłości między mężczyzną i kobietą, którzy są złączeni 

małżeństwem. Już samo wzajemne wyrażenie zgody, którą mąż i żona wypowiadają w Chrystusie, i która 

czyni z nich wspólnotę życia i miłości, ma również wymiar eucharystyczny. W rzeczywistości w teologii 

Pawłowej miłość małżeńska jest znakiem sakramentalnym miłości Chrystusa do swego Kościoła, miłości, 

która ma swój punkt kulminacyjny w Krzyżu, który jest wyrazem Jego "zaślubin" z ludzkością, a zarazem 

źródłem i centrum Eucharystii. Dlatego Kościół okazuje szczególną bliskość duchową wszystkim, którzy 

oparli swoją rodzinę na sakramencie Małżeństwa. Rodzina - Kościół domowy - jest podstawową 

przestrzenią życia Kościoła, szczególnie ze względu na jej decydującą rolę w chrześcijańskim 

wychowywaniu dzieci. Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej wzmacnia jedność i nierozerwalną miłość każdego 

chrześcijańskiego małżeństwa.  

Wierna, nierozerwalna i wyłączna więź, która łączy Chrystusa z Kościołem i która znajduje wyraz 

sakramentalny w Eucharystii, łączy się z pierwotną antropologiczną zasadą, według której mężczyzna 

winien być złączony w sposób definitywny z jedną tylko kobietą i, na odwrót, ona z jednym tylko 

mężczyzną (por. Rdz 2, 24; Mt 19, 5). Skoro Eucharystia wyraża nieodwracalność miłości Boga w 

Chrystusie do swego Kościoła, to jest zrozumiałe, dlaczego ta miłość zawiera, w odniesieniu do sakramentu 

Małżeństwa, nierozerwalność, której każda prawdziwa miłość gorąco pragnie (por. Sacramentum caritatis, 

27-29).  

Rodzina chrześcijańska, która należy do Kościoła uczestniczy także w kapłańskiej funkcji Zbawiciela. 

Wypełnianie tej kapłańskiej posługi dokonuje się przez życie sakramentalne, głównie przez przystępowanie 

do Komunii św. i sakramentu pojednania, przez składanie Bogu ofiary z własnego życia i modlitwę. 

Zjednoczenie się z Chrystusem w Komunii św. staje się dla rodziny umocnieniem jej miłości i jedności. 

„Chleb eucharystyczny czyni z różnych członków wspólnoty rodzinnej jedno ciało, objawienie szerszej 

jedności Kościoła i uczestnictwo w niej; uczestnictwo w Ciele «wydanym» i Krwi «przelanej» Chrystusa 

staje się niewyczerpanym źródłem misyjnego i apostolskiego dynamizmu rodziny chrześcijańskiej" 

(Familiaris consortio, 57).  

ZAKOŃCZENIE  

   

Niezwykła jest dla nas waga Wielkiego Czwartku, z uwagi na niepojęty dar Eucharystii. W ten dzień 

uprzytamniamy sobie, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy Eucharystią a samym początkiem 

Kościoła. Że z Eucharystii rodzi się życie Kościoła i ku niej ostatecznie zmierza, ponieważ Eucharystia to 

Chrystus. 

„Czym się Panu odpłacę 

za wszystko, co mi wyświadczył? 

Podniosę kielich zbawienia 
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i wezwę imienia Pana" 

(Ps 116,12-13.15-18)  

Abp Stanisław Gądecki  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego - Wielki Piątek, 2007  

Krzyż wyjściem z sytuacji bez wyjścia 
Homilia wygłoszona podczas liturgii Wielkiego Piątku, Katedra Poznańska, 6 kwietnia 2007  

Wzruszająca jest Liturgia Wielkiego Piątku z jej kontemplacją tajemnicy Krzyża; tajemnicy Męki naszego 

Pana i Zbawiciela.  

Tę kontemplację przygotowały dzisiaj dwa wielkie teksty: proroctwo Izajaszowe (52,13; 53, 12) oraz Pasja 

według św. Jana Ewangelisty (18, 1-19, 42). Ponad siedem wieków dzieli te dwa teksty, nie niwelując 

przejmującej zbieżności faktów podanych przez Proroka Izajasza i Ewangelistę Jana: „Wielu osłupiało na 

Jego widok, tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego nie była podobna do ludzi" (Iz 52, 

14; 53, 3). A Jan doda, że Jezus był wydany, wzgardzony, spoliczkowany, cierniem ukoronowany, 

wyszydzony i wyszydzony, skazany i ukrzyżowany.  

W obu przypadkach przyczyną tych wielkich i niewinnych cierpień były ludzkie grzechy: „On był przebity 

za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy." W obu wypadkach uprzedzała je dobrowolność ofiary: Sługa 

Pański „sam się dał na ofiarę za grzechy" (Iz 53, 7. 10). I Chrystus dobrowolnie oddaje się żołnierzom i 

mówi: „Nikt Mi życia nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję" (J 10, 18). W obu też przypadkach ma miejsce 

chwalebny koniec dobrowolnego cierpienia: „Dlatego - mówi Pan - w nagrodę przydzielę Mu tłumy, za to, 

że siebie na śmierć ofiarował" (Iz 53, 11. 12). A Jezus doda: „Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 

przyciągnę wszystkich do siebie" (J 12, 32). Stwórcy zależy bowiem nie na karaniu, lecz na ratowaniu 

człowieka i na powiększaniu jego dobra, szlachetności, prawości i świętości.  

Dzięki temu Krzyż Chrystusa jest „ośrodkiem i osią historii zbawienia". On jest drogą, jaką winien przejść 

każdy wierzący, aby współdziałać ze Zbawicielem.  

1. SENS KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO  

Ta prawda zmieniła od podstaw dzieje człowieka oraz jego ziemską sytuację. Pomimo grzechu, który 

zakorzenił się w tych dziejach - jako dziedzictwo pierworodne, jako „grzech świata" i jako suma grzechów 

osobistych - Bóg Ojciec trwale miłuje swojego Jednorodzonego Syna. Z racji tej właśnie przewyższającej 

wszystko miłości „daje" Syna, aby dotknął samych korzeni ludzkiego zła i w ten sposób zbliżył się - na 

sposób zbawczy - do świata cierpienia, jakie jest udziałem człowieka.  

Chrystus cierpi dobrowolnie i cierpi niewinnie. Swoim cierpieniem podejmuje pytanie, które - stawiane 

wielekroć przez ludzi - zostało postawione w sposób radykalny przez Hioba. Chrystus jednakże nie tylko 

wnosi to samo pytanie, ale i przynosi możliwą odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź na pytanie o sens 

cierpienia Chrystus daje nie tylko swoim nauczaniem, ale przede wszystkim własnym cierpieniem. Jest to 

jakby ostatnie słowo jego nauczania, „nauka krzyża".  

„Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy 

Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca 

uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze 

winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie" (Iz 53, 3-5).  

„I byliśmy - powie św. Paweł - potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, 

będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką Swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek 
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występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia" (Ef 2, 3-5). Ponieważ Jezus umarł za nas na krzyżu, 

możemy przejść z grzechu do nowego życia, opartego na miłości, a tym samym uniknąć Bożego gniewu. 

„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze 

grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez 

krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni" (Rz 5, 8-9). Tak więc przez swoją śmierć krzyżową Chrystus nie 

tyle zmienił „obrażonego" na nas Ojca - bo Ten nigdy nie zmienił się wobec nas, nigdy nie przestał nas 

kochać - ile dał nam szansę przemiany siebie, szansę wyzwolenia się z grzechu i przejścia do życia pełnego 

miłości. Pozwolił przybić się do krzyża nie dlatego, że pragnął cierpieć, lecz wyłącznie dlatego, że pragnął 

nauczyć nas kochać. Zbawienie przyszło przez miłość niewinnego Boga-Człowieka, którego grzeszny 

człowiek przybił do krzyża. Odtąd krzyż jest wyrazem tajemnicy, która jest większa niż sam krzyż.  

Drzewo krzyża jest drzewem życia. Na nim została pokonana śmierć. To dlatego tradycja umieściła grób 

Adama u podnóża Golgoty. Krew Chrystusa miała spłynąć z krzyża na czaszkę ojca ludzkiej rodziny, 

oczyszczając jego synów. Dlatego też w średniowieczu często umieszczano u stóp Chrystusa, wiszącego na 

drzewie krzyża, czaszkę i piszczele Adama. Chrystus zamienił krzyż, drzewo śmierci, w drzewo życia i 

dlatego trzeba dziękować za Jego dzieło odkupienia, za łaskę, która jest darem dla każdego z nas.  

Dlatego my chrześcijanie, wraz ze św. Pawłem: „głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem 

dla Żydów, a głupstwem dla pogan dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród 

Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą" (1 Kor 1, 23-24).  

2. PRZEMIANA CIERPIENIA W KRZYŻ  

a. Skoro to nie Bóg zsyła ludziom krzyże, to dlaczego cierpimy i skąd się bierze niewinne cierpienie? 

Odpowiedź, jakiej udziela chrześcijaństwo na to pytanie jest prosta: głównym źródłem cierpienia na ziemi 

jest człowiek.  

Nasze cierpienie bywa, po pierwsze, ceną za miłość: za miłość małżeńską, rodzicielską, kapłańską, za 

miłość odpowiedzialnego wychowawcy i wiernego przyjaciela, za miłość patrioty i człowieka 

sprawiedliwego, za miłość człowieka, który wprowadza pokój, który przebacza, który kocha nawet 

nieprzyjaciół, który staje się dla innych bezinteresownym darem z samego siebie, który kocha tak, jak 

Chrystus nas pierwszy pokochał. Cierpienie jako cena za miłość bywa szczególnie bolesne wtedy, gdy 

kochamy tych, którzy nas nie kochają i których trudno pokochać.  

Po drugie, cierpienie bywa ceną za nasze grzechy. Tak było w przypadku syna marnotrawnego z 

przypowieści Jezusa. Ów syn sam sobie zgotował cierpienie, jako nieuchronny skutek popełnionych przez 

siebie błędów. Cierpienie, którego doświadczamy na skutek popełnianego przez nas zła, jest nam potrzebne 

po to, byśmy mogli się zastanowić i zmienić dotychczasowy sposób naszego życia. Niestety nie wszyscy 

wyciągają właściwe wnioski z cierpienia, które sami na siebie ściągają i wówczas powstaje sytuacja 

dramatycznie bolesna, jak na przykład w przypadku alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, zdrad 

małżeńskich, rozwodów, zabijania nienarodzonych czy ludobójstwa.  

Po trzecie, bywa i tak, że cierpimy zupełnie bez żadnej naszej winy, na przykład na skutek jakiejś 

niezawinionej przez nas choroby, albo wskutek jakiegoś kataklizmu, który niszczy nasz dobytek. W takim 

przypadku cierpienie pozostaje tajemnicą, ale i wtedy możemy być pewni, że to nie Bóg nam je zsyła. 

Zwykle za niewinnym cierpieniem jednego człowieka kryje się głupota, chciwość, wina innego człowieka. 

W takich przypadkach my jednak chętniej obwiniamy Boga, niż faktycznego krzywdziciela (ks. Marek 

Dziewiecki). Lecz to nie Bóg zsyła człowiekowi krzyże i cierpienia, to człowiek skazał Boga na krzyż.  

b. A jeśli już - tak czy inaczej - uderza w nas cierpienie? Wówczas wiemy, że samo z siebie nie jest ono 

niczym dobrym, dlatego podawanie pomocnej ręki ludziom cierpiącym jest jedną z naszych 

najważniejszych powinności. „Byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do 

Mnie" (Mt 25, 36) - powie do zbawionych Boski Sędzia. Chodzi zresztą nie tylko o samo okazywanie 
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pomocy ludziom cierpiącym, ale także o wysuszanie źródeł cierpienia. Wolno każdemu zabiegać o 

usunięcie lub zmniejszenie nie tylko cudzych, ale również własnych cierpień, według Ewangelii przecież 

różni chorzy szukali u Jezusa uzdrowienia. Zresztą w Ogrójcu sam Jezus również błagał swojego Ojca o 

odsunięcie kielicha goryczy (Łk 22, 41-44).  

Jezus, który tak usilnie wzywał nas do troski o ludzi cierpiących, nigdy nie obiecywał, że w ten sposób 

całkowicie wyeliminujemy cierpienie z oblicza ziemi. Wręcz przeciwnie, twierdził wyraźnie, że ludzkiej 

biedy nigdy na ziemi nie zabraknie (Mt 26, 11). Obiecywał natomiast, że cierpienie nie zniszczy tylko tego, 

kto będzie się Go trzymał i w Nim szukał źródła mocy: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy którzy utrudzeni i 

obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11, 28). Apostoł Paweł skomentował to w pamiętny sposób: 

„Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając próbę, równocześnie 

wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać" (1 Kor 10, 13).  

Bóg ma nie tylko moc, ale i chce przemienić nasze cierpienia w naszą szansę; cierpienie przemienić w 

krzyż. Do tego też zachęcał swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 

niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Mt 16, 24). Tej wiedzy krzyża nie można zdobyć, dopóki 

człowiek nie poczuje krzyża spoczywającego na jego własnych ramionach (Edyta Stein). Najczęściej nie ma 

ucieczki od cierpienia. Pozostaje tylko wiedza, jak to cierpienie znosić, by było ono dla nas owocne. Można 

je, z Bożą pomocą, przemienić w ofiarę, i wówczas nie tylko nie zniszczy ono naszej duchowej struktury, 

ale przyczyni się do jej rozwoju: „Każdą latorośl, która przynosi owoc, Ojciec oczyszcza, aby przynosiła 

owoc obfitszy" (J 15, 2). Dlatego w pieśni wielkopostnej śpiewamy: „Gdy cię skrzywdzono albo zraniono 

lub serce czyjeś zawiodło, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj- Krzyż niech ci stanie za godło" (W krzyżu 

cierpienie).  

Chrześcijaństwo przypomina nam o tym, że cierpienie nigdy nie może być celem ani sensem naszego życia. 

Może być jedynie ceną za coś większego od cierpienia. Prawdę tę ilustruje sytuacja sportowca, który 

podejmuje wielki wysiłek fizyczny i narzuca sobie twardą dyscyplinę. Nie czyni tego, ponieważ tęskni za 

cierpieniem, lecz wyłącznie dlatego, że ma nadzieję na zwycięstwo w zawodach. Pokonując ból i 

zmęczenie, już w czasie wyczerpującego treningu cieszy się zwycięstwem nad samym sobą i nad własnymi 

ograniczeniami. Gdy zaś podczas zawodów pierwszy wbiega na metę, grymas bólu przemienia się u niego w 

uśmiech zwycięstwa.  

„W cieniu krzyża - mawiał ks. Michał Sopoćko, spowiednik S. Faustyny - wychowują się dusze słoneczne, 

dusze radosne, które są dobroczyńcami ludzkości. Spotykamy je wszędzie z nadmiarem radości, która się 

innym udziela. Jest w nich coś anielskiego, płynie z nich jakieś ciepło dobroczynne, któremu nie mogą się 

oprzeć najdziksze i najokrutniejsze umysły. Gdzie one się zjawią, uśmiecha się cierpienie, łagodnieje 

dzikość, milkną przekleństwa, a wyższa moc jakaś zgania smutek i przygnębienie. Tej dobroci serca nie 

wytwarza żadna filozofia, jest ona przywilejem jedynie chrześcijaństwa, którego nic zastąpić nie może."  

„Proszę Was zatem - mówił Jan Paweł II - budujcie Kościół poprzez Wasze ukryte ofiary, poprzez Wasze 

współdziałanie mistyczne i bolesne. Pomagajcie ludzkości, aby osiągnęła to zdrowie wewnętrzne, które jest 

równoznaczne z pogodą i pokojem duszy, a bez którego zdrowie fizyczne i wszelkie inne zdrowie ziemskie 

nic nie jest warte". Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski podnosił na duchu chorych: „Wy słabi, 

fizycznie słabi, poddani cierpieniom jesteście równocześnie, w każdym razie możecie być, źródłem mocy 

dla innych, dla zdrowych, czasem dla tych, którzy swoje zdrowie źle wykorzystują, którzy obrażają Boga, 

posługując się swoim zdrowiem i swoimi siłami".  

3. RELIKWIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO  

Niezmierzoną jest wartość Chrystusowego krzyża. Wiedzieli o tym chrześcijanie, którzy w Wielki Piątek 

czcili relikwie krzyża świętego. Najstarsze świadectwo o ich wartości pochodzi z IV wieku, od świętego 

Cyryla, biskupa Jerozolimy. W swojej katechezie mówi on o tym, że cząstki drzewa krzyża rozeszły się po 

całym świecie. Drzewo krzyża zostało podzielone na cztery części; największa część została w Jerozolimie, 
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druga - powędrowała do Rzymu, trzecia do Konstantynopola, a czwartą rozdano w postaci maleńkich 

cząsteczek, jako skarb nad skarby różnym wiernym.  

Około trzydzieści lat później, jeszcze za życia św. Cyryla Jerozolimskiego, Jerozolimę odwiedziła Egeria, 

odbywająca pielgrzymkę do miejsc świętych. Od niej pochodzi starożytny opis adoracji drzewa krzyża 

świętego, w której brała udział w Wielki Piątek. Oto jej słowa: „Na Golgocie ustawia się tron biskupa. 

Biskup zasiada na tronie i ustawia się przed nim stół, nakryty lnianą tkaniną. Diakoni stają dookoła. 

Przynoszą srebrną, pozłacaną skrzynkę, w której jest święte drzewo krzyża. Otwierają skrzynkę i kładą na 

stole tak drzewo, jak i tabliczkę. Kiedy już położą je na stole, biskup siedząc, bierze w ręce oba końce 

świętego drzewa, diakoni zaś, którzy stoją wokół, pilnują (...). Zgodnie ze zwyczajem każdy z całego ludu, 

wierny czy katechumen, podchodząc, nachyla się nad stołem, całuje drzewo święte i odchodzi. (...) Tak 

przechodzi cały lud, wszyscy, jeden po drugim; pochylając się najpierw czołem, potem oczyma dotykają 

krzyża oraz tabliczki, a pocałowawszy krzyż, odchodzą. Nikt jednak nie dotyka go rękoma." Egeria pisze, że 

adoracja drzewa krzyża na Golgocie trwała cztery godziny.  

To niezwykle cenne świadectwo. Do niego nawiązano przy odnowie liturgii wielkotygodniowej. Dziś - 

podobnie jak IV wieku po Chr. -podchodzimy w Wielki Piątek do drzewa krzyża, by złożyć na nim swój 

pocałunek. Pocałunek wdzięczności. Pocałunek jednego człowieka wydał Jezusa na śmierć. Pocałunek, 

będący wyznaniem wiary w moc uświęcającą, która płynie z Chrystusowego krzyża. I my dzisiaj należymy 

do tej wielkiej, błogosławionej rzeszy ludzi różnych pokoleń i narodów, którzy mogą okazać swoją 

wdzięczność ukrzyżowanemu Zbawicielowi za życie i za moc, za przebaczającą miłość, za mądrość, która 

odnosi zwycięstwo przez własną klęskę. „Całując Chrystusa, całujemy wszystkie rany świata, rany całej 

ludzkości, te otrzymane i te zadane, te, które nam zadano, i te, które myśmy zadali innym. Co więcej, 

całując Chrystusa, całujemy także nasze własne rany, a więc te, które pozostawił na nas brak miłości 

okazany nam przez innych" (M.I. Rupnik, Omelie di Pasqua. Venerdì santo).  

4. ZNAK KRZYŻA  

Ze względu na cześć dla krzyża Chrystusowego Tertulian nazywa chrześcijan wyznawcami krzyża „religiosi 

crucis." Od urodzenia chrześcijanin jest naznaczony tym znakiem, a pierwszym religijnym gestem 

cierpliwie przyswajanym przez dziecko w chrześcijańskiej rodzinie jest gest przeżegnania się. Odtąd znak 

krzyża obejmie i przeniknie całe jego istnienie i działanie. Jako dorosły, kreśląc znak krzyża przed 

podjęciem jakiegokolwiek dobrego działania, tym prostym gestem włączy swoją pracę w ofiarę Jezusa 

Chrystusa, by wyprosić skuteczną pomoc w osiągnięciu dobrych owoców.  

Niektórzy jednak przechodzą obok przydrożnego krzyża, przystają, spoglądają przelotnie na Tego, który 

wisi i gwałtownie przyspieszają kroku, ponieważ nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Inni przechodząc 

rzucają bluźnierstwo i zaciskają pięści. „Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża" (Flp 3, 18). Całe 

epoki i pokolenia usiłowały zrywać krzyże z wież kościelnych, cmentarzy, polnych dróg czy piersi 

wierzących, by zatrzeć wszelki ślad Chrystusa na ziemi, bo po usunięciu wiary w krzyż, potem już łatwiej 

szło zniewolenie i upodlenie człowieka, który niczego nie widział i niczego nie pragnął, poza doczesnym 

użyciem.  

Lecz wielu zatrzymuje się i pozostaje, bo tutaj jest ich miejsce. Tutaj znaleźli Wszystko. Zostają. Klękają. 

Całują Pański krzyż, najświętszą pamiątkę męki Chrystusa i świadectwo odkupienia. Nie ma katolickiego 

domu bez krzyża, podobnie jak nie ma żadnej modlitwy czy sakramentu bez znaku krzyża. Krzyże i 

medaliki noszone na piersiach przypominają nam o powołaniu chrześcijanina do kształtowania świata 

według woli Bożej. Są one równocześnie wyznaniem naszej wiary wobec ludzi i jak gdyby naszym 

„identyfikatorem" mówiącym: „należę do Chrystusa". Wieszamy krzyże w naszych mieszkaniach. A jak 

długo czekaliśmy, aby zawisły w zakładach pracy, szkołach, szpitalach. Krzyż tak się zrósł z naszym 

myśleniem i kulturą, że trudno sobie wyobrazić świat, jego kulturę, sztukę czy filozofię bez pojęcia i 

symbolu krzyża. Krzyż uosabia przecież najpiękniejsze ideały poświęcenia i ofiary, które mogą docenić 

tylko wielkie jednostki i szlachetne narody.  
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ZAKOŃCZENIE  

"Będą patrzeć na Tego, którego przebili" (J 19, 37). Dzisiejsza Liturgia wielkopiątkowa kieruje nasz wzrok 

na krzyż, bo tylko tam możemy poznać tę podstawową prawdę, że Bóg jest miłością. Że krzyż jest wyjściem 

z sytuacji bez wyjścia. Patrząc na Ukrzyżowanego możemy też zrozumieć, czym właściwie jest grzech i jak 

wielkie jest Boże miłosierdzie. Niech to spojrzenie budzi w nas pragnienie nawrócenia i pokuty. Do iluż 

nawróceń doszło w ciągu wieków dzięki wymownemu głosowi miłości, jaki słyszy ten, kto kieruje wzrok na 

Jezusa ukrzyżowanego! W nim bije źródło duchowej energii do budowania pokoju i szczęścia, którego 

wszyscy nieustannie poszukujemy. A zatem: 

„Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  

na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  

Z Ciebie moc płynie i męstwo,  

w Tobie jest nasze zwycięstwo!" 

(Krzyżu Chrystusa)  

Abp Stanisław Gądecki  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wigilia Paschalna, 2007  

Ty, Chryste, naprawdę zmartwychwstałeś!  

Homilia wygłoszona podczas liturgii Wigilii Paschalnej, Katedra Poznańska, 7 kwietnia 2007  

„O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi" 

(Exultet).  

Tej Nocy w kościołach na całej ziemi zapłonęły niezliczone paschały, jako symbol światła Chrystusa, które 

oświeca ludzkość, przezwyciężając na zawsze mroki grzechu i zła. Bardziej lub mniej bezpośrednio, w ten 

czy inny sposób trzy miliardy chrześcijan ogrzewają się dzisiaj w cieple tego światła, ponieważ: „Tej 

właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani"(Exultet).  

Dzięki temu Wigilia Paschalna jest "świętem wszystkich świąt". Jest osią dojrzewania świata, punktem 

zwrotnym w dziejach ludzkości, początkiem Nowego Stworzenia. W tę Noc ludzie wierzący w Chrystusa 

uświadamiają sobie, czym jest Kościół, zrodzony z wiary i sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii. 

W tę Noc wszyscy jesteśmy Kościołem zgromadzonym wokół Zmartwychwstałego Pana. Nie ma lepszej 

szkoły formacji duchowej niż Pascha.  

Tutaj pojmujemy, że Jezusowe wyjście z grobu jest faktem historycznym, a jednocześnie przedmiotem 

wiary. Wiary, ponieważ nikt nie był naocznym świadkiem tego wydarzenia i żaden Ewangelista nie opisał 

jego przebiegu. Nikt nie może powiedzieć, jak się ono dokonało. Jeszcze mniej uchwytna dla zmysłów była 

jego wewnętrzna istota - przejście do innego życia. Tak więc, choć Zmartwychwstanie jest wydarzeniem 

historycznym, stwierdzonym przez znak pustego grobu i rzeczywistość spotkań Apostołów ze 

zmartwychwstałym Chrystusem, pozostaje jednak tajemnicą wiary w tych punktach, w których wychodzi 

poza sferę historii i stoi ponad nią.  

„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: 

weselcie się, słudzy Boga. 

Raduj się, ziemio,  

raduj się, Kościele święty, Matko nasza!" 

(Exultet)  

1. ZMARTWYCHWSTANIE  

Ty, Chryste, naprawdę zmartwychwstałeś!  
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Twoje Zmartwychwstanie jest głównym wydarzeniem chrześcijaństwa, podstawową prawdą, którą należy z 

mocą potwierdzać zawsze, ponieważ jej negowanie - jak to na różne sposoby próbowano czynić i nadal się 

czyni - bądź sprowadzanie do wydarzenia natury czysto duchowej, jest udaremnianiem naszej wiary. «Jeżeli 

Chrystus nie zmartwychwstał - mówi św. Paweł - daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza 

wiara» (1 Kor 15, 14).  

Nie czynią dobrze poganie, powierzając całe swoje życie, swoje istnienie, swoją miłość, swoje nadzieje 

kruchej ułudzie tego świata. Ich wiara - pokładana w efemerycznych pozorach tego świata - jest tyleż 

trudna, co gorzka, a nawet okrutna. Poganin jest faktycznie kimś, kto uważa za rzeczywiste tylko to, co 

nawinie się przed jego cielesne oczy; to, co może dotknąć swymi rękoma. To tylko jest dla niego realne. A 

przecież łatwo można dostrzec szybkość, z jaką owo złudzenie ulatnia się i znika, jak mgła w słońcu, bez 

śladu.  

Dla wierzących zaś wypełnia się to, co zostało zapisane w Piśmie, którego słuchaliśmy przed chwilą, 

ukazującym kolejne etapy całego planu zbawienia. Na początku stworzenia «Bóg widział, że wszystko, co 

uczynił, było bardzo dobre» (Rdz 1, 31).  

Po upadku, w tę Noc wszystko rozpoczyna się od «początku». Stworzenie odzyskuje swoją pierwotną 

godność. Następuje nowy początek historii, ponieważ Chrystus zmartwychwstał «jako pierwociny spośród 

tych, co pomarli» (1 Kor 15, 20). Najpierw ukrzyżowany Chrystus był zamknięty w łonie ziemi, jak Jonasz 

we wnętrznościach ryby (por. Mt 12, 40) przez czas jednego szabatu. Ów dzień szabatu był «wielkim 

świętem», zauważa ewangelista Jan (por. J 19, 31). Był największym świętem w historii, bo w nim «Pan 

szabatu» (por. Mt 12, 8) dokończył dzieło stworzenia (por. Rdz 2, 1-4 a), wynosząc ludzi i kosmos ku 

wolności i chwale dzieci Bożych (por. Rz 8, 21). Kiedy wypełnił to niezwykłe dzieło, Jego martwe ciało 

zostało przeniknięte ożywczym tchnieniem Bożym, i zmartwychwstał chwalebnie, wychodząc z zamknięcia 

w grobie. Zwyciężył śmierć i w zupełnie nowy sposób, aktem czystej miłości, otworzył ziemię i rozwarł ją 

ku Niebu.  

Dlatego «obchody Paschy, zgodnie z datą kalendarzową - stwierdza papież św. Leon Wielki - przypominają 

nam o wiecznym święcie, wychodzącym poza wszelki czas ludzki». «Obecna Pascha - mówi dalej - jest 

cieniem przyszłej Paschy. Oto dlaczego ją obchodzimy, by przez doroczne święto mieć udział w święcie, 

które będzie trwało wiecznie». Radość tych dni obejmuje cały rok liturgiczny i w sposób szczególny 

odnawia się w każdą niedzielę, dzień poświęcony wspomnieniu zmartwychwstania Pańskiego. W tym dniu, 

będącym «małą Paschą» każdego tygodnia, zgromadzenie liturgiczne wyznaje w Credo, że Pan 

zmartwychwstał trzeciego dnia, i dodaje, że oczekujemy «wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w 

przyszłym świecie».  

Oczekujemy życia, które nie będzie odmianą prymitywnego materializmu, według którego przy 

zmartwychwstaniu odzyskamy to samo ciało i te same kości, które mieliśmy w życiu doczesnym. Przecież 

wiadomo, że nawet za życia ziemskiego w ciągu mniej więcej siedmiu lat materia naszego ciała ulega 

całkowitej wymianie. Identyczność osoby w tym i w przyszłym życiu nie może więc zależeć od 

identyczności materii. Św. Paweł mówi, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego. Po 

zmartwychwstaniu pozostaniemy wprawdzie sobą, ale wszyscy będziemy odmienieni (por. l Kor 15, 50-51). 

Chodzi owszem o cielesność, ale o cielesność przemienioną i podniesioną do nowego wymiaru przez Ducha 

Bożego. Nie możemy sobie wyobrazić tej przemiany. Wiemy tylko, że my, nasz świat i nasze dzieje będą te 

same, ale nie będą takie same:  

„Zasiewa się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne; 

sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; 

sieje się słabe - powstaje mocne; 

zasiewa się ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe" (1 Kor 15, 42-44).  
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Paschalna Noc uprzedza nieco tę atmosferę. „Łaska Wielkanocy to niezmierzona cisza, bezgraniczny spokój 

i niezmącony smak w duszy. To smak nieba, w którym nie panuje jednak szalona egzaltacja. Obraz 

Wielkanocy to nie harmider i upojenie w duchu, ale odkrycie nadrzędnego porządku - odkrycie Boga i 

wszystkiego w Nim. To wino bez upojenia, radość bez domieszki trucizny, życie bez śmierci. Kosztując go 

przez chwilę, możemy dostrzec i umiłować wszystkie rzeczy zgodnie z prawdą, posiąść je w substancji 

ukrytej w Bogu, bez pomocy zmysłów. Albowiem pragnienie lgnie do szaty i pozoru rzeczy, natomiast 

miłość ogarnia je w prostej Bożej głębi" (T. Merton, Rok z Thomasem Mertonem. Niezmącony smak 

Wielkanocy).  

2. Z - MARTWYCH - WSTALI  

W tę świętą noc narodził się nowy Lud Boży, którego członkami stajemy się przez chrzest. «Przez chrzest 

zanurzający nas w śmierć - przypomina apostoł Paweł w Liście do Rzymian - zostaliśmy razem z Nim 

pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu" (Rz 6, 4). Chrzest zatem to coś innego niż 

zwykły akt zapisania się do Kościoła. On jest czymś więcej niż zwykłym oczyszczeniem i przyozdobieniem 

duszy. On jest rzeczywiście śmiercią i zmartwychwstaniem, odrodzeniem i przemianą w nowe życie.  

Jak my możemy to zrozumieć? Myślę, że pomocny w tym względzie może okazać się duchowy życiorys, 

przekazany nam przez św. Paweł. Zamyka się on słowami: «Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 

Chrystus» (Ga 2, 20). „Żyję, lecz to już nie ja. W tych słowach Paweł nie opisuje jakiegoś doświadczenia 

mistycznego, które mogło stać się jego udziałem i które jeśli już to mogłoby nas zainteresować jedynie z 

punktu widzenia historycznego. Powyższe zdanie wyraża to, co dokonało się w chrzcie. Moje własne ja 

zostaje mi odebrane i włączone w nowy większy podmiot. A więc moje ja istnieje na nowo, ale 

przemienione, przeobrażone, otwarte poprzez włączenie w drugiego, w którym otrzymuje nową przestrzeń 

życia. Paweł odpowiada: staliście się kimś jednym w Chrystusie (Ga 3, 28). To wyzwolenie naszego ja z 

izolacji i odnalezienie się w nowym podmiocie oznacza odnalezienie się w szerokiej przestrzeni Boga i 

wprowadzenie w życie, które już teraz wyszło poza kontekst «umieraj i stawaj się»" (Benedykt XVI).  

Na tym przesłaniu opiera się i z niego wyrasta Kościół. Św. Augustyn przypomina wyraźnie: «Najmilsi, 

rozważmy zmartwychwstanie Chrystusa: w istocie tak jak Jego Męka oznaczała nasze stare życie, tak Jego 

zmartwychwstanie jest sakramentem nowego życia. (...) Uwierzyłeś, zostałeś ochrzczony: stare życie 

umarło, zabite na krzyżu, pogrzebane w chrzcie. Stare życie zostało pogrzebane: niech wstanie nowe. Żyj 

dobrze: żyj tak, byś żył, abyś kiedy umrzesz, nie umarł» (Sermo Guelferb., 9, 3).  

„Uświęcająca siła tej Nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość 

smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi (Exultet).  

Oto misja uczniów Pana w każdej epoce i również w naszych czasach: «Jeśli więc razem z Chrystusem 

powstaliście z martwych - wzywa św. Paweł - szukajcie tego, co w górze (...). Dążcie do tego, co w górze, 

nie do tego, co na ziemi» (Kol 3, 1-2). Nie oznacza to, że mamy stronić od codziennych obowiązków i nie 

interesować się sprawami ziemskimi; mamy raczej ożywiać wszelkie ludzkie działanie jak nadprzyrodzone 

tchnienie; oznacza, że mamy stawać się radosnymi zwiastunami i świadkami zmartwychwstania Chrystusa, 

żyjącego na wieki (por. J 20, 25; Łk 24, 33-34).  

To zapowiedział już prorok Ezechiel: «Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i 

wiodę was do kraju Izraela» (Ez 37, 12). Powstanie z grobu grzechu pierworodnego zobowiązuje nas do 

oparcia naszego życia na prawdzie, miłości i sprawiedliwości. Wymaga wyrzeczenia się kłamstwa, które w 

ostatecznym rachunku zawsze przegrywa. W liście do Efezjan św. Paweł poucza chrześcijan, aby nie 

postępowali jak poganie, aby nie zasmucali Ducha Świętego. Przeciwnie, „odrzuciwszy kłamstwo - mówi 

Apostoł -niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, 

uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie - wraz z wszelką złością" (Ef 4, 25. 31).  
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Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński w jednym ze swoich przemówień do młodzieży akademickiej 

powiedział: „Jeśli na miejscu tych, którzy gotowi są ginąć za prawdę i dać życie w jej obronie, powstanie 

pokolenie kłamców, i jeśli społeczność ludzka nie doceni wysokiej godności człowieka zobowiązanego do 

prawdy i do mówienia jej braciom (...) wówczas rozpoczyna się straszliwa tragedia osoby i całej rodziny 

ludzkiej" (9 V 1969).  

„Więc potargawszy nałogi grzechowe, 

Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe, 

Z dala mijając nieszczęść naszych groby, 

Miejsca, osoby. 

Alleluja!"  

(Zwycięzca śmierci)  

Ta nauka odnosi się w sposób szczególny do was, drodzy katechumeni, którym za chwilę Matka Kościół 

przekaże wielki dar życia Bożego. Po okresie przygotowań i kolejnych, etapami udzielanych, obrzędów 

chrzcielnych następuje teraz Wasze pełne włączenie w Chrystusa i Kościół. Boża Opatrzność przywiodła 

was tu z różnych miejsc, abyście w katedrze będącej Matka Kościołów w Polsce, przyjęli sakramenty 

inicjacji chrześcijańskiej: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. W ten sposób wejdziecie do domu Pana, 

zostaniecie uświęceni olejem radości i będziecie mogli karmić się Chlebem niebieskim.  

Wchodzicie w ślady przodków, którzy na tych ziemiach - właśnie w Noc Paschalną - przyjmowali chrzest 

od ponad tysiąca lat. Świadectwem tego znajdująca się w podziemiach tutejszej katedry misa chrzcielna. 

Świadectwem obraz „Burzenie bałwanów" w tutejszej Złotej Kaplicy. Świadectwem średniowieczne opisy 

historyczne, opisujące działalność ewangelizacyjną biskupa św. Ottona z Bambergu w Pyrzycach z 1124: 

"Wzniósłszy zaś trzy chrzcielnice tak zarządził, że w jednej on sam chrzcić będzie tylko mężczyzn i 

chłopców, w innych zaś inni kapłani osobno niewiasty, osobno mężczyzn. Z tak wielką także starannością, z 

tak wielką czystością i powagą według pouczeń najlepszego ojca odbywały się obrzędy sakramentalne, że 

nic niestosownego, nic wstydliwego, nic, co by komuś z pogan mniej mogło się podobać, nigdy się tam nie 

zdarzyło. Albowiem wielkie kadzie głębiej kazał umieścić w ziemi, tak że brzegi kadzi sięgały człowiekowi 

do kolan albo jeszcze mniej wystawały z ziemi; a kiedy napełniono je wodą, łatwe było do niej wejście. 

Naokoło kadzi kazał rozciągnąć zasłony przy pomocy wbitych słupów i naciągniętych linek, aby parawan 

niby wieniec ze wszystkich stron opasywał kadź; przed kapłanem zaś i pomocnikami, którzy stojąc obok z 

jednej strony dokonywać mieli obrzędów sakramentu, zwieszało się prześcieradło przewiązane linką. W ten 

sposób pod każdym względem dbano o skromność, aby nic płaskiego czy nieprzystojnego nie wytykano w 

związku z sakramentem i aby znaczniejsze osoby nie usuwały się od chrztu ze względu na wstydliwość.  

Kiedy więc tłumy przybywały na miejsce nauk religijnych, biskup do wszystkich wspólnie wygłosił 

kazanie, następnie jedną płeć od drugiej oddzielił ustawiając po lewej lub prawej stronie i pouczywszy o 

prawach wiary namaścił olejem, po czym polecił się im udać do jednej lub drugiej chrzcielnicy. Kiedy więc 

przybyli już przed zasłonę, pojedynczo już tylko ze swoimi rodzicami chrzestnymi wchodzili dalej. I zaraz 

szatę, którą przystępujący do chrztu był odziany, oraz świecę woskową, kiedy ów wstępował do wody, 

odbierali rodzice chrzestni; trzymając ją przed swym obliczem czekali, aż będą mogli ją oddać 

wychodzącemu z wody. Kapłan zaś, który stał przy kadzi, skoro usłyszał raczej niż zobaczył, że ktoś 

znajduje się w wodzie, uchyliwszy nieco zasłony przez potrójne zanurzenie głowy dokonywał aktu owego 

sakramentu; po namaszczeniu zaś krzyżmem świętym na głowie i po nałożeniu białej szaty odsuwał zasłonę 

i kazał ochrzczonemu wyjść z wody, a rodzice chrzestni okrywali go szatą, którą trzymali, i wyprowadzali. 

Taki był u nas sposób, taki obrządek, taki rytuał udzielania chrztu mężom, niewiastom i podrosłym 

chłopcom, których kapłani nie mogli zanurzać do wody i to zarówno w Pyrzycach, jak też w innych 

miastach i grodach, gdziekolwiek mnóstwo ludu zmuszało nas do zatrzymania się" (Herbord II 16).  

W dzisiejszej Wigilii Paschalnej uczestniczą także neokatechumeni, którzy przebywszy pełen okres formacji 

chrześcijańskiej, trwający dla niektórych ok. 30 lat, kiedyś pogrążeni w beznadziei i strachu śmierci, w 

dzisiejszą paschalną Noc radośnie zwiastują powrót Zmartwychwstałego Pana! I zgnębionym pragną głosić 
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to, czego w rzeczywistości szukają, co przeczuwają, za czym usychają z tęsknoty i czego nieodzownie 

potrzebują: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę 

z nim wieczerzał, a on ze Mną" (Ap 3, 20).  

Również my, drodzy Bracia i Siostry, zgromadzeni w tej bazylice zjednoczymy się za chwilę z 

katechumenami całego świata, aby odnowić nasze przyrzeczenia chrzcielne. Na nowo wyrzekniemy się 

szatana i jego czynów, aby niewzruszenie trwać przy Bogu. Potwierdzimy w ten sposób, że pragniemy coraz 

bardziej żyć zgodnie z Ewangelią. Zupełnie słusznie, bo tajemnica paschalna obejmuje dwa aspekty naszej 

wiary w Zmartwychwstałego. Wyzwolenie z grzechu, będące owocem śmierci Pana Jezusa oraz dostęp do 

nowego życia - efekt Jego zmartwychwstania. Przeżyjemy naszą osobistą Paschę, przejście od „starego" do 

„nowego człowieka". Dzięki męce i zmartwychwstaniu Jezusa - w sakramentach Kościoła - pozbędziemy 

się „starego człowieka" i przyobleczemy „nowego", który nie żyje już według grzesznych pożądań.  

ZAKOŃCZENIE  

W przeżywaniu radości Wielkanocy łączymy się duchowo z Najświętszą Maryją Panną, starając się 

uświadomić sobie, jak wielka musiała być Jej radość ze zmartwychwstania Jezusa. Prośmy Maryję, aby tak 

jak nam towarzyszyła w dniach męki Syna, kierowała nadal naszymi krokami w okresie radości paschalnej, 

abyśmy mogli coraz bardziej rozwijać w sobie miłość do Zmartwychwstałego i stać się apostołami Jego 

pokoju.  

Noc Zmartwychwstania Pańskiego napełnia nas Bożą radością i szerzej otwiera nasze serca dla rodziny, 

przyjaciół i znajomych. Wszystkich, których spotykamy na naszej drodze chcielibyśmy obdarzyć radością 

paschalną. I ja składam Wam wszystkim, świadkom Zmartwychwstałego Jezusa, obecnym w katedrze oraz 

słuchaczom Katolickiego Radia Emaus, najserdeczniejsze życzenia Bożego pokoju i radości serca. Nich 

blask Zmartwychwstania zawsze opromienia całe Wasze życie. Alleluja!  

Abp Stanisław Gądecki  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Poniedziałek Wielkanocny, 2007  

Panie, zostań z nami 

Poznańskie Emaus, Kościół św. Jana Jerozolimskiego, Poznań, 9 kwietnia 2007  

Spotykamy się dzisiaj na liturgii eucharystycznej u św. Jana Jerozolimskiego „za murami", w uroczystość 

odpustową zwaną „Emaus".  

Tutaj przeżywamy dalszy ciąg historii paschalnej, tj. objawienie się Chrystusa Zmartwychwstałego swoim 

uczniom. Jest to jedno z wielu - Jan Chryzostom w „Homiliach" mówił o jedenastu - objawień Chrystusa po 

Jego śmierci. Wprawdzie w ścisłym tego słowa znaczeniu historia pojawienia się Zmartwychwstałego na 

drodze do Emaus dotyczyła tylko dwóch z Jego uczniów, ale w szerszym tego słowa znaczeniu, jest to opis 

drogi paschalnej całego Kościoła w każdym czasie. Oto Jezus kroczy u boku ludzkości na drogach świata, 

chociaż ludzkość wcale nie zdaje sobie z tego sprawy, zajęta swoimi problemami („Ze mną byłeś, ale ja nie 

byłem z Tobą" - św. Augustyn, Wyznania). Na drodze pełnej pytań, niepokojów, a nieraz także bolesnych 

rozczarowań, Boski Wędrowiec nadal przyłącza się do nas i dalej nam towarzyszy do „Emaus".  

1. SMUTEK  

Pierwszym etapem spotkania ze Zmartwychwstałym był smutek uczniów. Kiedy sam Jezus przybliżył się do 

nich i szedł z nimi, pytając o temat rozmowy, oni „zatrzymali się smutni" (Łk 24, 17).  

Co spowodowało ich smutek? Otóż, powodem nie był wyłącznie fakt ukrzyżowania i śmierci Jezusa, ani 

nawet wieści o Jego zmartwychwstaniu. Prawdziwe przerażenie spowodował fakt, iż oni pokładali w Nim 
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swoje nadzieje a oto On umarł i - chociaż rozeszły się pogłoski o Jego zmartwychwstaniu - nikt z ludzi nie 

widział Go żyjącego: „Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło (...). To, co się stało z 

Jezusem Nazarejczykiem (...); jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A 

myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. (...) Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet 

przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie 

aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak 

kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli" (Łk 24, 14.19-24).  

Dowodzi to, iż nadzieje uczniów ograniczały się w gruncie rzeczy do wymiaru doczesnego. Co więcej, w 

zasadzie nie tylko uczniowie („A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela"), ale 

również władze żydowskie, które wydały Jezusa na śmierć nie traktowały Go - w pewnym sensie - inaczej 

jak tylko w perspektywie losu własnej ojczyzny („lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż 

miałby zginąć cały naród" - J 11, 50). Kiedy więc został ukrzyżowany i umarł, dalsze oczekiwania uczniów 

zdawały się tracić grunt pod nogami.  

Dzisiaj - w sensie nadziei lokowanych w doczesności - sytuacja dwóch uczniów zdążających do Emaus 

wygląda podobnie, choć nie tak samo, jak sytuacja wrażliwych, nam współczesnych, którzy obserwują 

lekceważenie godności ludzkiej i liczne niesprawiedliwości w świecie oraz beznadzieję, towarzyszącą temu 

procesowi. Wystarczy spojrzeć na sytuację niezliczonej rzeszy mężczyzn i kobiet, dzieci, dorosłych i osób w 

podeszłym wieku, którzy cierpią pod nieznośnym ciężarem nędzy. Jest wiele milionów ludzi, którzy stracili 

nadzieję, bowiem w różnych częściach świata ich sytuacja dotkliwie się pogorszyła. Utrzymuje się, a często 

nawet powiększa przedział pomiędzy obszarami rozwiniętymi a terenami będącymi na drodze rozwoju. 

Granice między bogactwem i ubóstwem przebiegają wewnątrz tych samych społeczeństw, zarówno 

rozwiniętych, jak na drodze rozwoju. W krajach bogatych istnieją nierówności społeczne aż do granicy 

nędzy, a w krajach słabiej rozwiniętych nierzadko widzi się przejawy egoizmu i wystawnego bogactwa, 

które budzi niepokój i zgorszenie. Obfitości dóbr i dostępnych usług w niektórych częściach świata, 

odpowiada niedopuszczalne zacofanie innych, właśnie w tej strefie, gdzie żyje większa część rodzaju 

ludzkiego. Produkcja i rozdział żywności, higiena, zdrowie i mieszkania, zaopatrzenie w wodę pitną, 

warunki pracy, zwłaszcza kobiet, długość życia i inne wskaźniki ekonomiczne i społeczne daje w rezultacie 

niezadowalający obraz ogólny, czy to rozpatrywany sam w sobie, czy w stosunku do krajów najbardziej 

rozwiniętych (por. Sollicitudo rei socialis, 13-14). Do tego dochodzi smutna sytuacja kryzysu rodzin, które 

są niszczone nie tylko przez brak minimalnych środków utrzymania, które gwarantowałyby ich powstanie i 

rozwój, ale także przez pornografię, rozwiązłość seksualną, które zabijają miłość. Czasami wydaje się 

nawet, że rozmaite inicjatywy religijne, humanitarne, ekonomiczne i techniczne były daremne, ponieważ 

obecna sytuacja społeczna świata z punktu widzenia rozwoju daje wrażenie raczej negatywne.  

„Ty, o Panie, ukazałeś się dwom uczniom, którzy jeszcze nie wierzyli w Ciebie, lecz mimo wszystko 

rozmawiali o Tobie, gdy byli jeszcze w drodze. Jednak nie ukazałeś im Twojej twarzy. Chciałeś okazać się 

zewnętrznie oczom ich ciała takim, jakim byłeś wewnętrznie dla oczu ich serca. W głębi swego serca 

kochali Cię, lecz powątpiewali. Udzieliłeś im dobrodziejstwa Twojej obecności, bo rozmawiali o Tobie; lecz 

ponieważ wątpili, ukryłeś przed nimi swoje rysy, które dałyby Cię poznać. (św. Grzegorz Wielki, Hom. 23 

na Ewangelie).  

„Drogi nasze codziennie wiodą do Emaus - 

Zbyt ciężko Cię rozpoznać i ciężko uwierzyć - 

Żeś zawsze jest kaleką, starcem lub nędzarzem 

uporczywym, natrętnym i tragicznie biednym".  

2. WYJAŚNIANIE PISM  

W drugim etapie spotkania w drodze do Emaus, Chrystus reaguje na smutek uczniów. Jego odpowiedź ma 

sens ogólniejszy i nie dotyczy tylko do tego, jednostkowego wydarzenia; podobna odpowiedź pada przy 

innych spotkaniach ze Zmartwychwstałym.  
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Niewiastom przybyłym z Galilei i pragnącym namaścić ciało Jezusa spoczywające w grobie, aniołowie 

odpowiadają: „«Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia 

zmartwychwstanie». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko 

Jedenastu i wszystkim pozostałym" (Łk 24, 7-9)  

Dwóm uczniom w czasie postoju na drodze do Emaus sam Zmartwychwstały powie: „«O nierozumni, jak 

nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego 

cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, 

co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego (Łk 24, 25-27).  

Wreszcie Jedenastu apostołom zgromadzonym w Jerozolimie wyjaśnia: „«To właśnie znaczyły słowa, które 

mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w 

Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do 

nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone 

będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście 

świadkami tego»" (Łk 24, 44-48).  

Pośród cieni chylącego się ku zachodowi dnia i mroku zalegającego w duszy, ów Boski Wędrowiec na 

nowo budzi nadzieję uczniów, przypominając, że wszystkie Pisma prowadzą do tajemnicy Jego osoby (por. 

Łk 24, 27). Że zwracają uwagę na to, że Mesjasz będzie cierpiał a potem zmartwychwstanie.  

Pisma nie mówią zresztą w tym względzie nic, czego by sam Chrystus o sobie nie powiedział. On sam był 

świadom i za życia ziemskiego wielokrotnie wspominał swoim uczniom o cierpieniach i śmierci, które 

czekają na Niego: „Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i 

uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, 

ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie" (Mk 10, 34). Chrystus szedł na spotkanie swojej 

męki i śmierci z pełną świadomością posłannictwa, które w ten właśnie sposób pragnął wypełnić. Surowo 

skarcił Piotra, gdy ten chce Go odwieść od myśli o śmierci krzyżowej. A w czasie pojmania w Ogrójcu 

powstrzymał Piotra od obrony słowami: „Schowaj miecz swój do pochwy. (...) Jakże więc spełnią się Pisma, 

że tak się stać musi?" I dodał: „Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?" Wszystko to świadczy o 

tym, jak dogłębnie Jezus był przeniknięty myślą, którą wyraził w rozmowie z Nikodemem: „Tak bowiem 

Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 

miał życie wieczne". On szedł w stronę własnego cierpienia, świadom jego zbawczej mocy, ale przede 

wszystkim zjednoczony z Ojcem w tej miłości, którą On umiłował świat i człowieka w świecie. I dlatego 

św. Paweł napisze o Chrystusie: „umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie". Całkowicie i do końca 

świadomie. Słysząc takie wyjaśnienie Pism, na nowo roztapiały się ich twarde serca i otwierały się oczy 

uczniów. Taka wykładnia Pism głęboko poruszyła ich serca, nie tylko chroniąc ich przed mrokiem smutku i 

rozpaczy, ale nawet prowokując ich do objawienia się u nich ducha gościnności, wyrażającego się w 

zaproszeniu: „Zostań z nami, Panie" (Łk 24, 29).  

3. GOŚCINNOŚĆ  

Trzeci krok na drodze do rozpoznania Jezusa to gościnność; uczniowie, nie wiedząc o tym, zaprosili samego 

Chrystusa do swojego stołu. O nich może powiedzieć Chrystus: "byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie" 

(Mt 25, 35). „Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, 

którzy Prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni" (Rz 2, 13). Czyniąc aluzję do podobnego spotkania 

Abrahama, najbardziej gościnnego ze wszystkich ludzi, autor Listu do Hebrajczyków zachęca: „Niech trwa 

braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali 

gościnę" (Hbr 13, 1-2).  

Zmartwychwstały chciał poznać czy uczniowie, jeśli nie kochają Go jeszcze jako Boga, kochają go 

przynajmniej jako przechodnia. I faktycznie, ci którzy szli drogą wraz z Chrystusem-Prawdą, nie mogli nie 

mieć miłości bliźniego. Pisze św. Grzegorz Wielki: „Odsłoniłeś im tajemnicze znaczenie Pism, ale ponieważ 
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byłeś jeszcze obcy ich sercu pod względem wiary, okazywałeś, że masz iść dalej. (...) Musiałeś ich 

doświadczyć, aby zobaczyć, czy nie kochając Cię jako swego Boga, będą Cię mogli kochać przynajmniej w 

postaci nieznanego wędrowca. A oto oni ofiarują Ci gościnność (...), zastawiają stół, podają Ci chleb i 

potrawy" (św. Grzegorz Wielki, Hom. 23 na temat Ewangelii).  

„Zostań z nami, Panie, gdyż ma się ku wieczorowi" (por. Łk 24, 29). Z tym usilnym zaproszeniem dwaj 

uczniowie zdążający do Emaus wieczorem w dniu zmartwychwstania zwrócili się do Wędrowca, który 

przyłączył się do nich w drodze. Zrozumiawszy Pisma, nie tyle „zaprosili" Chrystusa do siebie, ile 

„przymusili" Go do wspólnej wieczerzy, ponieważ - wschodnim zwyczajem - zdawkowe zaproszenie, to 

żadne zaproszenie.  

4. ŁAMANIE CHLEBA  

Czwarty, i najważniejszy moment w historii Emaus to rozpoznanie Pana; uczniowie, odpowiednio 

przygotowani przez słowa Pana, rozpoznali Go przy stole po prostym geście „łamania chleba". Kiedy 

umysły zostały już oświecone i serca rozgrzane, wówczas przemówiły znaki. To właśnie przez znaki 

tajemnica odsłania się przed oczami wierzącego. „A jeśli nie poznali Cię, kiedy wyjaśniałeś im Pisma, 

poznają przy łamaniu chleba. Słuchając Twoich nakazów nie zostali oświeceni, lecz dopiero wypełniając je. 

O Panie, jeśli chcę zrozumieć rzeczy, które słyszę od Ciebie, powinienem natychmiast wypełniać je w 

praktyce (św. Grzegorz Wielki, Hom. 23 na temat Ewangelii).  

Zaprosili Go w niedzielę na wieczerzę i rozpoznali Go po łamaniu chleba. W samym odmawianiu 

błogosławieństwa, łamaniu i rozdawaniu chleba nie było jeszcze nic szczególnego. Robili to wszyscy Żydzi, 

czynił tak również Jezus (por. Mk 6, 41; 8, 6; 8, 19-20; Mt 15, 36; Łk 9, 16). Nie byłoby w tym nic 

szczególnego. Szczególną uwagę uczniów mogło natomiast zwrócić to jedyne i wyjątkowe „łamanie chleba" 

z nieodległej wieczerzy paschalnej, połączone ze słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje" (Mt 26, 

26), „które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!" (Łk 22, 19). Ten gest splatał się w jedno z 

tym, co przed chwilą zostało powiedziane przez Mistrza na drodze do Emaus o Jego cierpieniu. Słuchanie 

Pism i łamanie chleba ciągle będą stanowić podstawowe elementy Eucharystii Kościoła. Kiedykolwiek 

Kościół celebruje Eucharystię, przepowiada zmartwychwstanie Pana, i czyni to także w oparciu o 

świadectwo uczniów z Emaus. Właśnie podczas Eucharystii chrześcijanie szczególnie mocno przeżywają to, 

czego doświadczyli dwaj uczniowie w Emaus, ponieważ w tej niewielkiej wspólnocie, był w zalążku obecny 

Kościół wszystkich czasów.  

Istotnie, można mieć Pana blisko, chodzić obok Niego, a nie rozpoznać Go. Można posiadać najlepszą 

znajomość Pisma, a jednak można nie uchwycić jego głębokiego znaczenia, jakie objawia Bóg. Dlatego też 

wielu nie może uczynić tego skoku od poznania do wiary, od wiedzy o wielu rzeczach do uchwycenia jednej 

rzeczy potrzebnej. Uczniowie z Emaus uwierzyli dopiero po pokonaniu żmudnej drogi duchowej. Chociaż 

mogli oglądać ciało Jezusa i dotykać go, jedynie ich wiara zdolna była przeniknąć do końca tajemnicę 

Mesjasza. Tylko wiara trafia odpowiedzią w sedno prawdy, przenikając do głębi tajemnicy: „Ty jesteś 

Mesjasz, Syn Boga żywego" (Mt 16, 16). „Nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w 

niebie» (Mt 16, 17). Wyrażenie «ciało i krew» oznacza po prostu człowieka i jego zwyczajną drogę 

poznania. W odniesieniu do Jezusa ta zwyczajna droga nie wystarcza. Niezbędna jest łaska „objawienia", 

która pochodzi od Ojca. Do Jezusa nie można dotrzeć inaczej jak tylko przez wiarę, pokonując drogę, której 

etapy zdaje się wskazywać opowiadanie o drodze do Emaus.  

„Drogi nasze codziennie wiodą do Emaus -  

Wstępujemy do świątyni, by ujrzeć Cię w Hostii,  

aby móc Cię poznać w bliźnich, co mijają,  

by wykupić się z trudnej ofiary: z miłości".  

5. MISJA  
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Ostatni etap, to misja. Raz rozpoznawszy Pana, dwaj uczniowie natychmiast, „w tej samej godzinie" wybrali 

się do Jerozolimy (Łk 24, 33), aby przekazać to, co zobaczyli i usłyszeli. Kiedy doświadczyli 

Zmartwychwstałego, spożywając Jego Ciało i Jego Krew, nie można zatrzymać dla siebie przeżywanej 

radości. To odkrycie nie mogło pozostawić ich bezczynnymi. Wiara pierwszej wspólnoty wierzących opiera 

się na świadectwie konkretnych ludzi". Kontakt ze Światłem uczynił ich świetlistymi.  

Nie jest to jeszcze głoszenie Ewangelii wobec wszystkich, to najpierw przekazywanie wiary apostołom. 

Później rozpocznie się „głoszenie zmartwychwstania umarłych w Jezusie". W Jerozolimie, wobec władz 

Piotr - po cudownym uzdrowieniu chorego - wyzna: „niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu 

ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg 

wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, 

odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, 

gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4, 

10-12)  

Spotkanie z Chrystusem w Eucharystii wzbudza w Kościele i w każdym chrześcijaninie pilną potrzebę 

dawania świadectwa i ewangelizowania. Wejść w komunię z Chrystusem w pamiątce Paschy oznacza 

poczuć się równocześnie zobowiązanym do stania się misjonarzem wydarzenia, które ten obrzęd uobecnia. 

Rozesłanie po Mszy św. to wewnętrzny impuls, który pobudza człowieka wierzącego do zaangażowania w 

ożywianie społeczeństwa duchem chrześcijańskim. Eucharystia ofiaruje tej misji nie tylko siłę wewnętrzną, 

ale również program. Jest ona bowiem określonym sposobem bycia, który chrześcijanin przejmuje od 

Jezusa, a przez nie promieniuje na społeczeństwo i kulturę.  

ZAKOŃCZENIE  

Świadomi tego, w ten dzień uroczysty, prośmy Zmartwychwstałego Pana: O Panie, nie dozwól, aby oczy 

naszych dusz były tak zaciemnione, byśmy będąc w Twojej bliskości nie widzieli Ciebie, a słysząc w sercu 

Twój głos nie rozpoznali Ciebie. Jeśli tajemniczym wyrokiem Opatrzności chcesz się ukryć przed nami, 

niechaj nam nie zabraknie obecności Twojej łaski, abyśmy, z powodu słabości, nie przestali czynić tego, co 

powinniśmy. Panie, zostań z nami, gdy nasze umysły pokryją się smutkiem, a w naszych duszach zacznie 

stygnąć żar miłości. Zostań ze mną, Panie, bo dzień mego życia coraz bardziej się nachyla ku wieczorowi i 

potrzebuję więcej niż kiedykolwiek Twojej obecności. Zostań ze mną, abym mógł na zawsze pozostać z 

Tobą.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 25.lecie sakry Biskupa Zdzisława Fortuniaka, 

2007  

Abp Stanisław Gądecki, Pasterz i Stróż dusz waszych. Archikatedra Poznańska, 9 maja 2007  

„Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: «Pokój w tobie!»  

Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił o dobro dla ciebie" (Ps 122, 8-9).  

Podczas dzisiejszej Eucharystii Archidiecezja Poznańska, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni 

świeccy, wyrażają Panu Bogu ich wdzięczność za 25 lat posługiwania biskupiego Księdza Biskupa 

Zdzisława. Za posługiwanie, które całą swoją owocność czerpie z Chrystusa; w Niego wszczepione - jak 

gałązka w szczep winny.  

1. KOLEGIUM DWUNASTU  

Właśnie w taki nierozerwalny związek z Chrystusem wchodzili apostołowie, odkąd nasz Pan zaczął 

gromadzić na nowo Lud Boży i dalej wchodzą i wchodzić będą ich następcy w teraźniejszości i przyszłości.  
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Tego rodzaju więź ujawniła się w szczególny sposób, odkąd nasz Pan rozpoczął swoją publiczną 

działalność, zamierzając zjednoczyć rozproszoną ludzkość. Widocznym znakiem Jego pragnienia było 

ustanowienie Dwunastu Apostołów: „Potem wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a 

oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki 

i by mieli władzę wypędzać złe duchy" (Mk 3, 13-15; por. Mt 10, 1-4; Łk 6, 12-16). Ta liczba wyraźnie 

nawiązywała do dwunastu pokoleń Izraela, których przywrócenia do istnienia z nadzieją oczekiwał Izrael, 

jako znaku nadejścia czasów ostatecznych (Ez 37, 15-19; 39, 23-29; 40-48). Przez wybór Dwunastu, przez 

wprowadzenie ich we wspólnotę życia z sobą oraz włączenie ich w swoją misję głoszenia Królestwa 

słowem i czynem (por. Mk 6, 7-13; Mt 10, 5-8; Łk 9, 1-6; Łk 6, 13), Jezus dał Żydom do zrozumienia, że 

oto nadszedł czas ostateczny. Oto odradza się Lud Boży, lud dwunastu pokoleń, stający się teraz ludem 

powszechnym, Jego Kościołem.  

Kiedy zostało uszczuplone przez śmierć Judasza, w duchu wierności otrzymanemu poleceniu, grono 

apostołów dołączyło najpierw Macieja, a potem stopniowo przyłączało innych, by kontynuowali posługę 

apostolską, którą nazwano także posługą biskupią (episkope). Co znaczy greckie słowo episkopos? Ono 

wskazuje na kogoś, kto potrafi spoglądać z góry, lecz także na tego, kto patrzy sercem. Kto patrzy w 

podobny sposób jak czynił to sam Jezus, „Pasterz i Stróż waszych dusz" (poimen kai episkopos - por. 1 P 2, 

25). Tak więc przez sukcesję apostolską dociera do nas Chrystus. To On mówi do nas przez słowo 

apostołów i ich następców. On działa w sakramentach przez ich ręce. W ich spojrzeniu jest Jego spojrzenie, 

które nas obejmuje i sprawia, że czujemy się kochani przez Boga.  

Między kolegium biskupów i pierwotną wspólnotą apostołów istnieje nie tylko ciągłość historyczna, ale 

również ciągłość duchowa, ponieważ sukcesja apostolska uważana jest za szczególne miejsce 

przekazywania Ducha Świętego. Wyraźne echo tych przekonań znajdziemy u Ireneusza z Lyonu: „Otóż 

każdy, kto chce zobaczyć prawdę, może stwierdzić w każdym Kościele tradycję apostołów na całym 

świecie. I możemy wyliczyć tych, których apostołowie ustanowili biskupami w kościołach, oraz ich 

następców aż do nas. (...) [apostołowie] chcieli bowiem, żeby ci, których zostawili jako swoich następców i 

którym przekazali swój własny urząd nauczycielski, byli 'doskonałymi' i nienagannymi. Ich prawidłowa 

działalność przyniosłaby dużą korzyść, a upadek spowodowałby dużą klęskę" (Adversus haereses, III, 3, 1).  

Wspaniałym przykładem tego rodzaju korzyści była interwencja apostołów i starszych w sprawie 

wątpliwości co do konieczności obrzezania dla zbawienia: „Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów 

między nimi [przybyszami z Judei]a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku 

pośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. [...] Kiedy przybyli do 

Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg 

przez nich dokonał. [...] Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę" (Dz 15, 2.4.6).  

Z początku istnienie owych Dwunastu było wyzwaniem skierowanym do całego Izraela, by się nawrócił i 

pozwolił się zgromadzić w Nowym Przymierzu, będącym pełnym i doskonałym wypełnieniem dawnego 

Przymierza. Jeśli jednak - za swojego ziemskiego życia - Jezus ograniczał swe posłannictwo do Żydów, to 

dawał również do zrozumienia, że dar ten przeznaczony jest nie tylko dla ludu Izraela, lecz dla całej 

ludzkości i dla wszystkich epok. Zmartwychwstały Chrystus powierzył przecież apostołom zadanie 

nauczania wszystkich narodów i zapewnił ich o swej pomocy aż do skończenia świata (por. Mt 28, 19-20).  

2. BISKUP ZDZISŁAW  

W ten łańcuch apostolski włączony został 25 lat temu nasz Jubilat, Ksiądz Biskup Zdzisław. Do tego aktu - 

od momentu urodzenia (21 lutego 1939 roku w Wieszczyczynie koło Śremu) - przygotowywało go 

stopniowo całe Jego poprzedzające życie.  

Najpierw wierząca rodzina, potem nauka, matura (1956), i roczna praca katechety w szkole podstawowej w 

Masłowie, w rodzinnej parafii.  
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Następnie formacja w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, gdzie po sześcioletnich studiach 

filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie dnia 26 maja 1963 roku z rąk arcybiskupa 

Antoniego Baraniaka.  

Potem trzy lata pracy duszpasterskiej na wikariacie w Śmiglu (1963-1966).  

Studia specjalistyczne z zakresu katechetyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ukończone 

doktoratem (12.11.1973).  

W międzyczasie ponowne podjęcie pracy duszpasterską w macierzystej archidiecezji; początkowo w parafii 

w Owińskach, następnie w parafii św. Michała Archanioła w Poznaniu, przy jednoczesnym zaangażowaniu 

w charakterze diecezjalnego duszpasterza służby liturgicznej.  

Od 1 sierpnia 1972 r. jest zaangażowanie w Poznańskiej Kurii Metropolitalnej w charakterze notariusza, 

referenta duszpasterstwa ogólnego, sekretarza Rady Kapłańskiej, potem także kapelana Wojewódzkiego 

Szpitala Dziecięcego im. B. Krysiewicza oraz kapelana kaplicy pw. Świętej Rodziny przy domu zakonnym 

Sióstr Miłosierdzia.  

Po tak różnych i bogatych doświadczeniach duszpasterskich, i bardzo gorliwej pracy, dnia 10 kwietnia 1982 

roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Księdza Zdzisława Fortuniaka biskupem pomocniczym 

Archidiecezji Poznańskiej. Sakrę biskupią otrzymał w Katedrze Poznańskiej z rąk arcybiskupa Jerzego 

Stroby, przy udziale współkonsekratorów bpa Tadeusza Ettera i bpa Stanisława Napierały w dniu 9 maja 

1982 roku. Wtedy też umieścił w swoim herbie biskupim wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej wraz z 

dołączonym do niego zawołaniem: „Semper tecum", czyli „Zawsze z Tobą".  

A dzisiaj minęło już 25 lat od tamtej chwili. Długa jest lista pełnionych przez niego tym czasie zadań: 

przepowiadanie Słowa Bożego, szafarstwo sakramentów, wizytacje biskupie. W międzyczasie wykonuje 

zadania:  

 Wikariusza Biskupiego 

 Wikariusza Generalnego  

 moderatora Kurii Metropolitalnej 

 przewodniczącego Wydziału Personalnego i Administracyjnego 

 przewodniczącego Wydziału Ekonomiczno-Gospodarczego, Budownictwa i Ochrony Zabytków 

 przewodniczącego Referatu Budowlanego i Konserwatorskiego 

 przewodniczącego Referatu Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 

 członka Rady Biskupiej 

 członka Kolegium Konsultorów 

 członka Rady Kapłańskiej  

 członka Rady Ekonomicznej 

 członka Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej  

 kanonika Kapituły Metropolitalnej. 

W wymiarze ogólnopolskim jest członkiem Komisji Mieszanej Episkopatu Polski: „Biskupi - Wyżsi 

Przełożeni Zakonni".  

Tysiące cierpliwych rozmów, wspomaganych przez dary Boże takie jak: duch ubóstwa, skromność, 

cierpliwość, roztropność, spokój wewnętrzny, łatwość nawiązywania kontaktów, jasne widzenie istoty 

problemów, niezwykła pamięć ludzi, miejsc i okoliczności.  

3. MODEL PASTERZA WEDŁUG ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO  
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Lecz ostatecznie jubileusz biskupi to nie okazja do wygłaszania peanów na cześć człowieka, lecz raczej tytuł 

do większego uwielbienia Boga, który słabej ludzkiej naturze pozwala wypełniać niezwykle odpowiedzialne 

zadanie w Kościele; trud pasterza poszukującego zagubionych owiec a zarazem ofiarę Baranka, który daje 

swoje życie za owce. Posługę miłości we wspólnocie i misji, zwanej przez świętego Augustyna amoris 

officium. Zaprzeczeniem takiej posługi byłaby postawa Kaina: „Wtedy Bóg zapytał Kaina: Gdzie jest brat 

twój, Abel? On odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?" (Rdz 4,9).  

„Rząd dusz to sztuka nad sztukami", także z tego powodu, iż „postępowanie przełożonego powinno tak 

przewyższać postępowanie ludu, jak życie pasterza różni się od życia stada" (Reguła pasterska, cz. 2; r. 1). 

„Należy czuwać, by rządca był ‘czysty w myśli, wybitny w działaniu, rozważny w milczeniu, pożyteczny w 

słowie, bardzo bliski każdemu współczuciem, ponad wszystko oddany rozmyślaniu, by przez pokorę był 

towarzyszem dobrze czyniących, a przez gorliwe dążenie do sprawiedliwości powstał przeciw występkom 

grzeszących" (św. Grzegorz Wielki, List synodalny I,24).  

Sumienne spełnianie tego urzędu domaga się wielu darów Bożych, skoro - jak powiadają wcześniej 

„Konstytucje Apostolskie" - wśród ludzi biskup jest „figurą (typon) Boga" (II,11,1; II, 1,1). O sposobie 

spożytkowania tych darów w sposób niezrównany pisał św. Grzegorz Wielki: „Niektórzy otrzymują dary 

szczególnych cnót i ze względu na swe zalety wysuwają się jako przywódcy. Są czyści przez umiłowanie 

cnoty, silni mocą wstrzemięźliwości, nasyceni bogactwem nauki, pokorni wielkoduszną cierpliwością, 

wyniesieni mocą powagi, życzliwi dzięki miłości, stanowczy dzięki surowej sprawiedliwości. Jeśli 

odmawiają przyjęcia ofiarowanego im najwyższego stanowiska, najczęściej przeczą tym swoim darom, 

które przecież nie tylko dla siebie otrzymali, lecz także dla innych. (...) Prawda tak mówi do swoich 

uczniów: ‘Nie może się ukryć miasto położone na górze' (Mt 5,14). (...) Są więc tacy, którzy - (...) obdarzeni 

bogatymi darami płoną pragnieniem samej kontemplacji, odmawiają natomiast służenia bliźnim przez 

głoszenie nauki (...) o tyle są winni, o ile mogliby być użyteczni występując publicznie. Jak może człowiek, 

który mógłby zabłysnąć pomagając bliźnim, przedkładać odosobnienie nad wspomaganie innych, gdy 

Jednorodzony Syn Ojca chcąc pomóc wielu opuścił łono Ojca, aby działać w naszym świecie" (Reguła 

pasterska, cz. 1; rozdz. 5).  

Jakąż walkę duchową musi przeprowadzić ze sobą kandydat do święceń biskupich, gdy uświadomi sobie 

wielkość zadania i moc własnych ułomności. „Prawe dążenie do biskupstwa nie dopuszcza szukania w nim 

zaszczytnej godności, ale posługiwanie dobremu dziełu. Jak możemy rozpoznać naszą szczerą intencję? 

Otóż, nich każdy pomyśli, jak postępował będąc podwładnym, wówczas zrozumie, czy jako przełożony 

będzie pełnił dobre czyny, jakie zamierzał. Nikt bowiem nie nauczy się pokory na wyższym stanowisku, 

jeśli będąc na niskim nie przestawał być pyszny (...). Czym bowiem jest szczyt władzy, jeśli nie burzą 

duszy, w czasie której okręt serca jest stale poruszany wstrząsami myśli bezustannie tu i tam popędzany, tak 

że przez nagłe zmiany słów i czynów rozbija się jak o skały. Wobec tego, co należy czynić i czego się 

trzymać? Chyba tylko tego, aby człowiek bogaty w cnotę władzę obejmował nawet pod przymusem, a 

pozbawiony cnót, aby jej nie otrzymał, choćby pod przymusem" (Reguła Pasterska, cz. 1; rozdz. 9).  

Dzisiaj może nam się wydawać nie do pojęcia to, czego uczą Konstytucje Apostolskie, kiedy radzą 

biskupowi: „Nie wypada byś ty, biskup, który jesteś głową, na czyjąś zgubę słuchał ogona, czyli 

zbuntowanego człowieka świeckiego, ale ty masz słuchać tylko Boga. Winieneś rządzić podwładnymi, a nie 

podlegać ich władzy. Wszak zgodnie z porządkiem urodzenia syn nie rządzi ojcem ani wedle zasad władzy 

niewolnik nie rządzi swym panem, ani uczeń nauczycielem, żołnierz królem, ani świecki biskupem" 

(Konstytucje Apostolskie II, 14, 12). Nie znaczy to wcale, iż biskup ma lekceważyć świeckich: „niechaj 

biskup kocha świeckich jak swe dzieci, niech ich pielęgnuje i ogrzewa w gorącej miłości jak [kwoka] jaja, 

aby się wykluły pisklęta" (Konst Apost II, 20, 2). Nade wszystko trzeba, aby pasterzem nie kierowało 

pragnienie podobania się ludziom. Aby nie starał się o to, by wierni pokochali go bardziej niż prawdę. 

Ostatecznie ma on przecież wypełniać rozkazy Boga a nie ludzi: „Synu człowieczy, ustanowiłem cię 

stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu" (Ez 

3, 17).  
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Dlatego z jednej strony Grzegorz Wielki podkreśla u biskupa konieczność cnoty miłosierdzia: „Przełożeni 

niech będą tacy, żeby ich podwładni nie wstydzili się wyznać im swoje ukryte grzechy. I ci mali, gdy znoszą 

napływ pokus, żeby uciekali się do serca pasterza jak do serca matki, a gdy przewidują, że nacierająca 

pokusa ich zabrudzi, niech obmyje ich jego nauka pełna pociechy i łzy modlitwy" (Reguła pasterska, cz. 2; 

rozdz. 5). Z drugiej zaś strony ów święty papież nie pomija wymogów biskupiej sprawiedliwości: „A jednak 

trzeba, żeby owce bały się swego pasterza, gdy on zauważy, że nie boją się Boga. A to dlatego, żeby 

przynajmniej bały się grzeszyć z powodu strachu przed człowiekiem, jeśli nie obawiają się sądu Bożego" 

(Reguła pasterska, cz. 2; rozdz. 6). Z tej racji „tych, których nawet kara nie powstrzymuje od nieprawości, 

powinno się tym silniej uderzać, im bardziej są zatwardziali i nieczuli. Na ogół bowiem powinno się 

pogardzać nimi bez lekceważenia, budzić w nich wątpienie bez rozpaczy, aby i okazana rozpacz budziła lęk 

i dodana nagana zwróciła ich ku nadziei" (Reguła pasterska, cz. 3; rozdz. 13). Jednym słowem: „Trzeba ze 

szczególną uwagą zadbać, aby surowość nie była zbyt twarda, a miłość zbyt miękka" (Reguła pasterska, cz. 

2; rozdz. 6). „Pasterz powinien dobrze rozróżniać, czy należy udzielić nagany, czy pobłażać, gniewać się, 

czy okazać łagodność. Trzeba wiedzieć, że niekiedy pasterz powinien z roztropnością pomijać milczeniem 

błędy podwładnych, lecz dawać do zrozumienia, że je przemilcza. (...) Niektóre winy dobrze znane, trzeba w 

sposób mądry tolerować, gdy nie nadarza się okazja, aby je skutecznie poprawić" (Reguła pasterska, cz. 2; 

rozdz. 10).  

Biskup winien wiedzieć o tym, że „Mądrych należy pouczać, żeby umieli zrezygnować z tego, co wiedzą; 

głupich zaś - by pragnęli dowiedzieć się tego, czego nie wiedzą" (Reguła pasterska, cz. 3; rozdz. 7).  

„Prostych trzeba chwalić za to, że starają się nigdy nie mówić nieprawdy, ale trzeba ich też pouczyć, żeby 

czasem umieli przemilczeć prawdę". (...) Fałszywych natomiast trzeba pouczyć, aby zrozumieli, jak 

wielkiego trudu - z ich winy - wymaga ich dwulicowość" (Reguła pasterska, cz. 3; rozdz. 11).  

„Żyjących w małżeństwie należy pouczyć, aby dbając nawzajem o siebie, każdy z nich tak starał się 

podobać współmałżonkowi, aby nie przestał podobać się Stwórcy (...), by jeśli w czymś nawzajem nie 

podobają się sobie, cierpliwie to znosili i przez modlitwę wzajemnie się zbawiali. Napisane jest bowiem: 

‘Jeden drugiego brzemiona noście'. Natomiast tych, którzy nie są związani małżeństwem, należy pouczyć, 

by tym bardziej byli posłuszni przykazaniom Bożym (...), aby nie przytłaczał ich ciężar niedozwolonych 

zapobiegliwości ziemskich" (Reguła pasterska, cz. 3; rozdz. 27).  

„Umysłom słabym nie powinno się w ogóle głosić rzeczy wzniosłych. Głoszący naukę powinien wiedzieć, 

że nie powinien ciągnąć umysłu swego ucznia ponad jego siły, aby - że tak powiem - zbyt naciągnięta struna 

umysłu nie pękła. Wysokie bowiem szczyty powinny być dla wielu słuchaczy zakryte, a tylko nielicznym 

udostępniane". (...) Kto bowiem dobrze naucza, ten przyćmionym jeszcze sercom jasną głosi naukę i nic nie 

ujawnia z ukrytych tajemnic, aby dopiero wtedy usłyszeli o wznioślejszych sprawach niebieskich, gdy 

zbliżą się do światła prawdy" (Reguła pasterska, cz. 3; rozdz. 40).  

ZAKOŃCZENIE  

Starając się zatem o jak najbardziej stosowne słowa podziękowania ze strony Archidiecezji Poznańskiej a 

także życzeń skierowanych do naszego Biskupa Zdzisława, pozostańmy przy myśli świętego Grzegorza 

Wielkiego: „Niech powodzenie nie napełnia [naszego Jubilata] dumą. Niech przeciwności go nie niepokoją. 

Uroki tego świata niech go nie pociągają aż do przyzwolenia woli. Trudności niech go nie doprowadzają do 

rozpaczy. I gdy żadną namiętnością nie poniży intencji swego serca, niech pokaże całe piękno efodu, który 

okrywa oba jego ramiona" (cz. 2; r. 3).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego podczas święceń benedyktynów, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Ora - labora. Święcenia diakonatu i prezbiteratu u Benedyktynów, Lubiń, 19 maja 

2007 roku  
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Dzisiaj spotykamy się na liturgii święceń w Lubiniu, miejscu wyjątkowym, naznaczonym duchem św. 

Benedykta (480-ok.550), czyli inspirowanym przez jednego z najznamienitszych duchów Kościoła 

zachodniego, który - za pośrednictwem założonego przez siebie zakonu - przyczynił się do pogłębienia 

wiary i kultury najpierw w Europie a potem na świecie.  

Jego Reguła zakonna nie była tak surowa jak Reguła św. Kolumbana, Kasjana czy prawodawców rodzin 

mniszych Wschodu. Nie kładła też nacisku na studia, jak reguła Kasjodora. We wszystkim zalecała umiar; w 

modlitwie, uczynkach pokutnych, w pracy i w spoczynku, w jedzeniu i piciu polecała "złoty środek". Jej 

zasadniczym celem była służba Boża; całe życie zmierzające do głoszenia chwały Stwórcy.  

Dzieło św. Benedykta jest imponujące i niepowtarzalne. Dzięki niemu, jego duchowi synowie, benedyktyni, 

stali się przez długie wieki (VI-XII) najpotężniejszą rodziną zakonną na całym świecie. Liczba ich 

klasztorów dochodziła do kilku tysięcy, a liczba mnichów - do dziesiątków tysięcy. Zakony te dały 

Kościołowi kilka tysięcy świętych i błogosławionych oraz ponad 20 papieży.  

1. BENEDYKTYNI W LUBINIU  

Kiedy po raz pierwszy przybyli do Polski - w X wieku - mieli już za sobą już cztery wieki istnienia i 

działalności. Zapewne najpierw dotarli - razem z biskupem Jordanem - do pierwszej polskiej diecezji, do 

Poznania. Im też Polska zawdzięcza z wielkim prawdopodobieństwem chrzest święty.  

A potem, podczas napływu drugiej fali benedyktyńskiej, po 1039 roku ujrzymy ich w Gnieźnie, 

Trzemesznie, w Łęczycy, Tyńcu, na Łysej Górze, w Czerwińsku, Płocku, Kruszwicy, Sieciechowie, we 

Wrocławiu, Oleśnicy, Gdańsku i Lubiniu. W tym okresie starano się wzmacniać opactwem benedyktyńskim 

każdą diecezję. Nieopodal Gniezna założono opactwo mogileńskie, opodal Poznania - lubińskie, obok 

Krakowa - tynieckie.  

Tutaj, do Lubinia, benedyktyni przybyli ok. 1070 roku z opactwa św. Jakuba w Leodium, z terenów 

dzisiejszej Belgii. Tam właśnie, w Leodium biskup Herakliusz (od 959) wybudował wcześniej klasztor, a bp 

Notger (972-l008) rozwinął edukację. Dzięki niemu szkoła klasztorna z Leodium przez ponad wiek 

zajmowała przodujące miejsce w Europie. Było to najświetniejsze miejsce edukacji literackiej tamtego 

okresu. Balderik z Looz (1008-18), Walbodon (1018-21), Durandus (1021-25), Reginard (1025-38), Nitard 

(1038-42), Wazo, Teoduin (1048-75) dzielnie rozwijali dziedzictwo Notgera. Ich szkoła wydała dwóch 

papieży: Stefana IX (1047-1048) i Mikołaja II (1059-1061). Zasłynęła szczególnie ze starań o reformę 

kościelną i jako pierwsza rzuciła hasło pełnej niezależności Kościoła od władzy świeckiej. Ideę tę przejął 

potem inny benedyktyn, Hildebrand, który jako papież Grzegorz VII (1073-1085) głosił wolność Kościoła 

od wszelkiej władzy świeckiej.  

2. ŚWIĘCENIA DIAKONA I KAPŁANA DLA LUBINIA  

Po z górą czternastu wiekach od powstania Reguły i prawie dwóch wiekach od pruskiej kasaty, duch 

benedyktyński Lubinia ulega umocnieniu. Dzień dzisiejszy przynosi bowiem z sobą święcenia diakona i 

prezbitera benedyktyńskiego, wpisując się złotymi zgłoskami w ponad dziewięćsetletnią historię tutejszego 

klasztoru. Znowu Reguła przybiera konkretny kształt: „Jeśli opat chce mieć w klasztorze wyświęconego 

kapłana lub diakona, niechaj wybierze ze swych mnichów takiego, który byłby godny sprawować kapłańską 

posługę (Reguła 62, 1: O kapłanach klasztornych). I oto właśnie dzisiaj mamy świecić dla tego klasztoru 

diakona i prezbitera.  

a. Kim są diakoni w Kościele? W przeszłości apostolskiej byli to ludzie posługujący przy stole, czyli 

zajmujący się opieką nad biednymi, przechodniami, przybyszami, wdowami i sierotami. Narodziny 

instytucji diakonatu w Kościele opisują Dzieje Apostolskie: «Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli 

helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich 

wdowy. „Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły" - powiedziało 

Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. „Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, 

cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się 

wyłącznie modlitwie i posłudze słowa". Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, 
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męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, 

prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce» (Dz 6, 1-6). 

Później ludzi tych nazywano po prostu „Siedmioma" (por. Dz 21, 8). Ich zadaniem miała być przede 

wszystkim troska o ubogich i potrzebujących, chociaż niektórzy z nich - na przykład Szczepan i Filip - 

pełnili także funkcję apostolską, polegającą na modlitwie i posłudze Słowa.  

Dzisiaj nałożymy ręce dla posługi diakońskiej na brata Maksymiliana. Będzie on odtąd spełniał tę posługę w 

Kościele na trzech płaszczyznach: Słowa, Liturgii i Miłości. Najpierw ma obowiązek głosić Słowo Boże i 

żyć tym, czego naucza, by uczynić Je bardziej wiarygodnym. Następnie będzie pełnił „służbę liturgii"; 

odmawiał Liturgię Godzin, udzielał Chrztu św., asystował biskupowi i prezbiterom przy celebracji Boskich 

misteriów, czytał Ewangelię i intencje Modlitwy Wiernych, rozdawał Komunię św., asystował przy 

zawieraniu małżeństwa, udzielał sakramentaliów, przewodniczył obrzędom pogrzebu. „Posługę miłości" zaś 

spełni wybierając przede wszystkim miłość Chrystusa ponad wszystko; stąd zobowiązanie celibatu, aby 

mógł prowadzić życie święte, niewinne i nieskalane. Potem przejmując - niejako instytucjonalnie - troskę o 

biednych i potrzebujących.  

Włączenie do stanu diakonów to coś więcej niż zwykłe wybranie, wyznaczenie, delegacja lub ustanowienie 

przez wspólnotę Kościoła. Jest to akt sakramentalny, udzielający daru Ducha Świętego, pozwalający 

wykonywać „świętą władzę" (sacra potestas), która pochodzi od samego Chrystusa, przez jego Kościół. 

Święcenia diakonatu określa się także jako consecratio, są bowiem wyłączeniem ze świata i przyjęciem 

przez samego Chrystusa w służbę Kościołowi. Włożenie rąk przez biskupa i modlitwa konsekracyjna 

stanowić będą widzialny znakiem tej konsekracji. Dzięki niej, uczestnicząc w posłaniu i łasce Chrystusa, 

brat Maksymilian nie będzie szukał niczego innego, jak tylko upodobnienia się do Chrystusa, który również 

stał się „diakonem" (diakonos), to znaczy sługą wszystkich (por. Mk 10, 45; św. Polikarp, Ep. ad 

Philippenses, 5, 2). Jako dobry diakon będzie zawsze starał się być piękną ikoną Chrystusa.  

b. Z kolei kapłan Chrystusowy to najpierw świadek prawdy, czyli ktoś, kto uczy patrzeć w głąb, odkrywać 

sens życia, odróżniać to, co nas rozwija, od tego, co nas krzywdzi i co prowadzi do cierpienia. Prawdy, która 

wyzwala z iluzji, z naiwności, z grzechu. To także - i przede wszystkim - świadek Bożej miłości. To ktoś, 

kto serdecznie cieszy się ludźmi, do których został posłany; kto potrafi kochać miłością Chrystusową 

każdego spotkanego człowieka; kto jest powołany po to, by kochać tych, których nikt nie kocha i którzy nie 

potrafią kochać samych siebie. To ktoś, kto tworzy wspólnotę miłości, w której silni pomagają słabszym, 

zdrowi chorym, radośni smutnym, a bogaci biednym. To ktoś, kto przyprowadza ludzi do Chrystusa i 

pomaga im myśleć, kochać i modlić się tak, jak On.  

Godność kapłańska - uczy św. Efrem - przewyższa wszystko: «Kochajmy kapłanów, bo oni są przyjaciółmi 

dobrego Boga i wstawiają się za nami i za całym światem. [...] Choć nie wiesz o jakim kapłanie, czy jest 

godny urzędu, szanuj go dla przykazania Chrystusa! Bo jak nie traci wartości złoto, choćby się zanieczyściło 

w błocie, ani nie traci blasku najpiękniejsza perła wśród brudnych rzeczy, tak nie staje się brudnym 

kapłaństwo, choćby je otrzymał nawet człowiek niegodny. Kto zasługuje na ten wzniosły urząd i żyje w nim 

nienagannie, zyska życie wieczne i niewiędnący wieniec; kto zaś odważy się sięgać po niego niegodnie, 

ściągnie na siebie ciemności zewnętrzne i sąd bez miłosierdzia» (Św. Efrem, Mowa o Kapłaństwie, tłum. ks. 

Wojciech Kania, Tarnów 1983, s. 9-10). 

A przecież, przy całej wielkości kapłaństwa, prezbiter będący jednocześnie benedyktynem jest tym bardziej 

zobowiązany do pokory: «Wyświęcony zaś niech się wystrzega wyniosłości i pychy. Niech się nie ośmiela 

robić czegokolwiek ponad to, co mu zleci opat. Powinien wiedzieć, iż [od tej chwili] musi się tym bardziej 

podporządkowywać karności zakonnej. Niech z racji swojej godności kapłańskiej nie zapomina o 

posłuszeństwie należnym Regule i nakazanej przez nią karności, lecz coraz gorliwiej dąży do Boga» (Reguła 

62, 2-4: O kapłanach klasztornych). 

«Poza służbą przy ołtarzu niech zajmuje zawsze to miejsce, które wynika z czasu jego wstąpienia do 

klasztoru, chyba że wybór wspólnoty i wola opata zadecydują, iż swoim życiem zasłużył na miejsce wyższe. 

[...] Gdyby bowiem ośmielił się postępować inaczej, traktowany będzie nie jako kapłan, lecz jako 

buntownik. A gdyby nie poprawił się mimo wielokrotnych upomnień, trzeba odwołać się do samego 

biskupa, jako do świadka. A jeśliby się i wówczas nie poprawił, a wina jego była oczywista, należy go 

usunąć z klasztoru, ale tylko w takim przypadku, gdy zacięty w uporze nie zechce się podporządkować ani 

okazać posłuszeństwa Regule» (Reguła 62, 5-11: O kapłanach klasztornych).  
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3. O COKOLWIEK BYŚCIE PROSILI OJCA, DA WAM W IMIĘ MOJE  

O cóż więc wypada nam prosić Boga w tym uroczystym dniu dla święconych dzisiaj benedyktynów? 

Czytany dzisiaj fragment Ewangelii Janowej radzi: „O cokolwiek".  

Św. Augustyn komentuje to w następujący sposób: nie jest prośbą w imię Zbawiciela modlitwa o to, co jest 

przeciwne porządkowi zbawienia. Wyrażenia „w imię moje" nie należy rozumieć według materialnego 

dźwięku słów, lecz wedle prawdziwego, rzeczywistego sensu, który zawiera i zapowiada imię Chrystusa. 

Kto zatem ma wyobrażenie Chrystusa nie odpowiadające rzeczywistości jednorodzonego Syna Bożego, ten 

nie prosi w Jego imię, choćby wymawiał litery i sylaby składające się na imię Chrystusa, ponieważ kiedy 

zabiera się do modlitwy, prosi w Jego imię o to, co ma w [swojej] głowie. Kto natomiast ma wyobrażenie 

Chrystusa odpowiadające prawdzie, prosi w Jego imię, i jeśli jego modlitwa nie jest przeciwna wiecznemu 

zbawieniu, otrzymuje to, o co prosi. Jednakże otrzymuje to, co powinien otrzymać (por. św. Augustyn, In 

Iohannem, 102: o siedmiu warunkach poprawnej modlitwy; por. św. Tomasz z Akwinu, Lectio super 

Iohannem, VI, 2).  

Prośmy więc „w imię Chrystusa", ale prośmy też o to, by nasza radość nie była częściowa, ale była pełna. A 

pełną radością jest tylko ta, do której nic więcej nie można już dodać. A nic więcej nie można dodać tylko 

do życia wiecznego. Prośmy wiec dla obu święconych o życie wieczne, ponieważ prosić o cokolwiek 

innego, to prosić o nic. Nie w tym sensie, jakoby inne rzeczy były niczym, ale ponieważ każda inna rzecz, 

której by można zapragnąć, w porównaniu z tą, faktycznie jest niczym.  

ZAKOŃCZENIE  

Niech w trosce o życie wieczne własne i osób sobie powierzonych obaj wyróżniają się gorliwością. Niech 

ona wyróżnia ich «tak, aby w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzali.  

Niech swoje słabości duchowe i cielesne znoszą cierpliwie.  

Niech prześcigają się nawzajem w posłuszeństwie.  

Niechaj nikt nie szuka tego, co uważa za pożyteczne dla siebie, lecz raczej tego, co [pożyteczne] dla 

drugiego.  

Niech darzą się wzajemnie czystą miłością braterską.  

Niech boją się Boga, dlatego, że Go miłują.  

Swojego opata niech kochają miłością szczerą i pokorną.  

Niech nic nigdy nie będzie dla nich ważniejsze od Chrystusa, który oby nas razem raczył doprowadzić do 

życia wiecznego» (Reguła 72, 1-12: O dobrej gorliwości, jaką mnisi mieć powinni).  

Kazanie Arcybiskupa Poznańskiego, Boże Ciało, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Eucharystia - sercem niedzieli. Boże Ciało, Poznań, 7 czerwca 2007 roku.  

Oto przeszliśmy w procesji z Najświętszym Sakramentem z kościoła Bożego Ciała na Ostrów Tumski, 

przed poznańską katedrę. Nasza procesja była czymś więcej niż zwykłym przemieszczeniem się tysięcy 

ludzi z jednego miejsca w drugie. Była prawdziwą drogą za Panem; pielgrzymką Ludu Bożego, który pod 

przewodnictwem Chrystusa, zmierza w kierunku swojego miejsca odpoczynku. Szliśmy za Nim, podobnie 

jak Izraelici przez pustynię, a prowadził nas eucharystyczny Pan, podobnie jak tamtych - obłok dymu i słup 

ognia. Wiodła nas wiara w Tego, który stał się naszym towarzyszem drogi, pomagając nam, aby miłość, 

którą Ojciec Go umiłował, w nas była i On w nas (por. J 17, 26).  

Reakcje na procesję są dziś tak różne jak wtedy, gdy Jezus chodził po ziemi: wiara i podziw, niechęć i 

agresja, czy też zwyczajna obojętność i rutyna. A tymczasem procesja idzie do przodu, pełna spokoju, bez 

zaciśniętych pieści; marsz ludzi, którzy nikomu nie zagrażają, nikogo nie wykluczają, lecz błogosławią 

nawet tym, którzy stoją zdziwieni z boku i patrzą, niczego nie pojmując. Procesja eucharystyczna jest 

najwyższym szczytem kościelnego uwielbienia; jest publicznym uczczeniem naszego Pana. Publicznym 

wynagrodzeniem Mu za tyle zaniedbań; publicznym dziękczynieniem za niezliczone łaski. Ruch, który 

niesie ze sobą to, co święte i wieczne; święty pochód, który ma cel przed sobą i w sobie a celem tym jest 
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życie wieczne. Myśląc o nim chciałbym teraz zatrzymać się nieco przy trzech wiążących się z tym celem 

sprawach:  

- o Eucharystii będącej dla chrześcijanina sercem niedzieli,  

- o odpoczynku niedzielnym,  

- o pracy w niedzielę.  

1. EUCHARYSTIA JEST SERCEM NIEDZIELI  

Zmagającemu się z trudami życia na pustyni narodowi żydowskiemu Bóg pospieszył z pomocą, 

obdarowując go manną (Pwt 8, 3). Jezus - wskazując na Eucharystię - ofiaruje nam znacznie więcej: «To 

jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto 

spożywa ten chleb, będzie żył na wieki» (J 6, 58). Potrzebujemy tego chleba, aby sprostać trudom naszej 

osobistej wędrówki życiowej i stawić czoła zmęczeniu. Nakaz świętowania niedzieli nie jest więc 

obowiązkiem narzuconym nam z zewnątrz, brzemieniem nałożonym na nasze ramiona. Przeciwnie, 

uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii jest naszą wewnętrzną potrzebą, przynosi nam niezbędną energię 

duchową, konieczną do pokonania drogi jaką stanowi dla nas każdy nowy tydzień.  

Dzisiaj, podobnie jak w pierwszych wiekach Kościoła, w wielu regionach znów pojawiają się sytuacje 

utrudniające licznym chrześcijanom życie zgodne z wiarą. Czasem otoczenie jest otwarcie nieprzyjazne, 

częściej jest obojętne i głuche na orędzie Ewangelii. Człowiek wierzący, jeśli nie chce ulec naciskowi 

środowiska, musi znajdować oparcie w chrześcijańskiej wspólnocie. Musi sobie uświadomić, jak kluczowe 

znaczenie dla jego życia wiary ma zgromadzenie niedzielne, podczas którego razem z braćmi świętuje 

«Dzień Pana», w którym Kościół gromadzi się, aby odnawiać pamiątkę Jego tajemnicy paschalnej słuchając 

słowa Bożego, składając ofiarę Chrystusa, uświęcając dzień przez modlitwę, dzieła miłosierdzia i 

powstrzymując się od pracy.  

Z tej racji Kościół od samego początku gorąco prosił swoje dzieci, aby nie wyrzekali się coniedzielnej 

Eucharystii. „Niechaj nikt nie błądzi - pisał już około roku 108 święty Ignacy z Antiochii - Ten, kto nie jest 

wewnątrz sanktuarium, sam pozbawia się Chleba Bożego. (...) Kto nie przychodzi na zgromadzenie, ten już 

popadł w pychę i sam siebie osądził" (List do Efezjan 5, 2-3). Z kolei cesarz Dioklecjan w 304 roku zabronił 

chrześcijanom, pod karą śmierci, posiadania Pisma Świętego, budowania miejsc kultu i gromadzenia się w 

niedziele. W Abitenie, niewielkiej miejscowości na terenie dzisiejszej Tunezji, ujęto pewnej niedzieli 49 

chrześcijan, którzy zgromadzili się, aby sprawować Eucharystię wbrew zakazowi cesarza. Zostali oni 

aresztowani i doprowadzeni do Kartaginy. Znamienna jest odpowiedź, jakiej udzielił jeden z nich, gdy 

prokonsul zapytał go, dlaczego złamali rozporządzenie cesarskie: «Sine dominico non possumus», co 

znaczy: nie możemy żyć bez niedzieli. Zabrakłoby nam sił, aby zmagać się z codziennymi przeciwnościami 

i nie ulec. Po okrutnych torturach 49 męczenników z Abiteny zostało zabitych. Przelewając własną krew, 

potwierdzili swą wiarę w niezbędność niedzielnej Eucharystii (por. Acta martyrum. Acta Saturnini., XI). Nie 

wolno nam zapomnieć o prawdziwym bohaterstwie, z jakim liczni kapłani i wierni - mimo wielu 

niebezpieczeństw i ograniczeń wolności - świętowali niedzielę, czego przykłady znaleźć można od 

pierwszych wieków historii Kościoła aż po nasze czasy.  

Skoro Eucharystia jest sercem niedzieli, nie mają racji ci, którzy twierdzą: „wolę pomodlić się prywatnie, 

taka modlitwa więcej mi daje". Modlitwę prywatną Kościół zawsze popierał i do niej zachęcał, ale Msza 

Święta jest czymś nieskończenie większym, jest uobecnieniem samego Chrystusa. Doświadczenie niezbicie 

dowodzi, że zaniedbanie coniedzielnej Mszy Świętej nieuchronnie powoduje osłabienie wiary.  

Pełne uczestnictwo w Eucharystii ma miejsce wtedy, kiedy osobiście przystępuje się do ołtarza, aby przyjąć 

Komunię św. Lecz sam fakt fizycznej obecności w kościele na Eucharystii nie daje jeszcze prawa ani nie 

zobowiązuje do przystąpienia do stołu eucharystycznego. Jednak nawet wtedy, kiedy przystąpienie do 
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sakramentalnej Komunii jest niemożliwe, uczestnictwo we Mszy św. pozostaje konieczne, znaczące i 

owocne. Zwłaszcza wtedy, kiedy ożywiamy w sobie pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, choćby 

za pomocą praktyki komunii duchowej.  

Ci wierni, którzy z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w 

Eucharystii, winni dołożyć starań, aby uczestniczyć w niej choćby z oddalenia; najlepiej przez lekturę 

czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na ten dzień, a także przez wzbudzenie w sobie pragnienia 

Komunii św. W wielu krajach telewizja i radio dają możliwość zjednoczenia się z celebracją 

eucharystyczną. Oczywiście, tego rodzaju transmisje same w sobie nie pozwalają wypełnić obowiązku 

niedzielnego, ten bowiem wymaga udziału w zgromadzeniu braci, z czym wiąże się też możliwość Komunii 

eucharystycznej. Dla tych jednak, którzy z różnych przyczyn zewnętrznych nie mogą uczestniczyć w 

Eucharystii, transmisja telewizyjna lub radiowa stanowi cenną pomoc, zwłaszcza jeśli towarzyszy jej ofiarna 

posługa nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, którzy przynoszą ją chorym, a wraz z nią pozdrowienie i 

solidarność całej wspólnoty.  

Obowiązek świętowania niedzieli nie ogranicza się bynajmniej do samego udziału w Eucharystii. Dzień 

Pański jest wtedy dobrze przeżyty, jeśli cały jest przeniknięty wdzięczną pamięcią o zbawczych dziełach 

Boga. Dlatego winniśmy się starać, aby także inne wydarzenia tego dnia, nie mające charakteru 

liturgicznego - spotkania w gronie rodziny czy przyjaciół, różne formy godziwej rozrywki - 

charakteryzowały się pewnym stylem chrześcijańskim, który wyraża pokój i radość Zmartwychwstałego.  

2. ODPOCZYNEK NIEDZIELNY  

Jest wielką zasługą Kościoła, że nauczył społeczeństwa zwyczaju niedzielnego świętowania. Najwięcej 

skorzystały na tym niższe klasy społeczne, dla których Kościół wywalczył prawo do niedzielnego 

odpoczynku, pokonując wiele oporów ze strony właścicieli. Domagając się niedzielnego odpoczynku także 

dla najuboższych, Kościół walczył o uznanie ich ludzkiej godności. Tym, którzy nieraz widzieli w swoich 

niewolnikach i sługach tylko posługujące się mową zwierzęta, Kościół wytrwale przypominał, że na równi z 

wszystkimi są oni powołani do życia wiecznego i dlatego świętowanie niedzielne im się należy. W tym 

duchu mówi Tertulian: „W dniu zmartwychwstania Pana (...) musimy powstrzymywać się od wszystkiego, 

co przynosi niepokój i od naszych codziennych zajęć, odkładając również nasze interesy, aby nie dawać 

okazji diabłu" (De oratione, XXIII, 2; ok. 198-200 po Chr.). Trzeba raz odpocząć od własnych dzieł, by 

zauważyć dzieła dokonane przez Zbawiciela.  

Świąteczny charakter niedzieli jest naszym wspólnym dobrem, umożliwiającym nam zwykły odpoczynek, a 

także rozwój życia rodzinnego oraz uczestnictwo w kulturze narodu. Pozwala on sprowadzić do właściwych 

proporcji codzienne troski i zajęcia. Rzeczy materialne, o które tak bardzo zabiegamy, ustępują miejsca 

wartościom duchowym. Osoby, wśród których żyjemy, odzyskują swoje ludzkie oblicze, gdyż się z nimi 

spotykamy i lepiej je poznajemy. To wszystko nabiera szczególnego znaczenia w warunkach współczesnej 

cywilizacji, która zmusza człowieka do nieustannej aktywności i pogoni za zyskiem, kosztem głębszych 

wartości. Odbywa się to na ogół ze szkodą dla życia rodzinnego, a w wielu wypadkach prowadzi nawet do 

rozpadu rodziny. Uniemożliwia też w praktyce korzystanie z licznych dóbr kultury, co jest niezbędne do 

prawidłowego, harmonijnego rozwoju każdego człowieka i obywatela.  

W tej perspektywie cała niedziela - dzień, w którym Chrystus zwyciężył śmierć i dał nam udział w życiu 

wiecznym - staje się wielką szkołą miłości, sprawiedliwości i pokoju. Obecność Chrystusa 

Zmartwychwstałego wśród nas staje się wezwaniem do solidarnego działania. Przynagla do wewnętrznej 

odnowy, każąc likwidować struktury grzechu, w które są uwikłani ludzie, społeczności, a czasem nawet całe 

narody. Chrześcijańska niedziela nie jest bynajmniej ucieczką od rzeczywistości, ale raczej «proroctwem» 

wpisanym w historię. To proroctwo każe nam iść śladami Tego, który przyszedł, „aby ubogim nieść dobrą 

nowinę, więźniom głosić wolność, a niewidomym przejrzenie; aby uciśnionych odsyłać wolnymi, aby 

obwoływać rok łaski od Pana" (Łk 4, 18-19).  



64 
 

3. PRACA W NIEDZIELĘ  

Niestety, przez dwie szczeliny wciskają się obyczaje niszczące niedzielę jako dzień odpoczynku. Po 

pierwsze, przez przymuszanie - i to na dużą skalę - do takiej pracy w niedzielę i święta, która nie jest 

społecznie niezbędna. Wielu ludzi jest dzisiaj zmuszonych do regularnej pracy w niedzielę, jeśli nie chcą 

utracić pracy w ogóle. A przecież np. pomiędzy właścicielem sklepu, decydującym o jego otwarciu w 

niedzielę, a klientem przychodzącym po zakupy, znajduje się jeszcze - warto go zauważyć - pracownik 

sklepu. W zasadzie nie ma on nic do powiedzenia. Jeśli chce zachować pracę, niezbędną do utrzymania 

rodziny, musi przyjść do pracy w niedzielę i święta, chociaż sumienie mówi mu coś zupełnie innego. Drugą 

szczeliną jest zwyczajna chciwość. Zdarza się, że ktoś złakomi się na tę wyższą zapłatę i sam zabiega o to, 

żeby regularnie wyznaczano mu pracę w niedzielę. Taki człowiek więcej traci niż zyskuje, ponieważ nie da 

się bezkarnie lekceważyć odpoczynku związanego z dniem Pańskim.  

Kościół dopuszcza możliwość wykonywania niektórych prac w niedzielę, ale tylko w dziedzinach 

niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania państwa i życia społecznego, takich jak służba zdrowia, 

bezpieczeństwo, komunikacja, energetyka, czy nawet handel, lecz w bardzo ograniczonych rozmiarach. 

Jednocześnie przypomina: „W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani 

uczestniczyć we Mszy Świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają 

oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego 

odpoczynku duchowego i fizycznego" (KPK, kan. 1247).  

Od pewnego czasu w niektórych środowiskach toczy się dyskusja na temat handlu w niedzielę. W tę 

dyskusję zaangażowani są związkowcy, przedsiębiorcy, politycy, samorządowcy, dziennikarze i wiele 

innych osób. Niestety argumentacja, jaką posługuje się większość osób zaangażowanych w tę dyskusję ma 

charakter wyłącznie ekonomiczny. Chodzi przede wszystkim o to, by wykazać, kto zyska a kto straci, gdy 

wprowadzi się zakaz handlu. Tymczasem nie wolno nam pomijać aspektu moralnego sprawy, bo jest on o 

wiele ważniejszy od aspektu ekonomicznego. Trzeba dostrzegać dobro człowieka, a nie tylko pieniądz. 

Trzeba zwrócenia się do Ewangelii, która jest ostatecznym punktem odniesienia dla chrześcijanina, bądź też 

do prawa naturalnego, które powinno być takim punktem odniesienia dla osób niewierzących.  

W dzisiejszą uroczystość Bożego Ciała związkowcy "Solidarności" sektora handlowego zapowiedzieli 

nawet ogólnopolski strajk „włoski", w proteście przeciwko przymusowi pracy w święta religijne i 

państwowe. Domagają się oni wprowadzenia całkowitego zakazu handlu w niedziele i w dwanaście 

najważniejszych świąt państwowych i religijnych. Całkiem słusznie, ponieważ prawo powinno chronić 

niedziele i urzędowe święta, jako dni wolne od pracy i czas duchowej odnowy. Zresztą w większości krajów 

starej Unii Europejskiej funkcjonuje tego rodzaju zakaz. Mimo iż takie projekty są zazwyczaj podważane 

przez tych, którzy sami chcą świętować, ale innym tego prawa odmawiają, nie należy tracić nadziei.  

Winniśmy wszyscy dołożyć starań, aby prawodawstwo cywilne brało pod uwagę obowiązek świętowania 

niedzieli. Świąteczny odpoczynek jest prawem człowieka pracy, które państwo winno gwarantować. 

Świętowanie niedzieli, zagwarantowane przez prawodawstwo państwowe, nie jest przypadkową 

okolicznością historyczną, lecz jest trwałym, powszechnym elementem duchowego dziedzictwa Europy. 

Powstrzymywanie się od pracy w tym dniu jest nie tylko nakazem religijnym, lecz także podstawowym 

prawem człowieka, prawem, którego Kościół zawsze i pod każdą szerokością geograficzną bronił, 

upominając się o jego respektowanie. Mamy więc obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać 

odpoczynku, który jest niezbędny dla człowieka ze względu na jego ludzką godność oraz związane z nią 

potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne.  

Brak ustawowego zakazu handlu w niedzielę, i wynikający stąd przymus pracy ze strony wielu 

pracodawców, prowadzi do poważnego konfliktu sumienia ludzi wierzących, którzy nie mają możliwości 

zgodnego z wiarą przeżywania Dnia Pańskiego. Konsekwencją tego jest - w wielu wypadkach - łamanie 

zasady wolności religijnej, której obrona jest obowiązkiem nie tylko Kościoła, ale przede wszystkim 

ustawodawcy i państwa.  
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ZAKOŃCZENIE  

Trzeba o to zabiegać, nawet jeśli jest to trudne. Trzeba się o to gorliwie modlić. Módlmy się zatem i my: 

Przed tak wielkim Sakramentem 

Upadajmy wszyscy wraz 

Niech przed Nowym Testamentem 

Starych praw ustąpi czas. 

(z Hymnu na II Nieszpory uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego na Jubileusz 50-lecia kapłanów, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Błogosław, duszo moja, Pana. Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. kapłanów 

świętujących Jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Poznań, Bazylika Archikatedralna, 30 maja 2007.  

Błogosław, duszo moja, Pana 

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 

Błogosław, duszo moja, Pana 

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach (Ps 103, 1-2)  

1. ROK JUBILEUSZOWY  

Aby nie błądzić po bezdrożach przypuszczeń, intuicji i ludzkich wymysłów, obchodząc dzisiejszą 

uroczystość starajmy się najpierw wyjaśnić sobie prawdę o jubileuszu tak, jak została ona ukazana w Piśmie 

Świętym.  

Jubileusz to czas poświęcony Bogu i przynoszący konkretne korzyści ludziom. Takim czasem był najpierw - 

według Prawa Mojżeszowego - każdy mały jubileusz, czyli rok szabatowy. W tymże roku ziemia 

odpoczywała od obowiązku rodzenia: „Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie 

także obchodzić szabat dla Pana. Sześć lat będziesz obsiewał swoje pole, sześć lat będziesz obcinał swoją 

winnicę i będziesz zbierał jej plony, ale w siódmym roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. 

Nie będziesz wtedy obsiewał pola ani obcinał winnicy, nie będziesz żął tego, co samo wyrośnie na polu, ani 

nie będziesz zbierał winogron nieobciętych. To będzie rok szabatowy dla ziemi" (Kpł 25, 2-5). To nie tylko 

zakaz produkcji, ale i zakaz handlu: „A co do narodów tej ziemi przynoszących towary i wszelkiego rodzaju 

zboże do sprzedania w dzień sobotni: to nie przyjmiemy tego od nich w szabat ani w dzień święty. Również 

w roku szabatowym zrzekniemy się korzyści i żądania zwrotu od wszelkiego dłużnika" (Ne 10, 32).  

Podobne, choć bardziej spotęgowane prawo obowiązywało podczas wielkiego jubileuszu, czyli w roku 

jubileuszowym. Przypadał on nie co siedem, ale co siedem razy siedem lat, czyli po czterdziestu dziewięciu 

latach, w roku pięćdziesiątym. „Będziecie święcić - mówi znowu Księga Kapłańska - pięćdziesiąty rok, 

oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz - każdy z 

was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was 

rokiem jubileuszowym - nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać 

nieobciętych winogron" (Kpł 25, 10-11). Rozpoczęcie tegoż jubileuszowego roku oznajmiano dęciem w róg 

- zwany „jobel" - stąd pochodzi nasze „czynić jubel", czyli brać udział w hałaśliwej zabawie, przeżywać 

wielką radość, wielką uroczystość. W roku pięćdziesiątym poszerzano przywileje roku szabatowego. 

Jednym z podstawowych jego przywilejów była powszechna amnestia: przywrócenie wolności wszystkim 

Żydom, znajdującym się dotąd w niewoli u swoich ziomków. Z okazji roku jubileuszowego każdy Izraelita 

odzyskiwał swoją pierwotną własność za darmo. Wracał w posiadanie ojcowizny, którą sprzedał lub utracił 

popadając w niewolę. Nawet jeśli przepisy roku jubileuszowego w dużej mierze pozostawały niedościgłym 

ideałem, bardziej nadzieją niż konkretną realizacją, to z pewnością już sama ich obecność służyła odnowie 

społecznej, ponieważ zapowiadała dla niewolników wolność i własność.  
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Przenosząc prawo o jubileuszu na teren chrześcijański pytamy: czym jest dla chrześcijanina jego pierwotna 

własność dziedziczna i towarzysząca jej wolność? To nic innego jak godność dzieci Bożych. Godność tych, 

którzy: „wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili" 

(J 1, 12-13). Godność tych, którym obiecano zmartwychwstanie: „ci, którzy uznani zostaną za godnych 

udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już 

bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami 

zmartwychwstania" (Łk 20, 34-46). Jubileusz chrześcijański to powrót do pierwotnej godności i wolności 

dzieci Bożych.  

2. STAŁA FORMACJA  

Aby sprostać tym wymaganiom potrzebna jest Jubilatom stała formacja, o której Pastores dabo vobis - w 

odniesieniu do „tych kapłanów, którzy ze względu na zaawansowany wiek określani są jako starsi (...)" - 

mówi tak: „Społeczność kapłanów powinna być im wdzięczna za wierną służbę Chrystusowi i Kościołowi 

oraz okazywać im konkretną solidarność, której potrzebują ze względu na swą sytuację. Formacja stała tych 

kapłanów nie będzie już oznaczać systematycznych studiów, przyswajania sobie nowej wiedzy i 

zapoznawania z przemianami kulturowymi, lecz winna utwierdzać ich w przekonaniu, że mają jeszcze do 

spełnienia w presbyterium istotną rolę: nie tylko ze względu na posługę duszpasterską, którą mogą nadal 

pełnić, choć w innych formach, ale także ze względu na to, że dzięki swemu doświadczeniu życiowemu i 

apostolskiemu mogą sami stać się wartościowymi nauczycielami i wychowawcami innych kapłanów. Także 

dla tych kapłanów, którzy po przebytych trudach i chorobach doznają fizycznego osłabienia lub 

psychicznego zmęczenia, formacja stała może być pomocą. Pozwoli im bowiem znaleźć motywację oraz 

odzyskać wewnętrzny spokój i siły, by nadal służyli Kościołowi, nie izolowali się od wiernych ani od 

presbyterium, by ograniczyli zewnętrzną aktywność i kultywowali tylko te pasterskie więzi i formy osobistej 

duchowości, które zdolne są umocnić w nich wolę i radość bycia kapłanem. Stała formacja pomoże im w 

sposób szczególny zachować w sobie żywe przekonanie o tym, czego sami uczyli wiernych, że mianowicie 

nadal uczestniczą czynnie w budowaniu Kościoła. W szczególny sposób mocą swego zjednoczenia z 

Jezusem Chrystusem cierpiącym oraz z tak licznymi braćmi i siostrami, którzy w Kościele uczestniczą w 

męce naszego Pana, przeżywają na nowo duchowe doświadczenie św. Pawła, tak przez niego opisane: 

«raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra 

Jego Ciała, którym jest Kościół»" (Kol 1, 24) (Pastores dabo vobis, 77).  

3. CZAS RADOŚCI I WDZIĘCZNOŚCI  

Ze względu na tę podstawową sprawę, powrót do godności dzieci Bożych, jubileusze są ważnymi 

momentami w życiu kapłana. Stanowią one jak gdyby kamienie milowe na drodze naszego powołania.  

Czcigodnym Jubilatom wraca przed oczy ta przełomowa chwila, kiedy przed 50-ciu laty całe zgromadzenie 

liturgiczne śpiewało Veni, Creator Spiritus nad młodymi diakonami, leżącymi krzyżem pośrodku katedry. 

Wracają myślą do owego niezapomnianego dnia, w którym diakoni poznańscy otrzymali dar kapłaństwa 30 

maja 1957 roku z rąk księdza biskupa Franciszka Jedwabskiego a diakoni gnieźnieńscy dnia 15 czerwca z 

rąk księdza biskupa Lucjana Biernackiego. Jak wiele wydarzeń o zaiste epokowych wymiarach pojawiło się 

między tymi dwoma datami (1957 - 2007) w życiu Kościoła Poznańskiego, Kościoła Powszechnego oraz w 

życiu naszej Ojczyzny.  

Najpierw rodzące nadzieję zmiany popaździernikowe: rezygnacja z terroru jako narzędzia sprawowania 

władzy, przyzwolenie na trwanie indywidualnej własności chłopskiej, oraz marginesu prywatnej inicjatywy 

w miastach, dopuszczenie kontaktów Kościoła z Watykanem, a jednocześnie twardy programie laicyzacji. 

Ówczesny minister oświaty polecił traktować religię „jako jedną z najbardziej zaśniedziałych i uporczywych 

form życia społecznego i obyczajowego. W walce o świeckość szkół - twierdził - musimy walczyć o 

obojętność wobec religii" (W. Bieńkowski, Biuletyn informacyjny zarządu propagandy i agitacji Wojska 

Polskiego, kwiecień 1957). Zamiast nastrojów wojującego ateizmu, partia miała wspierać „narastanie 

procesów zobojętnienia religijnego". Temu celowi miało wówczas służyć limitowanie budownictwa 



67 
 

sakralnego, prasy i wydawnictw katolickich. Dnia 9 maja 1957 Ksiądz Prymas przybył do Watykanu, złożył 

w darze kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, drugą, pobłogosławioną kopię zabrał do Polski. 

Wkrótce miała rozpocząć się peregrynacja obrazu we wszystkich parafiach Polski. Dnia 3 maja został 

otwarty Prymasowski Instytut Ślubów Narodu na Jasnej Górze.  

Trudno wymieniać tu wszystkie zmiany kościelne, jakie nastąpiły w czasie tych 50 lat; wystarczy, że 

wspomnę te najważniejsze: Sobór Watykański II, wybór Polaka na Stolicę św. Piotra, odzyskanie przez nasz 

Naród suwerenności i wolności po długich latach dyktatury komunistycznej. Wydarzenia te z pewnością 

głęboko wpisały się w życie kapłańskie obecnych tutaj Jubilatów.  

Dziś dziękujecie temu samemu Duchowi Świętemu za duchowe plony kapłańskiego życia, za oddaną służbę 

ludziom w różnych miejscach i w różnych warunkach, na różnych placówkach, gdzie zechciała Was 

postawić Boża Opatrzność. Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur. Kapłańskie serce sławi Trójcę 

Przenajświętszą, źródło i początek powołania: Ojca, który myślał o Nim, pragnął i umiłował od wieków 

jubilata, Syna, który Was wybrał i powołał do uczestnictwa w Jego jedynym i odwiecznym kapłaństwie, 

Ducha Świętego, który obdarzył Was swoimi darami i konsekrował świętym namaszczeniem. Imple superna 

gratia, quae tu creasti pectora.  

Jubileusz to również podziękowanie skierowane do osób, z którymi Jubilaci spotkali się na drodze 

przygotowania do kapłaństwa i kapłańskiego posługiwania. Dzisiaj mogą oni wyrazić swoją wdzięczność 

tym, którzy im pomogli dojść do kapłaństwa, poczynając od nieżyjących już rodziców. Wdzięczność tym, 

których Opatrzność postawiła na drodze ich kapłańskiej służby. Wszystkim, którzy byli dla Was wielorakim 

darem Bożym. Przekonaliście się, że prawdziwe były słowa Chrystusowe: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt 

nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie 

otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, 

a życia wiecznego w czasie przyszłym" (Mk 10, 29-30).  

W tym czasie Kościół razem z Wami składa Panu Bogu dziękczynienie za otrzymane łaski, udziela swojego 

błogosławieństwa i błaga o dalszą pomoc. Wspólne świętowanie jubileuszu kapłaństwa jest pięknym 

świadectwem tego, że Jubilaci pragną dalej wiernie kroczyć drogą ich powołania. Dowodem na to, że życie 

wierne jest możliwe także pośród dzisiejszych zawirowań i udręk.  

Złoci Jubilaci, dziękując, pragną jednocześnie przeprosić Pana Boga, a także braci i siostry w Chrystusie, za 

zaniedbania i braki, które pojawiły się w tych pięćdziesięciu latach a wyniknęły z ludzkiej słabości. Zgodnie 

z Pismem Świętym jubileusz to nie tylko czas dziękczynienia, ale także czas darowania długów. Razem z 

Wami proszę wiec miłosiernego Boga, aby zechciał Wam darować długi duchowe, jakie zaciągnęliście w 

ciągu pięćdziesięciu lat Waszego kapłańskiego posługiwania. Niech Wasze słowa odnajdą pełną zgodność z 

Waszymi czynami: „Pięćdziesiąt zaś wstążek przyszyjesz do jednej tkaniny i pięćdziesiąt wstążek 

przyszyjesz do drugiej tkaniny w miejscu, w którym mają być spięte, tak żeby wstążki były przyszyte 

naprzeciw siebie" (Wj 26, 5) „Ponadto przyszyjesz pięćdziesiąt złotych kółek i zwiążesz tkaniny przy 

pomocy tych kółek, i przybytek będzie stanowił jedną całość" (Wj 26, 6).  

Każdy z Was, drodzy Jubilaci, stał się uczestnikiem tylu radości i cierpień, tylu zawodów i nadziei, wśród 

których usiłował zawsze i wszędzie ukazywać człowiekowi Boga, jako ostateczny cel życiowego powołania. 

Ludzie powierzali Wam swoje najgłębsze tajemnice, czasem bardzo bolesne tajemnice. Staliście się tymi, na 

których oczekiwali chorzy, starzy i konający, wierząc, że tylko Wy możecie im pomóc w ostatecznym 

przejściu, które ma człowieka doprowadzić do Boga. Towarzysząc wiernym na ich drodze do Ojca 

niebieskiego, sami też sposobicie się do tego przejścia, do którego Wasza kapłańska posługa pozwala Wam 

przygotować się w sposób pogłębiony i spokojny. Powoli zbliżacie się do dnia, w którym Chrystus powie 

także do Was: „Dobrze, sługo dobry i wierny! [...] wejdź do radości twego pana!" (Mt 25, 21).  

ZAKOŃCZENIE  
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Nie zapominajmy nigdy w naszych modlitwach o zmarłych kapłanach z tego rocznika.  

Z okazji uroczystego jubileuszu nie może zabraknąć modlitwy Jubilatów o nowe, liczne i święte powołania 

kapłańskie, zakonne i misyjne: aby nigdy nie zabrakło wielu świętych kapłanów, zakonników i zakonnic w 

służbie Ewangelii.  

Maryjo, Matko Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, umacniaj swoją nieustanną opieką naszych 

Jubilatów, zwłaszcza kiedy ich droga staje się trudna a zmęczenie bardziej odczuwalne. Panno Wierna, 

wyjednaj tę łaskę u swego Syna, by nigdy nie zabrakło im odwagi do dawania świadectwa o Chrystusie w 

różnych dziedzinach apostolstwa. Bądź z nimi i pozwól im do końca pełnić wolę Twojego Syna.  

Ja zaś udzielam Wam z serca błogosławieństwa na dalsze lata Waszej posługi pasterskiej, którym to 

błogosławieństwem obejmuję również wszystkich uczestników jubileuszowych uroczystości: w imię Ojca i 

Syna, i Ducha Świętego.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego na XV-lecie działalności poznańskiego 

Redemptoris Missio, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Światło jasne i potężne. XV-lecie działalności poznańskiego Redemptoris Missio. 

Archikatedra Poznańska, 27 maja 2007.  

Lux iucúnda, lux insígnis, 

qua de throno missus ignis 

in Christi discípulos.  

1. PIĘĆDZIESIĄTNICA  

Pięćdziesiąt dni po święcie Paschy nastąpiło ostateczne ujawnienie tego, co zostało zapowiedziane w 

wieczerniku: „Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, 

w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich 

spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im 

Duch pozwalał mówić" (Dz 2, 2-4).  

Ewangelista Łukasz opisuje to wydarzenie jako objawienie się Boga, podobne do objawienia na górze 

Synaj; z głośnym szumem, gwałtownym wichrem, ognistymi językami (por. Wj 19, 16-25). Jego przesłanie 

jest jasne: Pięćdziesiątnica to nowy Synaj, a Duch Święty to dar nowego prawa. Jeden z Ojców Wschodu, 

Sewerian z Gabali, dodaje: „Było rzeczą słuszną, aby w tym samym dniu, w którym zostało przekazane 

stare prawo, została też dana łaska Ducha Świętego" (Cat. in Act. Apost. 2, 1).  

W ten sposób została spełniona obietnica złożona ojcom, o której wspominał prorok Ezechiel: „Dam wam 

serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z 

ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali 

przykazań, i według nich postępowali" (Ez 36, 26-27). Św. Tomasz dopowie, że ten Duch Święty jest 

nowym przymierzem, gdyż budzi w nas miłość, która jest pełnią prawa (por. Comment. in 2 Cor 3, 6).  

2. KOŚCIÓŁ  

W dniu Pięćdziesiątnicy objawił się Kościół jako jeden, święty, powszechny i apostolski. Objawił się także 

jako misyjny, obdarzony darem przemawiania wszystkimi językami świata, bo Dobra Nowina o miłości 

Bożej przeznaczona jest dla wszystkich narodów. Najlepszym dowodem rzeczywistej pomocy pochodzącej 

„z góry" był gwałtowny rozwój Kościoła w pierwszych wiekach. Po ludzku było rzeczą niemożliwą, by 

grupka kilkunastu nieuczonych ludzi, bez pomocy techniki, środków przekazu, bez wielkich pieniędzy 
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mogła rozkrzewić swoje ideały i sposób życia na cały ówczesny świat. A jednak dokonali tego - nie sami, 

lecz z pomocą Ducha Świętego, którego Jezus im posłał, tak jak obiecał.  

Także dzisiaj Duch Święty działa dalej w Kościele, a Kościół jest jednym wielkim, ożywianym przez Ducha 

Świętego ruchem, strumieniem płynącym przez dzieje, by je ubogacić w życie, dobro, piękno, 

sprawiedliwość i pokój. Mówi o tym św. Ireneusz: „Tam, gdzie jest Kościół, jest również Duch Boży; a 

gdzie jest Duch Pański, tam jest Kościół i wszelka łaska" (Adv. haer., 3, 24, 1). Z tego wynikają dalsze 

następstwa: „Człowiek posiada Ducha Świętego w takiej mierze, w jakiej kocha Kościół" (św. Augustyn, In 

Io., 32, 8).  

Duch Święty na ogół nie działa z pominięciem człowieka, lecz wzywa go do współpracy. Obdarza nas 

uzdolnieniami i możliwościami, których sami z siebie, nawet z największym wysiłkiem nie bylibyśmy w 

stanie wykrzesać. Gdy pozwolimy Mu działać w sobie, wtedy pojawią się efekty przekraczające nasze 

zwyczajne możliwości. Pewnych owoców naszych działań nie bylibyśmy nawet w stanie przewidzieć w 

najśmielszych oczekiwaniach. Z kolei przedsięwzięcia podejmowane nie po myśli Bożej - dzięki Duchowi 

Świętemu - nie przyniosą rezultatów, nawet gdybyśmy wykorzystali do tego wszelkie dostępne nam środki.  

„Gdy nie umiemy modlić się jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w jękach, których nie da się 

wyrazić słowami" (Rz 8, 26). Przypomina nam, że jesteśmy pielgrzymami i uczy nas tęsknić do niebieskiej 

ojczyzny. Duch - twierdzi św. Augustyn - uczy nas jęków gołębicy. Wielu ludzi jęczy w ziemskim 

nieszczęściu złamanych utrapieniem, dotkniętych chorobą, uwięzionych w kajdanach, podczas morskiej 

burzy lub pośrodku zasadzek nieprzyjacielskich. Ale jęczą oni jękiem kruka a nie gołębicy; nie jęczą z 

powodu miłości Bożej, nie jęczą w sposób duchowy. Kiedy tylko zostaną uwolnieni ze swoich ucisków, 

natychmiast wykrzykują głośno, ponieważ są to kruki, a nie gołębice. Gdy Noe wypuścił z arki kruka, ten 

nie powrócił, natomiast gołębica powróciła. Arka zapowiadała Kościół. Wynika stąd, że w obecnym potopie 

światowym oba rodzaje muszą przebywać w Kościele: kruk i gołębica. Kruki to ci, którzy szukają swego. 

Gołębice natomiast - to ci, którzy szukają tego, co Chrystusowe.  

Dlatego właśnie Jezus oczekuje od nas, byśmy nasze potrzeby i pragnienia zaspokajali obficie u samego 

źródła, a źródłem tym jest Duch Święty.  

3. REDEMPTORIS MISSIO  

Jedną z największych przeszkód, które zatrzymują nas w miejscu i nie pozwalają się rozwinąć na miarę 

naszych możliwości, jest oczekiwanie, że inni podejmą inicjatywę, a my się tylko do niej przyłączymy. Co 

jakiś czas słyszymy zdania w rodzaju: „w naszej parafii nic się nie dzieje". Tego rodzaju pretensje są 

typowym obrazem ducha bierności, który niestety jest dość rozpowszechniony w naszym narodzie. Mamy 

wielu widzów i tyleż samo krytyków, ale niewielu tych, co chcieliby wziąć sprawy w swoje ręce i pójść - 

jak Fundacja Redemptoris Missio - za głosem Ducha Świętego.  

Tymczasem i dzisiaj przed ochrzczonymi stoi to samo powszechne zadanie: „aż po krańce świata". I chodzi 

nie tylko o zakładanie Kościołów z najkonieczniejszymi strukturami takimi jak budynki kościelne, kaplice, 

seminaria duchowne, szkoły dla katechistów, ale także o utrzymanie dzieł charytatywnych (szpitali, domów 

pomocy społecznej) i popierających rozwój człowieka, co stanowi bardzo szerokie pole działania, zwłaszcza 

w krajach ubogich. Kościół rozdaje ubogim to, co jego bogatsi członkowie oddają mu wielkodusznie do 

jego dyspozycji.  

„Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, (...) innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu" 

(1Kor 12, 8-9).  

Takim właśnie charyzmatem uzdrawiania dzieli się z krajami misyjnymi, założona przed piętnastu laty w 

Poznaniu, Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Nazwa Fundacji została zaczerpnięta z 

encykliki Jana Pawła II o tym samym tytule. Fundacja powstała w celu stworzenia profesjonalnego zaplecza 
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dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród najuboższej ludności krajów 

misyjnych. Od 1997 roku jest ona zrzeszona w Medicus Mundi International, międzynarodowej organizacji 

zajmującej się współpracą w dziedzinie opieki zdrowotnej na świecie, która z kolei pozostaje w związku ze 

Światową Organizacją Zdrowia.  

Swoją działalnością Fundacja objęła dotychczas kilkanaście misyjnych szpitali, przychodni i punktów 

medycznych w Zambii, Tanzanii, Zairze, Rwandzie, Kenii, Kamerunie, Indiach, Gwatemali, Boliwii, w 

Papui Nowej Gwinei i w Kazachstanie. A wciąż napływają kolejne prośby z nowych ośrodków misyjnych. 

Fundacja organizuje więc wyjazdy personelu medycznego, wysyłki lekarstw i środków opatrunkowych, 

pomaga w przygotowaniu do pracy w krajach tropikalnych. Zajmuje się również propagowaniem 

działalności humanitarnej i charytatywnej wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.  

W Poznaniu - gdzie znajduję się jej siedziba - Fundacja koncentruje się głównie na zdobywaniu i wysyłaniu 

środków opatrunkowych, lekarstw, przyborów szkolnych oraz odzieży do ośrodków misyjnych. Zadaniem 

współpracujących z nią wolontariuszy jest pomoc w wysyłce zebranych środków.  

Obecnie współpraca poszerza się o nowe formy, obejmując nie tylko pomoc ekonomiczną, ale również 

bezpośrednie uczestnictwo. Odwiedzane są placówki misyjne przez lekarzy i studentów medycyny, którzy 

udają się tam, by służyć i doświadczyć prostego życia chrześcijańskiego. Wolontariusze, którzy odbyli 

praktykę wakacyjną w jednym z ośrodków misyjnych, po powrocie prowadzą prelekcje w szkołach, 

parafiach, domach kultury i ośrodkach opieki społecznej.  

Fundacja posiada również własny Biuletyn Informacyjny Raport, który cztery razy w roku wysyła do 

swoich sympatyków oraz rozprowadza w parafiach i szkołach. Przy jego dystrybucji również pomagają 

wolontariusze.  

Nową formą działalności Fundacji jest prowadzenie w radio Emaus - wspólnie z Akademickim Kołem 

Misjologicznym, działającym przy Wydziale Teologicznym - cyklu audycji: Misyjny atlas świata.  

Dzisiaj pragnę serdecznie podziękować Zarządowi Fundacji, jej Darczyńcom, Sympatykom i 

Woluntariuszom, tym wszystkim, którzy - działając w Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio - 

z poświęceniem wspierają kraje misyjne. Wasze wyrzeczenia i współuczestnictwo są niezbędne, by 

świadczyć o ewangelicznej miłości do ubogich. Obyście mogli znaleźć jak najwięcej współpracowników.  

ZAKOŃCZENIE  

Posłuszni jednemu Duchowi, który prowadzi Kościół, dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za tak obfite owoce, 

którym On - dawca wszelkich darów - pozwolił dojrzeć dzięki działalności poznańskiej Redemptoris Missio. 

Jak nigdy dotąd, chrześcijanie mają dzisiaj możliwość niesienia Ewangelii do wszystkich narodów. Gdyby 

tylko wszyscy ochrzczeni odpowiedzieli wielkodusznie na wyzwania naszych czasów, moglibyśmy śmiało 

spodziewać się świtu nowej epoki misyjnej. Błagajmy więc Ducha Świętego - jak apostołowie zgromadzeni 

we Wieczerniku „z Maryją, Matką Jezusa", by dał nam potrzebną moc i odwagę do wypełnienia nakazu 

misyjnego Chrystusa.  

Spójrz, 

Duchu Święty, 

Na rozpad atomu, 

Na rozpad moralności, 

Na rozpad ładu, 

Na rozpad porządku, 

Na rozpad sztuki, 

Na rozpad cywilizacji, 

Na rozpad słów, 
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Na rozpad prawa, 

Na rozpad harmonii, 

Na rozpad rozsądku, 

Na rozpad logiki, 

Na rozpad wszystkich wartości (...)  

Przybywaj, 

Nadziejo nieogarniona, 

Zawsze obecna 

I zawsze nadchodząca, 

Przybywaj, Boże, 

Zaczynie własnego człowieczeństwa, 

I uczłowiecz człowieka 

Jak uczłowieczyłeś siebie! Amen.  

(z: Roman Brandstaetter, Litania do Ducha Świętego)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego podczas święceń Oblatów, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Przewodnik wspólnoty. Święcenia kapłańskie Oblatów. Obra, 26 maja 2007.  

Dzisiaj Oblaci - a wraz z nimi zgromadzeni tutaj wierni - przeżywają swój radosny dzień. W czasie 

uroczystej liturgii zgromadzenie ma wzbogacić się o ośmiu nowych prezbiterów, którzy wybrali służbę 

Chrystusowi, spełniającemu potrójny urząd: Nauczyciela, Kapłana i Króla.  

Podczas tego tygodnia, we wtorek, w trakcie święceń Księży Chrystusowców mówiłem o pierwszym z 

zadań każdego prezbitera a mianowicie o urzędzie prorockim, czyli głoszeniu Słowa Bożego. W czwartek, 

podczas święceń kapłanów diecezjalnych rozważaliśmy funkcję kapłańską, czyli ich zadania uświęcające. 

Dzisiaj, w sobotę, zatrzymamy się na chwilę przy funkcji królewskiej, tj. przy przewodzeniu wspólnocie.  

1. MOJŻESZ  

Kto zastanawia się nad pełnieniem funkcji królewskiej, ten najpierw zwróci uwagę na to, że każda 

społeczność potrzebuje przywódcy. Pismo Święte chętnie określa go słowem „przewodnik" (presbytes - Lb 

10, 31; hodegos - Mt 23, 16; archegon - Hbr 2, 10). Każda społeczność domaga się kogoś na czele, kto 

byłby dla niej wodzem po nie do końca znanej ludziom drodze, „przewodnikiem ślepych, światłością dla 

tych, którzy są w ciemności" (Rz 2, 19). Potrzebuje - posługując się obrazem biblijnym - kogoś, kto będzie 

dla niej jak słup ognisty w nocy i obłok w ciągu dnia („Dałeś przed nimi słup ognisty jako przewodnika na 

nieznanej drodze" - Mdr 18, 3), służąc swoją mądrością ludowi. Kogoś, kto cechowałby się roztropnością i 

rozwagą (por. Jr 3, 15).  

Tę potrzebę przywódcy dostrzegł już Mojżesz, który prosząc Boga o następcę tak się modlił: „O Panie, od 

którego zależy życie wszystkich istot, wyznacz do kierowania społecznością męża, który by na jej czele 

wychodził i wracał, wyprowadzał ich i przyprowadzał, by społeczność Pana nie była jak stado bez pasterza" 

(Lb 27, 16-17). Stosownie do tej potrzeby, odpowiadającej naturze społeczności ludzkiej, zorganizowany 

został w samych swoich początkach Lud Boży: „Wtedy wybrałem (spośród głów waszych pokoleń) mężów 

mądrych, szanowanych i dałem wam ich za waszych przewodników: naczelników nad tysiącami i 

naczelników nad setkami, naczelników nad pięćdziesięcioma i naczelników nad dziesięcioma jako 

zwierzchników nad waszymi pokoleniami" (Pwt 1, 15).  

Władca winien spełniać pewne warunki, posiadać pewne predyspozycje, ponieważ - jako pasterz i 

przewodnik - jest odzwierciedleniem władzy Boga, jedynego, najwyższego i rzeczywistego Pasterza 

ludzkości. Sam przełożony, będąc przewodnikiem innych, nie może pozostać bez własnego przewodnika 
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(„rozum miał zostać moim mądrym przewodnikiem" - Koh 2, 3), bez rozumu, który czerpie swoje światło ze 

Stwórcy („On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości, i tym, który mędrcom nadaje kierunek" - Mdr 7, 15). 

Tego rodzaju predyspozycji domaga się owocne pełnienie zadania królewskiego w każdej społeczności. 

Dzięki owocnie sprawowanej funkcji przełożonego owce nie powinny odczuwać żadnego braku („Pan moim 

pasterzem, nie brak mi niczego" - Ps 23, 1). Jeśli ma być odzwierciedleniem boskiej władzy, musi wskazać 

owcom dobre i obfite pastwiska. Przełożony musi najpierw umieć rozróżniać tych, którzy potrzebują 

większej od tych, którzy potrzebują mniejszej troski: „jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi 

łagodnie" (Iz 40, 11). Musi być zdolnym do odszukania zagubionych owiec, do sprowadzenia zabłąkanych, 

opatrzenia skaleczonych, umocnienia chorych, ochrony tłustych i mocnych (por. Ez 34, 14.16). Zdolny do 

rządów sprawiedliwych, ponieważ jest tylko zarządcą występującym w imieniu Boga (Ez 34, 15).  

Nawet jeśli Ezechielowe „biada" - w sensie dosłownym - odnosiło się do królów izraelskich, to jednak w 

sensie analogicznym dotyczyć ono będzie wszystkich, którzy przejmują przewodzenie jakiejkolwiek 

społeczności ludzkiej: „Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść 

owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie 

paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, 

zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem 

obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się [owce moje], bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego 

dzikiego zwierza" (Ez 34, 2-5)  

2. CHRYSTUS  

A potem - po doświadczeniach Prawa Mojżeszowego - przychodzi Chrystus i uczy: „Wiecie, że ci, którzy 

uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między 

wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być 

pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby 

Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu" (Mk 10, 42-45). Kiedy przychodzi 

Chrystus, On nie tylko koryguje błędy w sprawowaniu władzy, On także udoskonala sposób sprawowania 

władzy, przez jej przeciwieństwo. Sprawując ojcowską i pasterską władzę, postępuje jak ten, co służy (por. 

Mt 20, 28; Mk 10, 45; Łk 22, 26-27; J 10, 11). Okazuje całkowitą i bezwarunkową dyspozycyjność 

względem należących do owczarni, oraz tych, którzy nie są jeszcze jej częścią (por. J 10, 16). Potwierdza to 

przez czynność mycia nóg swoim uczniom. Zostawia obraz miłości służebnej aż do oddania życia, jako 

model dla uczniów Ewangelii. „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam 

uczyniłem" (J 13, 15).  

Swój model władzy doprowadza do krańcowego radykalizmu, ukazując go jako służbę aż do utraty życia: 

„Dobry pasterz daje życie swoje za owce" (J 10, 11). Później skomentuje to św. Paweł w następujący 

sposób: „Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do 

chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie" (Hbr 2, 10). Dlatego tez 

sam Apostoł Paweł - jak to dzisiaj słyszeliśmy - z dumą wyzna w Rzymie: „dla nadziei Izraela dźwigam te 

kajdany"(Dz 28, 20).  

3. DIAKON  

Takiego ducha przekazuje Chrystus tym, którzy mają podjąć urząd diakoński. W Kościele staną przed nimi 

tym samym trzy zadania: posługa Słowa, Liturgii i Miłości. To trzecie, królewskie zadanie, nowi diakoni 

spełnią przede wszystkim wybierając miłość Chrystusa ponad wszystko; stąd ich zobowiązanie celibatu, aby 

móc prowadzić życie święte, niewinne i nieskalane, a jednocześnie przejąć troskę o biednych i 

potrzebujących. Uczestnicząc w posłaniu i łasce Chrystusa, nie będą oni szukali niczego innego, jak tylko 

upodobnienia się do Chrystusa, który również stał się „diakonem" (diakonos), to znaczy sługą wszystkich 

(por. Mk 10, 45).  
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Nie można zapomnieć o przewodzeniu wspólnocie w wymiarze diakonii charytatywnej. Zgromadzenie 

Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, ma w tej materii 

duże doświadczenie. Oblaci, idą za Założycielem, kierując się hasłem „Posłał mnie, bym głosił Dobrą 

Nowinę ubogim".  

4. KAPŁAN  

Dzisiaj wyświeceni neoprezbiterzy usłyszą z kolei od Chrystusa skierowany do siebie nakaz: „Paście stado 

Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce" (1P 5, 2).  

Jakąż walkę duchową musi przeprowadzić ze sobą kandydat do święceń kapłańskich, gdy uświadomi sobie 

wielkość zadania przewodnika wspólnoty a jednocześnie moc własnych ułomności. Pomocą w takiej 

sytuacji mogą mu służyć sparafrazowane rady udzielane biskupom przez św. Grzegorza Wielkiego: „Prawe 

dążenie do [kapłaństwa] nie dopuszcza szukania w nim zaszczytnej godności, ale posługiwanie dobremu 

dziełu. Jak możemy rozpoznać naszą szczerą intencję? Otóż, niech każdy pomyśli, jak postępował będąc 

podwładnym, wówczas zrozumie, czy jako przełożony będzie pełnił dobre czyny, jakie zamierzał. Nikt 

bowiem nie nauczy się pokory na wyższym stanowisku, jeśli będąc na niskim nie przestawał być pyszny. 

(...) Czym bowiem jest szczyt władzy, jeśli nie burzą duszy, w czasie której okręt serca jest stale poruszany 

wstrząsami myśli bezustannie tu i tam popędzany, tak że przez nagłe zmiany słów i czynów rozbija się jak o 

skały. Wobec tego, co należy czynić i czego się trzymać? Chyba tylko tego, aby człowiek bogaty w cnotę 

władzę obejmował nawet pod przymusem, a pozbawiony cnót, aby jej nie otrzymał, choćby pod 

przymusem" (Reguła Pasterska, cz. 1, rozdz. 9).  

Rząd dusz to sztuka nad sztukami także z tego powodu, iż „postępowanie przełożonego powinno tak 

przewyższać postępowanie ludu, jak życie pasterza różni się od życia stada" (Reguła pasterska, cz. 2, rozdz. 

1). By zadośczynić tym wymaganiom: „Należy czuwać, by rządca był czysty w myśli, wybitny w działaniu, 

rozważny w milczeniu, pożyteczny w słowie, bardzo bliski każdemu współczuciem, ponad wszystko oddany 

rozmyślaniu, by przez pokorę był towarzyszem dobrze czyniących, a przez gorliwe dążenie do 

sprawiedliwości powstał przeciw występkom grzeszących" (św. Grzegorz Wielki, List synodalny I, 24).  

Z jednej strony u przełożonego potrzeba cnoty miłosierdzia: „Przełożeni niech będą tacy, żeby ich 

podwładni nie wstydzili się wyznać im swoje ukryte grzechy. I ci mali, gdy znoszą napływ pokus, żeby 

uciekali się do serca pasterza jak do serca matki, a gdy przewidują, że nacierająca pokusa ich zabrudzi, niech 

obmyje ich jego nauka pełna pociechy i łzy modlitwy" (Reguła pasterska, cz. 2, rozdz. 5). Z drugiej zaś 

strony nie może być pozbawiony cnoty sprawiedliwości: „A jednak trzeba, żeby owce bały się swego 

pasterza, gdy on zauważy, że nie boją się Boga. A to dlatego, żeby przynajmniej bały się grzeszyć z powodu 

strachu przed człowiekiem, jeśli nie obawiają się sądu Bożego" (Reguła pasterska, cz. 2, rozdz. 6). Z tej 

racji „tych, których nawet kara nie powstrzymuje od nieprawości, powinno się tym silniej uderzać, im 

bardziej są zatwardziali i nieczuli. Na ogół bowiem powinno się pogardzać nimi bez lekceważenia, budzić w 

nich wątpienie bez rozpaczy, aby i okazana rozpacz budziła lęk i dodana nagana zwróciła ich ku nadziei" 

(Reguła pasterska, cz. 3, rozdz. 13). Jednym słowem: „Trzeba ze szczególną uwagą zadbać, aby surowość 

nie była zbyt twarda, a miłość zbyt miękka" (Reguła pasterska, cz. 2, rozdz. 6). „Pasterz powinien dobrze 

rozróżniać, czy należy udzielić nagany, czy pobłażać, gniewać się, czy okazać łagodność. Trzeba wiedzieć, 

że niekiedy pasterz powinien z roztropnością pomijać milczeniem błędy podwładnych, lecz dawać do 

zrozumienia, że je przemilcza. (...) Niektóre winy dobrze znane, trzeba w sposób mądry tolerować, gdy nie 

nadarza się okazja, aby je skutecznie poprawić" (Reguła pasterska, cz. 2, rozdz. 10).  

W kategoriach dzisiejszej demokracji może nam się wydawać nie do pojęcia to, czego uczą dawne 

Konstytucje Apostolskie: „Nie wypada byś ty, (...), który jesteś głową, na czyjąś zgubę słuchał ogona, czyli 

zbuntowanego człowieka świeckiego, ale ty masz słuchać tylko Boga. Winieneś rządzić podwładnymi, a nie 

podlegać ich władzy. Wszak zgodnie z porządkiem urodzenia syn nie rządzi ojcem ani wedle zasad władzy 

niewolnik nie rządzi swym panem, ani uczeń nauczycielem, żołnierz królem, ani świecki biskupem" 

(Konstytucje Apostolskie II, 14, 12). Nade wszystko trzeba, aby pasterzem nie kierowało pragnienie 
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podobania się ludziom. Aby nie starał się o to, by wierni pokochali go bardziej niż prawdę, ostatecznie mają 

oni przecież wypełniać rozkazy Boga a nie ludzi.  

Jeśli według tychże Konstytucji - kapłan wśród ludzi winien być „figurą (typon) Boga" (por. II, 11, 1; II, 1, 

1), to w kapłanach, jako przełożonych Ludu Bożego, nie powinno się znajdować nic świeckiego, nic 

pospolitego, nic wspólnego z dążeniami oraz przyzwyczajeniami i obyczajami grubiańskiego tłumu. 

Godność przełożonego wymaga powściągliwości wobec tłumu, surowego życia oraz szczególnego 

autorytetu.  

5. ŚWIECCY  

Ale sprawowanie władzy to nie tylko kwestia geniuszu jednej osoby. Mojżesz, mądrze odczytując radę 

swojego teścia Jetry, wybrał sobie do pomocy siedemdziesięciu „starszych", którzy - jako zapowiedź 

przyszłego parlamentu - mieli wspierać go w sprawowaniu rządów.  

Podobnie też przełożeństwo kościelne organicznie zakłada współuczestnictwo wybranych wiernych 

wszystkich kategorii w odpowiedzialności za dobro parafii, którą sami tworzą. Dla kapłana będzie to 

wyzwanie do praktykowania pewnego stylu pasterskiego, który charakteryzuje się serdecznym otwarciem na 

współpracę ze wszystkimi ludźmi cechującymi się cnotą roztropności. Będąc sam, osobiście 

odpowiedzialnym za dobro powierzonej mu parafii, nie może zrezygnować z wkładu, jaki mogą wnosić inni 

wierni przez organy doradcze, takie jak choćby Parafialna Rada Duszpasterska i Parafialna Rada 

Ekonomiczna. W obrębie wspólnoty parafialnej konieczne jest, by kapłani i zakonnice, członkowie 

instytutów świeckich oraz stowarzyszeń życia apostolskiego, różnorodne związki wiernych i ruchy 

kościelne znajdowali okazję do spotkania z kapłanem. Będzie on troszczył się m. in. o to, by zrzeszenia 

świeckie wspierały duszpasterstwo powołaniowe w parafii, sprzyjając podejmowaniu wszelkich powołań, 

zwłaszcza do kapłaństwa, życia konsekrowanego i zadań misyjnych.  

Ze swej strony obowiązek przewodnika wspólnoty zakłada jasne i jednoznaczne prawo i obowiązek 

rządzenia, w którym zawarty jest także element jurysdykcyjny. Pasterze są publicznymi świadkami, a ich 

potestas testandi fidem znajduje swoją pełnię w potestas iudicand. Prezbiter nie jest powołany jedynie do 

składania świadectwa wiary, ale także do oceny i utrzymywania w ładzie jej przejawów u wiernych, 

powierzonych jego trosce pasterskiej. Będzie to czynił radami, zachętami, przykładem, ale także mocą 

swego autorytetu i świętej władzy, z której będzie korzystał jedynie dla budowania swojej trzody w 

prawdzie i świętości. Nie zapomni o tym, że organizmy uczestniczące w budowaniu jedności nie powinny 

naśladować systemem demokracji parlamentarnej, ponieważ mają one tylko charakter doradczy a nie 

decydujący. Chociaż zrobi wszystko co możliwe, aby pozyskać przychylność swoich wiernych, to jednak w 

końcu będzie musiał sam przejąć odpowiedzialność za decyzje, które zgodnie z jego sumieniem okażą się 

konieczne.  

Jan Paweł II wskazywał na konieczność czynienia z Kościoła „domu i szkoły komunii", dlatego przewodnik 

wspólnoty kościelnej będzie niestrudzenie dążył do uczynienia komunii zasadą wychowawczą we 

wszystkich miejscach, gdzie kształtuje się chrześcijanin. Dzięki jego pracy parafia będzie postrzegana jako 

rodzina Boża ożywiona Duchem Świętym: dom rodzinny, braterski i gościnny.  

ZAKOŃCZENIE  

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa, aż do naszych czasów wielu kapłanów stało się wzorem miłości 

pasterskiej. Takie wzorce są obecne również w Zgromadzeniu Oblatów Maryi Niepokalanej. Znamy 

kapłanów oblackich, którzy budowali kościoły, reformowali zwyczaje ludzkie, bronili prawdy, byli 

odważnymi świadkami wiary i - przez inicjatywy miłości i sprawiedliwości oraz odważne podejmowanie 

misji Kościoła - pozostawili wyraźny ślad w społeczeństwie.  
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A teraz prosimy Boga o to, aby znaleźli oni godnych następców w osobach dzisiaj święconych diakonów i 

neoprezbiterów. Wszystkim razem niech na tej drodze towarzyszy Maryja Niepokalana, Przewodniczka 

Kościoła na drodze do Syna.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego podczas święceń Chrystusowców, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Głosicielem, apostołem i nauczycielem zostałem ustanowiony. Święcenia 

kapłańskie Chrystusowców. Archikatedra Poznańska, 22 maja 2007.  

Podczas dzisiejszej, uroczystej liturgii święcimy w Archikatedrze Poznańskiej, Matce Kościołów w Polsce, 

ośmiu diakonów oraz dziewięciu kapłanów z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz 

jednego kapłana dla Zgromadzenia Braci Pocieszycieli. Wszyscy oni będą wyświęceni na służbę 

Chrystusowi Nauczycielowi, Kapłanowi i Królowi.  

Z tych trzech fundamentalnych zadań prezbitera (prorockie, kapłańskie i królewskie) dzisiejsze czytania 

kierują naszą uwagę przede wszystkim ku pierwszemu zadaniu. Prezbiter jest na różne sposoby przede 

wszystkim głosicielem, apostołem i nauczycielem (keryks, apostolos, didaskalos - por. 2 Tm 1, 11; 1 Tm 2, 

7) Chrystusa. Jako współpracownik biskupa, ma nade wszystko obowiązek przepowiadania wszystkim 

Ewangelii Bożej. Nowi kapłani Towarzystwa Chrystusowego włączą się w apostolstwo Słowa na rzecz 

rodaków przebywających poza granicami Polski, przede wszystkim niosąc im Dobrą Nowinę o zbawieniu.  

1. CHRYSTUS  

Będzie to odpowiedź na misję od samego początku podjętą przez Chrystusa na ziemi. Na początku 

Ewangelii św. Marka Chrystus Pan mówi: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam 

mógł nauczać, bo na to wyszedłem" (Mk 1, 38). Tymi słowami wskazuje na głoszenie Królestwa Bożego 

jako na pierwszorzędny cel swojego przyjścia. O tym samym celu mówi nam dzisiejsza Ewangelia: 

„Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im 

przekazałem" (J 17, 6.8).  

W przepowiadaniu Jezusa nie chodziło jednak o słowa, ale o Słowo. Słusznie zauważono, że podstawowa 

różnica między przepowiadaniem Jezusa i lekcjami rabinów polegała właśnie na tym, że On sam, był w 

centrum swojego orędzia. On nie komunikował treści niezależnych od Jego osoby, jak to zazwyczaj czynią 

nauczyciele, ale mówił o sobie samym. „Królestwo" i Jego osoba były ze sobą złączone. Oznacza to, że np. 

przypowieści byłyby puste bez żywej osoby Syna Bożego. Królestwo przyszło w Jego osobie.  

W centrum Jego przepowiadania znajdowało się Misterium Paschalne, czyli Jego śmierć i 

zmartwychwstanie (por. Mk 12, 1-11 - przypowieść o przewrotnych rolnikach). Słowo i rzeczywistość 

przenikają się tam w nowy sposób. Przypowieść o przewrotnych rolnikach budzi gniew przeciwników, 

którzy postępują tak, jak zostało opowiedziane; zabijają Syna. Oznacza to, że przypowieści byłyby puste bez 

potwierdzenia ich krzyżem i zmartwychwstaniem. W ten sposób Chrystus wskazał Kościołowi wzajemność 

przepowiadania i znaku, jakim jest cierpienie. Dlatego przepowiadanie Jezusa może być nazywane 

przepowiadaniem „sakramentalnym".  

2. DIAKON  

Podczas dzisiejszej liturgii święceń najpierw nałożymy ręce na kleryków przygotowanych do posługi 

diakońskiej. W Kościele stoją przed nimi trzy zadania: posługa Słowa, Liturgii i Miłości. Będą oni mieli 

obowiązek głosić Słowo Boże i żyć tym, czego nauczają, by niejako uczynić Słowo bardziej wiarygodnym. 

Następnie będą pełnić „służbę liturgii", czyli odmawiać Liturgię Godzin, udzielać Chrztu św., asystować 

biskupowi i prezbiterom przy celebracji Boskich misteriów, czytać Ewangelię i intencje Modlitwy 

Wiernych, rozdawać Komunię św., asystować przy zawieraniu małżeństwa, udzielać sakramentaliów, 

przewodniczyć obrzędom pogrzebu. „Posługę miłości" spełnią najpełniej wybierając przede wszystkim 
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miłość Chrystusa ponad wszystko; stąd ich zobowiązanie celibatu, aby móc prowadzić życie święte, 

niewinne i nieskalane, przejmując - niejako instytucjonalnie - troskę o biednych i potrzebujących. 

Uczestnicząc w posłaniu i łasce Chrystusa, nie będą oni szukali niczego innego, jak tylko upodobnienia się 

do Chrystusa, który również stał się „diakonem" (diakonos), to znaczy sługą wszystkich (por. Mk 10, 45; 

Św. Polikarp, Ep. ad Philippenses, 5,2).  

3. PREZBITER  

Potem nadejdzie moment nałożenia rak na kandydatów do prezbiteratu. Zostaną oni wybrani do głoszenia 

Słowa. Podobnie Jezus powołał i ustanowił Dwunastu przede wszystkim po to, aby ich wysyłać na głoszenie 

nauki (por. Mk 3, 14-15). Aby mogli wypełnić oni tę misję Jezus nadał im tę samą mesjańską władzę, która 

pochodzi od Ojca: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 

narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co 

wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 18-20). W 

ten sposób ustanowił ścisłą więź między urzędem powierzonym Apostołom a swoją własną misją: „Kto was 

słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał" 

(Łk 10, 16). Do czego czwarta Ewangelia dopowie: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 

21; por. Pastores dabo vobis, 14).  

a. Stąd wprawdzie każdy chrześcijanin może dawać świadectwo swojej wiary, ale kapłan ma do tego 

upoważnienie z góry. Jemu - „z urzędu" (por. Rz 15, 16) - Kościół powierzył przepowiadanie Ewangelii, 

podobnie jak Jezus otrzymał „z góry" misję od swojego Ojca. Kapłan istnieje najpierw i przede wszystkim 

po to, aby ewangelizować. To stanowi priorytet jego działalności.  

Św. Augustyn, starając się wyjaśnić sobie samemu i wiernym naturę głoszenia Słowa Bożego, odwołał się 

do postaci Jana Chrzciciela. W Ewangelii Jan jest określany jako „głos" (vox), podczas gdy Chrystus - w 

Ewangelii św. Jana - pojawia się jako „Słowo" (Verbum). Relacja między „głosem" (vox) i „Słowem" 

(Verbum) pomaga Augustynowi wyjaśnić relację między Chrystusem i kapłanem. Słowo istnieje najpierw w 

sercu, zanim stanie się dostrzegalne zmysłowo za pośrednictwem głosu. Następnie staje się dostrzegalne 

przez człowieka za pośrednictwem głosu. Głos, który przenosi słowo od jednego człowieka do drugiego, 

przemija, lecz Słowo pozostaje. Zadaniem prezbitera jest być po prostu głosem dla Słowa: „On ma wzrastać 

a ja umniejszać się". Jedynym sensem istnienia głosu jest przekazywanie Słowa. Stąd pochodzi zarówno 

służebność posługi kapłańskiej jak i jej wielkość. Każdy prezbiter jest tylko poprzednikiem, głosicielem, 

sługą Słowa, szafarzem Słowa. To nie kapłanem trzeba się interesować, ale kimś Innym. Jego zadaniem jest 

tylko stać się głosem dla Słowa (por. kard. Joseph Ratzinger, Posługa i życie prezbiterów).  

Istnieje jakieś pierwszeństwo głoszenia Słowa w stosunku do funkcji kultowych w kapłaństwie, bo gdyby 

prawdy wiary nie były głoszone i przyjmowane, pozostałe działania Kościoła nie miałyby większego sensu. 

Przez zbawcze bowiem słowo rodzi się wiara w sercach niewierzących, a w sercach wierzących rozwija; 

dzięki niej powstaje i wzrasta wspólnota wiernych, według słów Apostoła: wiara ze słuchania, a słuchanie 

przez słowo Chrystusowe (por. Rz 10, 17).  

Fakt, że kapłan nie mówi o sobie samym, ale przynosi orędzie kogoś innego, w żadnym wypadku nie 

oznacza jego obojętności wobec Słowa, ale przeciwnie, oznacza zatracenie się w Chrystusie. Chcąc mieć 

zbawczy wpływ na innych, trzeba być przejętym do szpiku kości tym, co się głosi. To jest conditio sine qua 

non. Dlatego kapłan czuje się opanowany, niejako wchłonięty przez Słowo. Wzorując się na postawie św. 

Pawła, dokonuje głębokiej rezygnacji z samego siebie: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 

Chrystus" (Ga 2, 20).  

b. Posługa słowa wymaga uczestniczenia w kenozie, w uniżeniu Chrystusa. Przykładem takiej całkowitej 

zatraty jest apostoł Paweł, który w dzisiejszym czytaniu wyznaje: „Służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i 

doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek żydowskich. Nie uchylałem się tchórzliwie od 
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niczego, co pożyteczne. Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam 

całej woli Bożej" (Dz 20, 19-20.26-27).  

Rozumiał to doskonale również Założyciel Chrystusowców, kard. A. Hlond, kiedy w Poznaniu w 1945 roku 

mówił: „Zasadniczym posłannictwem Kościoła jest głoszenie Słowa Bożego oraz przenikanie człowieka i 

społeczności nadprzyrodzonymi siłami. Kościół ma wnosić w dusze ludzkie ferment Boży, czyli te moce 

uświęcające, które niepokoją, wywołują napięcie duchowe, podnoszą ciepłotę duszy, ożywiają wolę, 

przetwarzają świat uczuć, odradzają wnętrze człowieka i moralne oblicze świata. Z posłannictwa 

Chrystusowego Kościół strzeże czystości obyczajów, uczy zasad sprawiedliwości, jest ścisły w 

zagadnieniach etycznych, nie usypia sumień, służy kierownictwem w kryzysach sumienia a zwłaszcza w 

wielkich przesileniach daje wskazania, które chronią ludzkość przed klęskami moralnymi.  

(...) Misja jego nie jest ani czasowa, ani geograficznie ograniczona, ogarnia wszystkie ludy, wszystkie 

zakątki świata, wszystkie stulecia. Objęła przeszłość, obejmie całą przyszłość, nie kłóci się z żadną dobrą 

zaletą narodową. Nie dąży do władzy doczesnej, unika sporów politycznych, nie bierze udziału w zbrojnych 

rozgrywkach.  

(...) Kościół woli prowadzić, zachęcać, błogosławić, niż karcić i potępiać. Ale gdy trzeba upomnieć, nie 

zawaha się. Nie zamilknie nawet wobec groźby. Swą świętą służbę spełni, nie nazywając dobra złym, ani zła 

dobrym, nie mieniąc prawdy fałszem, ani fałszu prawdą (Pontificale Romanum). Na szerokim froncie stoi i 

dzisiaj Kościół w walce o losy Odkupienia w życiu ludzkim. Prowadzi ją ze spotęgowaną świadomością 

swych posłannictw i z ufnością niezłomną, że drogą, w niezbadanych zamiarach Opatrzności wytyczoną, 

wyprowadzi i tę epokę, zbezczeszczoną otwartym buntem przeciw Stwórcy, do bożego ładu" (A. Hlond, O 

Kościele Chrystusowym, Poznań, 18.11.1945).  

Na głosicielach Słowa ciąży obowiązek odważnego, mądrego i wiernego szukania nowych sposobów, 

bardziej przydatnych i skutecznych w niesieniu ludziom współczesnym ewangelicznej nowiny. „Jakże mieli 

uwierzyć w Tego, którego nie usłyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? (...) Przeto wiara rodzi 

się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa" (Rz 10, 14.17). Wiemy, że dzisiaj 

ludzie są przesyceni mowami, bardzo często znudzeni słuchaniem, a co gorsza, nieczuli na słowa. Znamy 

też zdania wielu psychologów i socjologów, którzy utrzymują, że cywilizacja słowa, jako nieskuteczna i 

nieużyteczna, już się przeżyła, a obecnie następuje nowy styl życia, cywilizacja obrazu. Lecz niechęć 

wywołana dziś nadmiarem pustych mów i aktualność całkiem innych form przekazu społecznego nie 

powinna osłabiać mocy słów, ani odbierać zaufania do nich. Słowo zawsze posiada swą wyższość i 

skuteczność, zwłaszcza gdy niesie z sobą moc Bożą. Dlatego trzeba poświęcić się całym sercem głoszeniu 

homilii. Wierni wiele od niej oczekują i korzystają, byle była prosta, przejrzysta, bezpośrednia, 

przystosowana, oparta i zakorzeniona w nauce Ewangelii, jak również wierna Urzędowi Nauczycielskiemu 

Kościoła, natchniona i wyrażona apostolską żarliwością, która jest dla niej czymś naturalnym, pełna dobrej 

nadziei, podsycająca wiarę, rodząca pokój i jedność (por. Evangelii nuntiandi, 42).  

c. Za pierwszy środek ewangelizowania należy uważać świadectwo życia prawdziwie chrześcijańskiego, 

które trwa w nierozłącznej wspólnocie z Bogiem, a zarazem w nieograniczonej pragnieniem poświęcania się 

dla innych. To samo trafnie wyraził Piotr apostoł, wskazując na potrzebę prawego życia chrześcijan, aby na 

jego widok nawet ci, którzy nie wierzą słowu, bez słowa byli pozyskani do wiary (por. 1P 3, 1). Św. 

Maksym Wyznawca twierdził: „Słowa Boże, jeśli są jedynie wypowiadane, nie zostaną wysłuchane, 

ponieważ brak im głosu, którym jest praktykowanie tego, co one mówią. Jeśli natomiast wypowiada się je a 

zarazem wypełnia przykazania, to dzięki temu głosowi mają moc wyganiać demony i skłaniać ludzi do 

budowania świątyni Bogu w sercach przez rozwijanie dzieł sprawiedliwości" (Capitum theologicorum et 

oeconomicorum duae centuriae IV, 39: MG 90, 1084).  

Prezbiter powinien jednak wiedzieć, że samo głoszenie homilii nie wystarcza do kompletnego wypełnienia 

obowiązku posługi Słowa. Innym środkiem, jakiego ewangelizacja nie powinna zaniedbać, jest nauczanie 

katechetyczne. Z systematycznie wyłożonej nauki religii umysły dzieci i młodzieży zrozumieją żywy skarb 



78 
 

prawdy, jaką Bóg chciał się z nami podzielić, a którą Kościół w ciągu długiej swej historii usiłował coraz 

pełniej wyjaśniać, ażeby kształtować obyczaje chrześcijańskie. Ponadto, dzisiejsze warunki coraz bardziej 

domagają się katechizacji dorosłych.  

W nauczaniu katechetycznym, czy w dalszym pogłębianiu wiary nie może braknąć pomocy mass mediów. 

Środki te, wprzęgnięte w służbę Ewangelii, niezmiernie poszerzają zakres słuchania Słowa Bożego i 

zanoszą orędzie zbawienia do milionów ludzi. W nich Kościół znajduje współczesną ambonę.  

Oprócz ogólnego i publicznego głoszenia Ewangelii zawsze jest ważne prywatne przekazywanie Ewangelii, 

od osoby do osoby. Używał go bardzo często sam Zbawiciel, o czym świadczą Jego rozmowy z 

Nikodemem, Zacheuszem, Samarytanką, czy Szymonem Faryzeuszem. To samo czynili Apostołowie. Nie 

powinno dojść do tego, by na skutek konieczności niesienia Dobrej Nowiny do licznych rzesz ludzi, 

zapomniano o tej formie, która dosięga osobistego sumienia człowieka i porusza je. Trzeba dziękować Bogu 

za tych kapłanów, którzy w Sakramencie Pokuty albo w duszpasterskich rozmowach niestrudzenie i pilnie 

prowadzą poszczególne osoby drogą Ewangelii, umacniają je w ich wysiłku, podnoszą w razie upadku i 

zawsze wspierają swoją mądrą radą i życzliwą wolą.  

Ewangelizacja nie wyczerpuje się ani w przepowiadaniu, ani w nauczaniu. Ona musi dotrzeć do życia. Ona 

wtedy roztacza swoje pełne bogactwo, kiedy doprowadza do ścisłego związku, albo raczej do nieustannej 

wzajemnej wymiany pomiędzy Słowem i Sakramentami. Jest jakimś nieporozumieniem przeciwstawiać 

sobie głoszenie Ewangelii i udzielanie Sakramentów - jak to się czasem zdarza (por. Evangelii nuntiandi, 

47).  

ZAKOŃCZENIE  

Prośmy więc za nowo świeconych kapłanów:  

Maryjo, Matko kapłanów, Królowo Apostołów i Wspomożenie prezbiterów, 

Ty, która w milczeniu towarzyszyłaś Jezusowi  

w Jego posłannictwie głoszenia ubogim Ewangelii pokoju, 

uproś wszystkim prezbiterom,  

aby byli wiernymi głosicielami Słowa  

wobec owczarni powierzonej im przez Dobrego Pasterza.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego podczas święceń kapłańskich, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Ekonom sakramentów. Święcenia kapłańskie. Archikatedra Poznańska, 24 maja 

2007.  

Dzisiaj Archidiecezja Poznańska - w tym zgromadzeni w Poznańskiej Archikatedrze wierni: rodzice, 

krewni, przyjaciele i bliscy - przeżywają swój radosny dzień. W czasie uroczystej liturgii diecezja ma 

wzbogacić się o trzynastu nowych prezbiterów, którzy wybrali służbę Chrystusowi, spełniającemu potrójne 

zadanie: Nauczyciela, Kapłana i Króla.  

Podczas wtorkowych święceń Księży Chrystusowców mówiłem o pierwszym z tych zadań, które podejmują 

wszyscy prezbiterzy a mianowicie o zadaniu głoszenia Słowa Bożego. Dzisiaj chciałbym podjąć rozważanie 

na temat drugiego z tych zadań, tj. funkcji kapłańskiej. W sobotę, z kolei, podczas święceń kapłańskich w 

Obrze - jeśli Pan Bóg pozwoli - zatrzymać się przy trzeciej funkcji, tj. przewodniczeniu wspólnocie.  

1. CHRYSTUS  

„Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy (ekonomous) tajemnic Bożych" (1Kor 4, 1). 

Szafarstwo sakramentów, albo - jak mówi grecki Nowy Testament - ekonomia, to zarząd „tajemnic 
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Bożych". Greccy Ojcowie Kościoła pomagają nam w jej zrozumieniu, rozróżniając teologię i ekonomię; 

określając teologią tajemnicę wewnętrznego życia Trójcy, a ekonomią - wszystkie dzieła Boże, przez które 

On się objawia i udziela swego życia. Przez ekonomię objawiła się nam teologia; i na odwrót, teologia 

wyjaśnia całą ekonomię. Dzieła Boga objawiają, kim On jest w sobie samym; i na odwrót - tajemnica Jego 

wewnętrznego bytu oświeca rozumienie wszystkich Jego dzieł. Analogicznie bywa między ludźmi: osoba 

objawia się poprzez swoje działania, a im lepiej znamy osobę, tym lepiej rozumiemy jej działanie.  

Skąd się biorą sakramenty Kościoła a razem z nimi ekonomia sakramentalna? Najgłębszą podstawą znaków 

sakramentalnych jest tajemnica Wcielenia. Dzięki tej tajemnicy w Chrystusie zamieszkała nieogarniona 

rzeczywistość Boża: widzialne człowieczeństwo i niewidzialne Bóstwo. „W Nim bowiem mieszka cała 

Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała" (Kol 2, 9). „On jest obrazem Boga niewidzialnego" (Kol 1, 15; por. 2 Kor 

4, 4). On sam powiedział o sobie: „Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. (...) Ja jestem w Ojcu, a Ojciec 

we Mnie" (J 14, 9-10). Chrystus w swoim człowieczeństwie i bóstwie jest więc najdoskonalszym znakiem, 

sakramentem niewidzialnego Boga w widzialnym świecie.  

On też jest podstawą wszystkich sakramentów Kościoła. Jego gesty i słowa, znaczą trasę Jego ziemskiej 

wędrówki. To On uzdrawia, On rozdaje chleb i On okazuje grzesznikom przebaczające współczucie. A 

kiedy dochodzi do kresu swego ziemskiego istnienia, zgadza się przyjąć niesprawiedliwą śmierć z miłości 

do braci i Ojca. Są to wszystko egzystencjalne gesty, znaki naszego zbawienia, zapowiedzi pełnego 

zbawienia człowieka. Św. Jan Ewangelista okazał się najlepszym mistrzem w odczytywaniu 

sakramentalnych znaków Jezusa: „I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus 

wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 

wierząc mieli życie w imię Jego" (J 20, 30).  

2. PREZBITER  

Zjednoczenie natury Boskiej z ludzką w Chrystusie stało się źródłem i pierwowzorem dla sakramentów 

świętych. Sakramenty są mocami, które wychodzą z zawsze żywego i ożywiającego Ciała Chrystusa oraz 

działaniami Ducha Świętego urzeczywistnianymi w Kościele (por. KKK, 1116). „To, co było widzialne w 

naszym Zbawicielu - mówi św. Leon Wielki - przeszło do Jego misteriów" (Św. Leon Wielki, Sermones, 74, 

2; por. KKK, 1115).  

Jezus, „siedzący po prawicy Ojca" (Rz 8, 34), nie przerwał swojej zbawczej działalności i posłał nam Ducha 

Świętego, przez którego kontynuuje dzieło przekształcania świata w królestwo Boże. Nieustannie posyła 

swego Ducha posiadającego zdolność docierania do każdego człowieka, niezależnie od tego, gdzie on żyje. 

We wszystkich sakramentach zmartwychwstały Pan oddziaływuje na nas uświęcającą mocą Ducha 

Świętego.  

Sakramenty Kościoła przynoszą nam Boże zbawienie, które dotyczy nie tylko życia w przyszłym świecie, 

ale również teraźniejszości. Duch Święty dotyka całej naszej istoty: duchowej, psychicznej i fizycznej, a 

siedem sakramentów świętych uczestniczy w posłudze uzdrawiania i uwalniania sprawowanej przez 

Kościół, ponieważ wszystkie one są środkami, przez które przepływa uzdrawiająca miłość Chrystusa. Każdy 

zaś kapłan, sprawujący sakramenty święte jako szafarz Chrystusowej miłości, dysponuje duchową władzą, 

której nikt nie może ograniczyć.  

a. „Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy (ekonomous mysterion Theou) tajemnic 

Bożych" (1 Kor 4, 1).  

Szafarstwo sakramentów odgrywa więc i będzie odgrywało wciąż podstawową rolę w posłudze kapłańskiej. 

Wierny posługiwaniu szafarza prezbiter pozostanie zawsze żywym narzędziem Chrystusa, działając in 

persona Christi Capitis. „Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z 

własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza (ekonomian)" (1Kor 9, 17).  
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Dzięki posłudze kapłańskiej, w sakramencie chrztu Chrystus odradza nas duchowo, oczyszcza z grzechu 

pierworodnego, a także z grzechów osobistych - o ile chrzest przyjmuje człowiek dorosły - i włącza do 

Kościoła. W sakramencie bierzmowania umacnia nas swoim Duchem, abyśmy - jak pierwsi uczniowie - z 

wielką radością, mocą i odwagą budowali Kościół. Kiedy sprawowana jest Eucharystia, mocą Ducha 

Świętego Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino - w swoją Krew. Duch Święty jednoczy wszystkich 

przystępujących do Komunii św. z Chrystusem i między sobą, czyniąc ich jednym Jego Mistycznym Ciałem 

- Kościołem. W sakramencie pokuty ujawnia się przebaczające działanie Chrystusa, który tchnął na 

apostołów swojego Ducha i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 22-23). Przez sakrament chorych Chrystus 

umacnia cierpiącą osobę, przebacza jej grzechy i włącza w swoje zbawcze cierpienie i śmierć (por. Jk 5, 14-

15). A cierpiący lub umierający człowiek uczestniczy w zbawczej męce Chrystusa, a tym samym 

współdziała z Nim w przekształcaniu i zbawianiu świata. Dzięki sakramentowi małżeństwa miłość między 

mężczyzną i kobietą ulega uświęceniu i umocnieniu. Nowożeńcy otrzymują łaski konieczne do budowania 

„kościoła domowego", którym powinna być rodzina. A ich ludzka miłość umacnia się miłością, jaką 

Zbawiciel - Oblubieniec kocha swoją Oblubienicę - Kościół (por. Ef 5, 25-30).Otrzymane w tym 

sakramencie dary uzdalniają małżonków do wypełnienia wszystkich przyszłych obowiązków małżeńskich i 

rodzicielskich.  

W sakramencie święceń kapłani otrzymują moc Ducha Świętego, aby sprawować sakramenty i budować 

Kościół. A więc dzisiaj otrzymujecie drodzy ordinandi, powołanie dla służby innym powołaniom. 

Sakrament ten umożliwi Wam udzielanie innym sakramentów koniecznych do budowania Kościoła i 

przemieniania świata. „Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki 

każdy otrzymał" (1P 4, 10).  

b. Utrudnienia w wykonywanie posługi szafarza sakramentów.  

Co utrudnia dzisiaj tę służbę sakramentalną? W szerokim zakresie będzie to rozprzestrzeniony i 

skompromitowany racjonalizm, który w imię zawężonej koncepcji „nauki" odbiera umysłom ludzkim 

wrażliwość na spotkanie z Objawieniem oraz z Boską transcendencją.  

Do tego dochodzi przesadne podkreślanie podmiotowości osoby, co prowadzi do zamknięcia człowieka w 

indywidualizmie i czyni osobę niezdolną do nawiązania relacji z innymi, w tym także ż Innym.  

W ścisłym związku ze wzrostem indywidualizmu pozostaje też zjawisko subiektywizacji wiary. Wzrasta 

liczba chrześcijan, którzy wykazują mniejszą wrażliwość na całościową naukę wiary, wybierając w sposób 

subiektywny to, co się im podoba, co nie wymaga zmiany własnych złych przyzwyczajeń. Także 

przekonanie o nietykalności indywidualnego sumienia - samo w sobie słuszne - nabiera nieraz 

niebezpiecznego kształtu. Stąd zjawisko częściowej i warunkowej przynależności do Kościoła, wywierające 

negatywny wpływ na posługę sakramentalną kapłana we wspólnocie.  

Rozumienie sakramentów zaćmione bywa także przez zjawiska takie jak ignorancja religijna wielu 

wierzących. Znikoma skuteczność katechezy, którą zagłuszają bardziej rozpowszechnione i sugestywne 

negatywne wzorce, popularyzowane często przez środki społecznego przekazu. Źle pojmowany pluralizm 

teologiczny, kulturowy i duszpasterski, który choć często wypływa z dobrych intencji, w rezultacie zagraża 

jedności wiary. Jednostronne tendencje do zawężania bogactwa ewangelicznego orędzia, które czynią z 

przepowiadania i świadectwa wiary czynnik wyłącznie ludzkiego i społecznego wyzwolenia lub też 

prowadzą do wyobcowania i ucieczki w świat przesądów i religijności bez Boga.  

Ponadto - po upadku ideologii, które z materializmu uczyniły dogmat, a z odrzucenia religii swój program - 

szerzy się swoisty ateizm praktyczny i egzystencjalny, a odpowiada mu przesiąknięta sekularyzmem wizja 

życia i przeznaczenia człowieka. Człowiek owładnięty tą wizją, całkowicie zajęty sobą, nie tylko stawia 

siebie w centrum wszelkiego zainteresowania, lecz twierdzi, że jest zasadą i racją całej rzeczywistości, 
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stopniowo oddalając się od owej sfery duchowej, która tym bardziej wydaje się mu niepotrzebna, im szerszy 

dostęp do dóbr materialnych powoduje złudzenie, że jest samowystarczalny.  

Cóż powiedzieć wreszcie o rozpadzie rodziny oraz o zatarciu lub wypaczeniu prawdziwego sensu ludzkiej 

płciowości. Są to wszystko zjawiska, które rzutują bardzo negatywnie i utrudniają zrozumienie posługi 

sakramentalnej prezbiterów.  

c. „A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny" (1Kor 4, 2).  

Świętość prezbiterów wiele wnosi do owocnego wypełniania ich posługi sakramentalnej. „Jakkolwiek 

bowiem łaska Boża może dokonywać dzieła zbawienia także przez niegodnych szafarzy, to jednak Bóg woli 

okazywać swoje cudowne dzieła zwykłą drogą przez tych, którzy stawszy się bardziej uległymi 

poruszeniom i kierownictwu Ducha Świętego, mogą ze względu na swe ścisłe zjednoczenie z Chrystusem i 

świętość życia powiedzieć z Apostołem: «I żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus» (Ga 2, 20)" 

(Pastorem dabo vobis, 25).  

Inaczej w swoim czasie nauczała herezja donatystów. Kościół afrykański od stu lat niepokojony przez tę 

schizmę, zaczął głosić, że sakramenty udzielane przez niegodnego kapłana są nieważne. Donatystom 

wydawało się, że ich nauka przyczyni się do wzrostu gorliwości w Kościele. W rzeczywistości sprowadziła 

do kwitnącego dotąd Kościoła w Afryce wiele niepokoju i osłabiła go, a jak twierdzą niektórzy, przyczyniła 

się do przyszłego zwycięstwa islamu na tych ziemiach. Stąd warto mieć ciągle przed oczyma zdanie 

świętego Tomasza z Akwinu: „Sakrament urzeczywistnia się nie przez sprawiedliwość człowieka, który go 

udziela lub przyjmuje, lecz przez moc Bożą" (KKK, 1128).  

d. Mieć czas dla Boga, to priorytet sakramentalny dla ekonoma sakramentów.  

Prezbiterzy nie osiągną świętości potrzebnej do owocniejszego sprawowania sakramentów, jeśli nie będą 

rozważać wielkości sprawowanych sakramentów. Św. Karol Boromeusz na podstawie swojego 

doświadczenia uczy: „Jeśli została zapalona w tobie jakaś iskierka miłości Bożej, nie odrzucaj jej, nie 

wystawiaj jej na wiatr. (...) Pozostań skupiony z Bogiem. (...) Poświęciłeś się duszpasterstwu? Nie 

przestawaj przez to troszczyć się o siebie, i nie wydawaj się innym do tego stopnia, by nie pozostało nic z 

ciebie dla ciebie samego. Musisz oczywiście pamiętać o duszach, których jesteś pasterzem, ale nie 

zapominaj o sobie (...) Bracie, jeśli udzielasz sakramentów, medytuj nad tym, co czynisz. Jeśli celebrujesz 

Mszę świętą, rozważaj, co ofiarujesz. Jeśli recytujesz psalmy w chórze, medytuj z kim i o czym mówisz. 

Jeśli prowadzisz dusze, rozważaj, czyją krwią zostały obmyte" (Mowa Św. Karola wygłoszona podczas 

ostatniego synodu).  

Wielu kapłanów, którzy rozpoczęli swoją misję z wielkim idealizmem upadało z powodu lekceważenia 

duchowości. Poziom zaś duchowego i apostolskiego życia kapłana zależy najpierw od wytrwałego i 

sumiennego korzystania z sakramentu pokuty. Sprawowanie Eucharystii i szafarstwo innych sakramentów, 

zapał duszpasterski, relacje z wiernymi, komunia ze współbraćmi, współpraca z biskupem, życie modlitwy, 

jednym słowem całe życie kapłańskie nieubłaganie doznaje uszczerbku, jeśli brak w nim, wskutek 

niedbalstwa czy z innych przyczyn, regularnego zwrócenia się do sakramentu pokuty. Gdyby jakiś kapłan 

nie spowiadał się, lub spowiadał się źle, bardzo szybko odbiłoby się to na jego kapłaństwie i sposobie 

sprawowaniu sakramentów, co dostrzegłaby również wspólnota, której jest pasterzem (por. Jan Paweł II, 

Reconciliatio et paenientia, 31, VI). Mieć czas dla Boga, to priorytet sakramentalny. Nie chodzi tu o jakieś 

dodatkowe zadanie, ale o oddech duszy, bez którego w sposób nieunikniony pozostajemy na bezdechu. 

Pozostajemy pozbawieni tchnienia Ducha Świętego w nas.  

ZAKOŃCZENIE  

Prośmy więc dzisiaj Maryję, w tym uroczystym dniu święceń kapłańskich o wstawiennictwo u Syna. 

Maryjo, Matko kapłanów, otaczaj opieką Twoich duchowych synów, którzy podobnie jak Ty - zostali 



82 
 

wezwani do współdziałania z Duchem Świętym, aby dzięki ich posłudze sakramentalnej Jezus zechciał 

rodzić się na nowo w sercach wiernych. Wypraszaj tym neoprezbiterom łaskę, aby przez całe ich życie byli 

wiernymi ekonomami Bożych tajemnic. By dali posłuch Twojemu wezwaniu: „Zróbcie wszystko, 

cokolwiek wam powie" (J 2, 5).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 150-lecie Sióstr Urszulanek w Poznaniu  

Abp Stanisław Gądecki, Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Jubileusz 150-lecia przybycia 

Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej do Poznania, Archikatedra Poznańska, 20 czerwca 2007 roku.  

W dniu dzisiejszym dziękujemy wspólnie za piękny jubileusz 150-lecia obecności i pracy szkół 

urszulańskich w Poznaniu. W sensie biblijnym, dla którego podstawą jest lat pięćdziesiąt - będzie to dopiero 

trzeci wielki jubileusz. Ileż wdzięczności winna archidiecezja poznańska, ile - każda z wychowanek 

urszulańskich, za pełną oddania służbę edukacyjną sióstr, które najlepiej świadome są tego, ile potrzeba 

trudu, by ukształtować w człowieku Chrystusa.  

1. DZIEJE SZKÓŁ URSZULAŃSKICH W POZNANIU  

Za kilkanaście dni, 2 lipca, minie 150 lat od założenia w Poznaniu pierwszego klasztoru i szkoły Urszulanek 

na ziemiach polskich. Nie jest to wcale sprawa bagatelna, ponieważ fakt ten jest dalszą kontynuacją 

wielkiego dzieła św. Anieli Merici, mającego za sobą ponad trzy wieki istnienia.  

W 1535 roku św. Aniela utworzyła w Brescii Towarzystwo św. Urszuli, rodzaj świeckiego instytutu życia 

konsekrowanego, oddanego katechizacji dzieci i młodzieży. Potem wspólnoty Urszulanek rozrosły się na 

północy Włoch, skąd poszły dalej do Francji. Tam w początkach XVII w. Urszulanki stały się zakonem o 

uroczystych ślubach i klauzurze papieskiej, nadal kontynuując dzieło edukacji wobec dziewcząt i kobiet. 

Przy ich klasztorach powstawały szkoły dla dziewcząt pochodzących zarówno z rodzin szlacheckich, jak i 

szkoły niedzielne i świąteczne dla najuboższych. Poza katechizmem i podstawową alfabetyzacją, siostry 

uczyły praktycznych zawodów, ażeby przygotować dziewczęta do przyszłej pracy.  

W XVII i XVIII wiecznej Europie Urszulanki odegrały w dziedzinie edukacji kobiet podobną rolę, jak 

Jezuici w swoich kolegiach w stosunku do młodzieży męskiej. Podobnie jak Jezuici, Urszulanki przyczyniły 

się do odrodzenia religijnego społeczeństwa w dobie baroku. W samej tylko Francji do wybuchu rewolucji 

uczyło ponad 10 000 dobrze przygotowanych sióstr nauczycielek. Następnie poszły one dalej na teren obu 

Ameryk, Australii, Azji i Afryki.  

Na ziemie polskie przybyły z Wrocławia, gdzie od XVII w. istniał klasztor. W Poznaniu założyły w 1857 

roku szkołę elementarną i średnią; 

1859 - przy tejże szkole powstaje seminarium nauczycielskie; 

1875 - prusacy likwidują szkołę i klasztor; 

1919 - po I wojnie światowej Urszulanki wracają do Poznania i podejmują na nowo dzieło wychowawczo-

nauczycielskie; 

1922 - siostry budują nową szkołę przy Wałach Leszczyńskiego (dziś Al. Niepodległości). Okres 

międzywojenny jest dla nich czasem dynamicznego rozwoju. Siostry prowadzą przedszkola, szkoły 

podstawowe, średnie i zawodowe, bursy dla studentek. Nawet w miejscowościach wiejskich, gdzie 

znajdowały się ich domy wypoczynkowe, siostry gromadziły dzieci i młodzież wiejską ucząc ją i 

katechizując, tworząc koła zainteresowań, prowadząc kursy krawieckie i inne. 

1939 - II wojna światowa zniszczyła prawie wszystko. Szkoły urszulańskie zostały zamknięte, siostry 

wysiedlone, a gmachy zajęte przez Niemców. W konsekwencji Urszulanki włączyły się w tajne nauczanie, a 

także w szeroko zakrojoną pracę społeczną.  

1945 - natychmiast po wojnie, wznawiają nauczanie w zniszczonych budynkach. Od kwietnia 1945 zaczęły 

pracę w atmosferze pełnej entuzjazmu, niestety - tylko do momentu uporania się ówczesnej władzy z 

opozycją polityczną. Od 1948 zaczęła się walka z katolickimi szkołami a proces ich likwidacji trwał do 
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1962.  

1962 - władze komunistyczne likwidują szkołę w Poznaniu, zabierając Urszulankom gmachy szkolne z 

całym ich wyposażeniem. Pozbawiane pracy w szkolnictwie, do czego były starannie przygotowywane 

przez całą swoją formację duchową oraz intelektualną, Urszulanki potrafiły znaleźć nowe pola działalności. 

Włączają się w pracę katechetyczną.  

1982 - po powstaniu „Solidarności" z entuzjazmem podjęły wezwanie powrotu do pracy w szkołach. 

Otworzyły na nowo - po raz czwarty - Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu.  

2007 - uzyskały prawa szkoły publicznej;  

Doprawdy, śledząc dzieje szkół urszulańskich w Poznaniu łatwo można zauważyć jak trafne były słowa 

wypowiedziane przez św. Anielę Merici: „Uważajcie za rzecz zupełnie pewną, że Jezus Chrystus nigdy nie 

opuści tego Towarzystwa, jak długo świat istnieć będzie. Albowiem skoro On je na początku zasadził, któż 

je wykorzenić zdoła".  

2. WYCHOWANIE KATOLICKIE  

Ale 150 lat działalności Urszulanek w Poznaniu to nie tylko historia, to także teraźniejszość, do której w 

dalszym ciągu należy sprawa podstawowa: katolickie wychowanie.  

A w wychowaniu - jak mówił Jan Paweł II - chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej 

człowiekiem. Właśnie ten konkretny człowiek, przeżywający niezliczone rozterki i nieraz wewnętrznie 

rozdarty. Człowiek, któremu trudno jest rozpoznać wartości i połączyć je w całość. Trudno mu 

odpowiedzieć na pytania, jakie stawia mu życie.  

Autentyczne wychowanie jest zadaniem dorosłych - ojca, matki, nauczyciela - którzy pomagają uczniowi 

odkrywać i stopniowo przybliżać się do rzeczywistości, odkrywać wartości dla własnego, ujmowanego 

całościowo, życia. Wychowywać - znaczy pomagać komuś w odkrywaniu jego własnych możliwości, 

pomagać w zrozumieniu kim powinien być, aby najlepiej odpowiedzieć na własne powołanie.  

Osobowy charakter wychowania zakłada więc u wychowawców znajomości ucznia. Nie chodzi jedynie o 

poznanie konkretnego człowieka z jego indywidualnymi cechami, ale o poznanie głębsze. Wychowawca 

musi na tyle znać ucznia, aby dopomóc mu odkryć, czym jest człowieczeństwo, jakie jest jego powołanie i 

przeznaczenie, a także szeroki kontekst społeczny jego bytowania. Dopomóc odczytać siebie i swój 

wewnętrzny świat.  

Znajomość ucznia nie może się obyć bez dalszego zwrócenia go do Boga, który jest pierwszym 

wychowawcą. Boskie wychowanie objawia się i dopełnia w Jezusie Chrystusie, On bowiem najpełniej 

objawił człowiekowi jego człowieczeństwo i jego pełny wymiar, to znaczy synostwo Boże. Dlatego 

wychowanie katolickie to przede wszystkim głoszenie Chrystusa.  

Według Jana Pawła II podstawowym celem wychowania jest dojrzałość ludzka i chrześcijańska. 

Wychowanie powinno prowadzić do osiągnięcia pełni człowieczeństwa zarówno w wymiarze doczesnym 

jak i nadprzyrodzonym. Celem kształcenia musi być zawsze to, by człowiek stawał się dojrzalszy, to znaczy, 

by w pełni realizował wszystkie swoje możliwości i zdolności, co jest osiągalne przez cierpliwe i stopniowe 

przyswajanie wartości absolutnych, trwałych i transcendentnych. Dlatego wychowanie powinno obejmować 

rozwój całej osoby: jej zdolności intelektualnych, emocjonalnych oraz rozwój fizyczny. Ma zmierzać to 

tego, aby wychowankowie i wychowanki były zdolne do pełnej spójni myśli, słowa i czynu.  

„Celem właściwie pojmowanej pedagogii jest całościowa formacja człowieka, przygotowująca go do 

obcowania z kulturą i rzeczywistością w sposób systematyczny i krytyczny. Głębokie potrzeby 

społeczeństwa wysoko rozwiniętego pod względem naukowym i technicznym, narażonego na 

depersonalizacje i umasowienie, muszą być odpowiednio zaspokojone i wskazują na konieczność 

wychowania i formacji osobowości silnych i dojrzałych, zdolnych do wolnych i odpowiedzialnych wyborów 
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moralnych. Wychowanie musi pomagać młodzieży w zdobywaniu umiejętności coraz szerszego otwierania 

się na rzeczywistość, wypracowania sobie zdrowego i solidnego światopoglądu, opartego na wartościach 

duchowych, religijnych i humanistycznych. Wychowanie o charakterze wyłącznie technicznym i 

praktycznym może doprowadzić do tego, że młode pokolenia staną się - by posłużyć się porównaniem - 

podobne do «ucznia czarnoksiężnika» ze znanej opery Paula Dukasa, który potrafił wywoływać duchy, ale 

nie był w stanie nad nimi panować. Formacja zamknięta na mądrość i nie biorąca pod uwagę człowieka oraz 

konieczności działania moralnego mogłaby zniweczyć przyszłość ludzkości" (kard. Zenon Grocholewski, 

Osoby konsekrowane i ich misja w szkolnictwie).  

Wychowanie powinno więc kształtować ludzi wolnych i odpowiedzialnych za swój byt i przeznaczenie. 

Wolność ta nie może być zewnętrznym nakazem czy przymusem, ale powinna wypływać z wnętrza 

człowieka, podporządkowującego się prawdzie. Człowiek jest bowiem prawdziwie wolny, kiedy 

podporządkuje się prawdzie. A zatem wychowanek winien umieć odróżnić prawdę od fałszu, sprawiedliwe - 

od tego, co niesprawiedliwe, moralne - od tego, co niemoralne.  

Kolejny niezwykle istotny cel wychowania łączy się z odkryciem przez wychowanków znaczenia męskości 

i kobiecości. Wychowanie powinno prowadzić do stania się dojrzałym mężczyzną lub dojrzałą kobietą. 

Dojrzałość ta ma uzdalniać do zawarcia małżeństwa, założenia rodziny lub też odkrycia innego powołania w 

świecie i Kościele, które człowiek będzie realizował ciągle, jako mężczyzna lub kobieta. Realizacja tego 

celu wiąże się z wychowaniem do czystości oraz przekazaniem dzieciom i młodzieży jasnego i subtelnego 

wychowania seksualnego.  

Nie mniej istotne są cele związane z życiem społecznym. Dobre wychowanie powinno przygotowywać do 

sprawiedliwości i miłości społecznej, solidarności i do pokoju.  

Wychowanie winno wzmacniać także poczucia więzi i przynależności do własnego narodu. Powinno 

kształtować postawy patriotyczne. Aby stać się człowiekiem dojrzałym, trzeba znać zasadnicze momenty 

historii i kultury własnego narodu. Jest to ważny element wychowania zwłaszcza w obecnych czasach, 

ponieważ w ramach procesów globalizacyjnych łatwo może dojść do niszczenia bogactwa narodowych 

kultur oraz zaniku szacunku dla własnego narodu. Rzetelne wychowanie powinno wprowadzić ucznia w 

całość dorobku ludzkiej kultury, która jest podstawowym wyrazem osoby ludzkiej jako jednostki, 

wspólnoty, ludu i narodu.  

Ostatecznym celem wychowania jest wychowanie do świętości. Wzrastanie w ciele to zbyt mało, potrzebne 

jest przede wszystkim wzrastanie duchowe. Nie da się tego dokonać bez zwrócenia się ku Ewangelii. Potem 

powołanie do świętości zasadza się na sakramencie chrztu świętego i odnawia się w innych sakramentach. 

Tak odczytane wychowanie będzie zbliżało, zarówno wychowanego jak i wychowującego, do Stwórcy - 

źródła wszelkiej prawdy i dobra.  

Cele te są możliwe do osiągnięcia tylko dzięki współpracy różnych instytucji wychowawczych: rodziny, 

szkoły, Kościoła.  

Pośród tych instytucji szkoła ma zadanie kształtować władze umysłowe, rozwijać zdolności wydawania 

prawidłowych sądów, wprowadzać w dziedzictwo kultury, kształcić zmysł wartości, przygotowywać do 

życia zawodowego oraz wprowadzać w życie społeczne. Nie wolno ograniczać zadania szkoły jedynie do 

przekazywania wiedzy. Wychowanie ucznia stanowi bowiem istotny element jej przyszłej misji.  

Szczególne miejsce wśród różnego rodzaju szkół zajmuje szkoła katolicka. „Nie mniej niż inne szkoły zdąża 

ona do celów kulturalnych i do prawdziwie ludzkiej formacji młodzieży. Właściwością zaś jej jest to, że 

stwarza w społeczności szkolnej atmosferę przesiąkniętą ewangelicznym duchem wolności i miłości, 

dopomaga młodzieży, aby w rozwijaniu własnej osobowości wzrastała zarazem wedle nowego stworzenia, 

którym stała się przez chrzest, a całą ludzką kulturę porządkuje ostatecznie zgodnie z orędziem zbawienia, 

tak aby poznanie, które wychowankowie stopniowo zdobywają odnośnie do świata, życia i człowieka, było 
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oświetlone wiarą" (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, 8). Szkoła katolicka ma więc kształtować 

całego człowieka w odniesieniu do Chrystusa i Ewangelii, charakteryzując się syntezą kultury i wiary oraz 

wiary i życia.  

A zatem istnienie tzw. neutralnych szkół - z punktu widzenia filozoficznego czy religijnego - prowadzi 

najczęściej do narzucania uczniom światopoglądu agnostycznego lub laickiego. W narodzie w większości 

katolickim państwowy program wychowawczy - z poszanowaniem sumienia uczniów i ich rodzin innej 

wiary lub przekonań - winien czerpać inspirację z tradycji katolickiej.  

Do pracy z młodzieżą potrzebni są najlepsi wychowawcy. Najbardziej dojrzali, kochający młodzież, mogący 

stanowić wzory osobowe, gotowi do towarzyszenia młodemu człowiekowi w roli przewodnika i przyjaciela. 

Umiejący mówić poważnie o sprawach poważnych. Zdolni do wzbudzenia w wychowankach trudu 

samowychowania. Nie bojący się trudnych i niewygodnych pytań, dyskusji z myślącymi inaczej, 

przerażonych wobec sytuacji sprowokowanych przez młodzież po to, by sprawdzić, jakie są prawdziwe 

motywy wychowawcy i jego stosunek do młodego człowieka.  

Wychowawca katolicki nie poddaje się „wypaleniu" zawodowemu nawet wtedy, gdy jego oddziaływania 

wychowawcze zdają się pozostawać bezowocne, lub gdy spotykają się z jawnym odrzuceniem czy wręcz 

szyderstwem. Ma on bowiem świadomość, że jest odpowiedzialny za swoją postawę wobec wychowanka, 

ale nie za jego odpowiedź lub brak odpowiedzi. Zdaje sobie też sprawę z tego, że wychowankowie w 

odmienny sposób odnoszą się do wychowawców niż do demoralizatorów. Wobec tych pierwszych są z 

reguły niezwykle krytyczni i próbują podważyć najbardziej nawet oczywiste prawdy czy wymagania. Są 

natomiast często zupełnie bezkrytyczni wobec demoralizatorów, którzy mamią młodzież iluzją łatwego 

rozwoju i szczęścia: bez podstawowych wartości i więzi, a także bez dyscypliny, czujności i pracy nad sobą. 

Z tego właśnie względu katolicki wychowawca ma świadomość, że aby wychowywać, nie wystarczy mieć 

rację i nie wystarczy być bardziej kompetentnym od demoralizatorów. Trzeba kochać i - jak twierdził Don 

Bosco - doprowadzić do tego, by uczeń widział, że jest kochany. Tylko wtedy, gdy wychowanek widzi, że 

jego los naprawdę leży na sercu wychowawcy, będzie skłonny skorzystać z jego pedagogicznych poczynań 

(ks. M. Dziewiecki).  

Tylko taki wychowawca ma odwagę proponować wychowankowi optymalną drogę życia, czyli drogę mniej 

uczęszczaną, drogę miłości i prawdy, wolności i odpowiedzialności. Takiego pedagoga wychowankowie 

pytają - podobnie jak Jezusa - nie o to, czy dane zachowanie już jest grzechem, czy jeszcze nie, ale o to, co 

dobrego warto czynić.  

W takiej koncepcji wychowania, obejmującej wszystkie dziedziny życia, osoby konsekrowane - a więc 

także Siostry Urszulanki - pełnią nie tylko istotną, ale i niezastąpioną rolę, ponieważ wnoszą w horyzont 

wychowawczy radykalne świadectwo o Królestwa Bożym.  

ZAKOŃCZENIE  

Na zakończenie więc zwróćmy się w modlitwie do Założycielki Sióstr Urszulanek:  

Święta Anielo, Ty odpowiedziałaś na miłość Chrystusa całkowitym darem z siebie. Byłaś uległa Duchowi 

Świętemu i z gotowością stanęłaś u początków rodziny zakonnej oddanej modlitwie i chrześcijańskiemu 

nauczaniu. Chcemy wyrazić Ci naszą wdzięczność i radość z tego, że jesteś wśród nas, jak nam to obiecałaś. 

Prosimy, aby za Twoim wstawiennictwem, promieniowała przez nas na uczennice i uczniów, 

wychowawczynie i pracowników szkoły, zakon i diecezję, Polskę i świat, dobroć Boga Zbawiciela.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 28 czerwca 2007  
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O sprawiedliwość społeczną w wolności - Poznański Czerwiec 1956. 

Homilia Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wygłoszona podczas Mszy św. w kościele ojców 

Dominikanów 28 czerwca 2007 roku w 51 rocznicę Powstania Poznańskiego 1956.  

Dzisiaj przeżywamy 51. rocznicę Powstania Poznańskiego 1956. W Poznaniu ludzie nie pozwolili się 

zastraszyć, nie ulegli naciskowi i tyranii. Powstanie to zapisało się w naszej historii jako jeszcze jeden 

przykład umiłowania wolności przez Polaków. Poznański Czerwiec był kamieniem milowym na polskiej 

drodze do wolności.  

Robotnicy, których tak zwana władza ludowa uznała za podstawę ustroju, wystąpili przeciwko tej władzy. 

Wprawdzie powstanie zostało krwawo stłumione, ale poświęcenie robotników nie poszło na marne. To w 

Poznaniu zaczął się demontaż systemu komunistycznego. Jako jedyne, masowe wystąpienie robotników 

przeciw socjalizmowi w tamtych, stalinowskich latach stało się wielkim krokiem do przełomu 

październikowego. Spowodowało przyspieszenie procesów demokratyzacji w Polsce. Konsekwencją 

wydarzeń poznańskich było powstanie węgierskie, a potem Praska Wiosna w 1968 roku. Być może właśnie 

Poznańskiemu Czerwcowi zawdzięczamy to, iż „przewrót październikowy" w Polsce, w przeciwieństwie 

np. do Węgier, miał charakter bezkrwawy. Wydarzenia 1956 roku miały wpływ na powstanie 

„Solidarności", która potrafiła uruchomić procesy o znaczeniu globalnym. Narody Europy winne są 

poznańskim robotnikom wdzięczność. Tak wypowiadali się prezydenci państw obecni na uroczystości 50. 

lecia Poznańskiego Czerwca.  

Dziś uczestnikom tego protestu należy się od nas nie tylko wdzięczność, naszym obowiązkiem jest również 

uczynić wszystko, by pamięć o tym fakcie sprzed półwiecza została zachowana dla przyszłych pokoleń. Nie 

sposób przecież budować przyszłości wolnej Polski nie pamiętając o tych, którym zawdzięczamy naszą 

wolność.  

1. POUCZENIE CZERWCOWE  

Ale - co należy wyraźnie podkreślić - Poznański Czerwiec to nie tylko krok ku wolności. To również, i to o 

wiele trudniejsze, krok ku większej sprawiedliwości społecznej. Trudno bowiem zdobywa się wolność, ale 

jeszcze trudniej zapewnić w niej sprawiedliwość społeczną.  

a. ustrój społeczny  

Pierwszą nauką Poznańskiego Powstania 1956 jest więc wezwanie do dbałości o sprawiedliwy ustrój 

społeczny. To z braku sprawiedliwości rodzi się wszelki opór społeczny i wszelkie odruchy niezadowolenia. 

Takiego sprawiedliwego ustroju nie zapewni „sztywny" kapitalizm, który broni wyłącznego prawa 

prywatnej własności i kieruje się w ekonomii samymi prawami rynku, ponieważ same prawa rynku nie 

urzeczywistniają sprawiedliwości społecznej, gdyż „istnieją (...) liczne ludzkie potrzeby, które nie mają 

dostępu do rynku" (KKK 2425).  

Tego ustroju nie zapewniła również likwidacja własności prywatnej. W takich okolicznościach własność 

przestaje być prywatną własnością jednej grupy społecznej, a zaczyna podlegać pod bezpośredni zarząd 

innej grupy osób, tej mianowicie, która sprawuje władzę w społeczeństwie. Grupa zarządzająca może 

wywiązywać się ze swoich zadań w sposób zadowalający, ale może też źle spełniać swoje zadania, nie 

cofając się nawet - czego dowiódł Poznański Czerwiec - przed naruszaniem zasadniczych praw człowieka.  

Sprawiedliwy ustrój społeczny może rozwinąć się tylko w warunkach wolności. Wolność zaś jest pojęciem 

bardzo wieloznacznym. Pozostawia pole do wszelkiego rodzaju nadużyć, czego nie doświadczono nigdy tak 

bardzo, jak w minionym wieku. Doświadczenia te potwierdziły, że nie ma wolności tam, gdzie ludzie 

podporządkowani są państwu we wszystkich dziedzinach życia. Ale nie ma jej również tam, gdzie ludzie 

uważając się za całkowicie niezależnych od państwa i prawa, odrzucają jakąkolwiek władzę i dobro 

wspólne, a kierują się wyłącznie egoizmem. Nie ma wolności tam, gdzie rządzących interesuje jedynie 
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własny zysk i pogoń za posiadaniem. Trudno też mówić o wolności tam, gdzie ludzie nie mogą zapewnić 

sobie odpowiedniego zatrudnienia i uczciwego wynagrodzenia. Gdzie - jak w Polsce - po tylu latach od 

tamtego Czerwca tak wielu żyje bez pracy, w nędzy, bez żadnej perspektywy poprawy swego losu, 

ponieważ przeszkodami na drodze do wolności jest nie tylko ucisk społeczny i polityczny, ale również 

nędza i niewiedza.  

b. praca i płaca  

Druga nauka udzielona przez Poznański Czerwiec przypomina nam, że ustrój jest sprawiedliwy wówczas, 

kiedy sprawiedliwa jest płaca. Jeśli bowiem praca - w wielorakim tego słowa znaczeniu - jest powinnością 

ludzką, to jest ona równocześnie źródłem uprawnień człowieka pracującego.  

Także dzisiaj, nie ma ważniejszego sposobu urzeczywistniania sprawiedliwości w stosunkach pracownik - 

pracodawca, jak właśnie ten: zapłata za pracę. Sprawiedliwa płaca staje się w każdym wypadku konkretnym 

sprawdzianem sprawiedliwości całego ustroju społeczno-ekonomicznego, a w każdym razie sprawiedliwego 

funkcjonowania tego ustroju. Nie jest to sprawdzian jedyny, ale szczególnie ważny i poniekąd kluczowy 

(por. Laborem exercens, 19).  

Za sprawiedliwą płacę - gdy chodzi o dorosłego pracownika obarczonego odpowiedzialnością za rodzinę - 

przyjmuje się taką płacę, która wystarcza na założenie i godziwe utrzymanie rodziny oraz na zabezpieczenie 

jej przyszłości. Takie wynagrodzenie może być realizowane czy to przez tak zwaną płacę rodzinną, to 

znaczy przez jedno wynagrodzenie dane głowie rodziny za pracę, wystarczające na zaspokojenie potrzeb 

rodziny bez konieczności podejmowania pracy zarobkowej poza domem przez współmałżonka, czy to przez 

inne świadczenia społeczne, jak zasiłek rodzinny albo dodatek macierzyński dla kobiety, która oddaje się 

wyłącznie rodzinie. Dodatek ten powinien odpowiadać realnym potrzebom, to znaczy uwzględniać liczbę 

osób pozostających na utrzymaniu w ciągu całego okresu, gdy nie są oni w stanie podjąć odpowiedzialności 

za własne życie.  

Obok płacy wchodzą tutaj w grę różne inne świadczenia społeczne, mające na celu zabezpieczenie życia i 

zdrowia pracowników, a także ich rodzin. Wydatki związane z koniecznością leczenia, zwłaszcza w razie 

wypadku przy pracy. Prawo do wypoczynku - przede wszystkim chodzi tutaj o regularny wypoczynek 

tygodniowy, obejmujący przynajmniej niedzielę, a prócz tego o dłuższy urlop, prawo do emerytury. W 

obrębie tych głównych uprawnień tkwi cały system uprawnień szczegółowych, które - wraz z 

wynagrodzeniem za pracę - stanowią o prawidłowym układaniu stosunków pomiędzy pracownikiem a 

pracodawcą. Do tych uprawnień należy nie tylko to, by miejsce pracy i procesy produkcyjne nie szkodziły 

zdrowiu fizycznemu pracowników, ale i by nie naruszały ich zdrowia moralnego.  

2. CO ROBIĆ?  

Cóż zatem wypada nam czynić? Co powinien czynić chrześcijanin w czas polityki ubogiej w ideały, 

zadowalającej się myśleniem na bliską metę, funkcjonującej w rytmie telewizyjnych talk shows, gdzie każda 

debata zamienia się w kłótnię, dialektyka daje początek nieprzyjaźni a porządek obrad narzucony jest przez 

dziennikarską modę?  

Chrześcijanin winien - jak tamci ludzie sprzed 51 lat - dążyć do sprawiedliwości społecznej. Obrona zaś 

sprawiedliwości społecznej dzisiaj to takie nasze działanie społeczne, które bierze się z serca nawróconego i 

opiera się na świadomości społecznej, która kształtuje się tylko przez cierpliwe studiowanie, rozeznanie oraz 

słuchanie stroniące od propagandy i powierzchowności. Temu zadaniu może sprostać tylko dojrzały laikat, 

który wyrósł już z fazy młodzieńczego konfliktu z duszpasterzami. Podczas gdy niektórzy uważają, że 

zajęciem laikatu jest swobodne wypowiadanie się na temat tego, na czym się dobrze nie zna, nam potrzeba 

katolików działających w polityce dobrze uformowanych, szczególnie teraz, gdy studiositas, czyli chciwość 

wiedzy - jako cecha własna inteligencji - wydaje się coraz rzadsza.  
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Benedykt XVI przypomniał w Weronie: „Kościół nie jest i nie zamierza być podmiotem politycznym. 

Równocześnie jest głęboko zainteresowany dobrem wspólnoty politycznej, której duszą jest sprawiedliwość, 

i tym wnosi swój specyficzny wkład. Dlatego przez swoją naukę społeczną, Kościół przyczynia się do tego, 

aby to, co sprawiedliwe, mogło być należycie poznane i następnie realizowane" (19 października 2006). A 

zatem każdy, kto uważa się za pełnoprawnego dziedzica tradycji powstania Poznańskiego Czerwca 56, 

winien szukać sprawiedliwości społecznej w teraźniejszości i - co ważniejsze - według niej żyć.  

ZAKOŃCZENIE  

Żyć jako człowiek świadomy tego, że ludzkiej godności i wolności nie da się zabezpieczyć przez żadne 

prawa tak skutecznie, jak przez Ewangelię Chrystusową. Ewangelia głosi przecież wolność synów Bożych, 

odrzuca wszelką niewolę, wypływającą ostatecznie z grzechu, szanuje godność sumienia i wolną jego 

decyzję, upomina wciąż, aby wszelkie talenty ludzkie zwielokrotnić na służbę Bogu i dla dobra ludzi (por. 

KDK 41). Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 70. Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną 

Górę Nasze czasy wołają o świętych nauczycieli.  

 

Homilia Księdza Arcybiskupa Poznańskiego podczas Mszy św. z okazji 70. Pielgrzymki 

Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę - 1.07.2007.  

Oto 70. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli osiąga swój punkt kulminacyjny: po „spożyciu" Słowa 

Bożego mamy posilić się Ciałem i Krwią Pańską. Wszystkim tym świętym czynnościom towarzyszy - 

zgodnie z treściami obecnego roku duszpasterskiego - przypatrywanie się nauczycielskiemu powołaniu 

obecnych na Jasnej Górze nauczycieli i wychowawców. Zaduma nad tego rodzaju powołaniem wiedzie nas 

do rozważenia przynajmniej trzech spraw: zawodu - powołania - i świętości nauczyciela.  

1. ZAWÓD  

Na początku wypada nam zauważyć, iż przemiany społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe w naszej 

Ojczyźnie nie pozostały bez wpływu na kondycję nauczycielstwa i sposób wykonywania tego zajęcia, słabo 

wynagradzanego na całym świecie, dlatego zwanego czasami pół-proletariatem i z tej racji podatnego na 

polityczne manipulacje. Przyjmowanie przez niektórych nauczycieli zachowań typowych dla urzędniczych 

patologii, jak np. schematyzmu w myśleniu i postępowaniu, fakt iż wielu nauczycieli stało się wyrobnikami 

oświaty, ludźmi bez przekonania, sfrustrowanymi, wypalonymi i przegranymi, sprawiło, że w niektórych 

kręgach zaczęto nauczycielstwo utożsamiać z zawodem.  

Zaczęto dowodzić, że nazywanie nauczycielstwa powołaniem to gruba pomyłka; to próba ujmowania 

ucieczki od kategorii psychologicznych, ekonomicznych lub kulturowych, w kierunku kategorii 

ideologicznych. O dobrym wykonywaniu wspomnianego zawodu - powiadają - decyduje przede wszystkim 

odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne, a nie jakieś mityczne powołanie.  

Ten punkt widzenia miałyby potwierdzać badania statystyczne przeprowadzone pośród samych nauczycieli. 

W całej zbiorowości nauczycielskiej - mówią one - trudno znaleźć poważniejsze ślady misji. Nie widać tam 

bowiem poświęcenia, silnej motywacji do wykonywania zadań ani wiary w niezawodność działania. Misja 

wydaje się być obcym sposobem myślenia o zawodzie nauczycielskim. Forma ta nie wytrzymuje ani presji 

otoczenia, ani presji własnych ambicji i potrzeb badanych i jest niejako w opozycji do panujących w 

społeczeństwie tendencji. Misyjne szaty są przyoblekane przez nauczycieli tylko wówczas, gdy trzeba je 

rozdzierać. Gdy trzeba nimi przysłonić nagość nieskuteczności działania, nieumiejętność zreformowania 

szkoły, brak znaczących sukcesów, nieumiejętność samodzielnego myślenia a także odpowiadać na 

wielogłosową krytykę. Przekonanie o misji to jakby kombinezon będący na wyposażeniu tej profesji, nie 

jest on jednak strojem codziennym, lecz co najwyżej uniformem wyjściowym, używanym w zależności od 

okoliczności (por. A. Nalaskowski).  
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2. POWOŁANIE  

Takiemu widzeniu sprawy przeciwstawiał się już Sobór Watykański II twierdząc, że nauczycielstwo i 

wychowywanie to nie tylko zawód, ale i powołanie człowiecze: „Wielkiej doniosłości jest powołanie tych 

wszystkich, którzy pomagając rodzicom w wypełnianiu ich obowiązku i zastępując społeczność ludzką, 

podejmują w szkołach zadania wychowawcze; powołanie to wymaga szczególnych przymiotów umysłu i 

serca, jak najstaranniejszego przygotowania i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania się" (Deklaracja 

o wychowaniu chrześcijańskim, 5).  

Zabiegając o utrzymanie możliwie najwyższego poziomu kwalifikacji zawodowych, wychowawca nie może 

sprowadzać swojego działania do aspektu zawodowego. Ma ono bowiem również charakter 

nadprzyrodzonego powołania chrześcijańskiego. Wychowawca winien je przeżywać jako osobiste 

powołanie w Kościele. Jest to powołanie, w którym winien on łączyć bezinteresowność i szlachetność ze 

słuszną obroną właściwych sobie praw. Jest to powołanie domagające się w pełni osobistego 

zaangażowania, tak by przynosiło ono pełną radość. Przeżywane przez niego powołanie ma zasadnicze 

znaczenie dla budowania i ustawicznej odnowy ziemskiej rzeczywistości.  

Tylko nauczyciele z powołania są zdolni do formowania osobowości silnych i dojrzałych, zdolnych do 

wolnych i odpowiedzialnych wyborów moralnych. Tylko oni mogą pomóc młodzieży w zdobywaniu 

umiejętności coraz szerszego otwierania się na rzeczywistość, wypracowania sobie zdrowego i solidnego 

światopoglądu, opartego na wartościach duchowych, religijnych i humanistycznych. „Wychowanie o 

charakterze wyłącznie technicznym i praktycznym może doprowadzić do tego, że młode pokolenia staną się 

podobne do «ucznia czarnoksiężnika» ze znanej opery Paula Dukasa, który potrafił wywoływać duchy, ale 

nie był w stanie nad nimi panować. Formacja nie biorąca pod uwagę konieczności działania moralnego 

mogłaby zniweczyć przyszłość ludzkości" (kard. Zenon Grocholewski, Osoby konsekrowane i ich misja w 

szkolnictwie).  

Do pracy z młodzieżą potrzebni są najlepsi wychowawcy. Najbardziej dojrzali, kochający młodzież, mogący 

stanowić wzory osobowe, gotowi do towarzyszenia młodemu człowiekowi w roli przewodnika i przyjaciela. 

Umiejący mówić poważnie o sprawach poważnych. Zdolni do wzbudzenia w wychowankach mozołu 

samowychowania. Nie bojący się trudnych i niewygodnych pytań ani dyskusji z myślącymi inaczej, nie 

przerażonych wobec sytuacji sprowokowanych przez młodzież po to, by sprawdzić, jakie są prawdziwe 

motywy wychowawcy i jego stosunek do młodego człowieka.  

Wychowanie wychowawcy to jakby przekazywanie powołania prorockiego, o którym słyszeliśmy w 

dzisiejszym pierwszym czytaniu. W tradycji patrystycznej Eliasz był wzorem odważnego proroka i 

przyjaciela Bożego. Żył w obecności Boga i w milczeniu kontemplował Jego obecność, wstawiał się za 

swoim ludem i odważnie głosił wolę Bożą. W dziejach Kościoła nigdy nie brakowało mężczyzn i kobiet, 

wychowawców przyszłych nauczycieli, którzy na mocy szczególnego daru Ducha Świętego pełnili jakby 

prorocką rolę. Prawdziwa pedagogia ma bowiem swój początek w przyjaźni z Bogiem, w uważnym 

wsłuchiwaniu się w Jego słowa w różnych sytuacjach. Prorockie świadectwo pedagogów wychowujących 

przyszłych nauczycieli wymaga nieustannego i gorliwego poszukiwania woli Bożej oraz umiłowania 

prawdy. Pan rzekł do Eliasza: „Elizeusza (...) namaścisz na proroka po tobie. Wtedy Eliasz, podszedłszy do 

niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły (...) i poszedłszy za Eliaszem, stał 

się jego sługą" (1 Krl 19, 16b.19-21).  

„Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać 

mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!" (Łk 9, 

59-60). Wychowawca i nauczyciel chrześcijański winien pójść za Chrystusem natychmiast i bez ociągania 

się. Nawet jeśli rodzi się konflikt między miłością do rodziców (por. Rdz 49, 28 - 50, 3; Wj 13, 19; Tb 4, 3 i 

6, 15) a miłością do Boga, należy - zostawiając wszystko "umarłym" (czyli niepowołanym) - pójść 

natychmiast za Prawdą. Rodzice winni być otoczeni czcią, ale Bogu należy się pierwszeństwo. Sprawa 
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Królestwa Bożego jest w powołaniu nauczycielskim ważniejsza od każdej innej, której pragniemy się 

poświęcić.  

Kto rozpoczął swoją pracę pedagogiczną z Chrystusem niech się nie cofa. Niech się wstecz nie ogląda. 

„Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! 

Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do 

królestwa Bożego" (Łk 9, 61-62). Pracując dla Królestwa Bożego nie ma czasu na oglądanie się wstecz. Tak 

wiele nas jeszcze oczekuje. Gdy woła nas „Wschód", czyli Chrystus, nie oglądajmy się - mówią Ojcowie 

Kościoła - na „Zachód".  

Okoliczności pracy w szkole sprawiają, że nauczyciel czuje się często osamotniony, niezrozumiany i w 

konsekwencji kuszony, by się zniechęcić i zrzucić z siebie odpowiedzialność. Wychowawca katolicki nie 

poddaje się jednak „wypaleniu" zawodowemu nawet wtedy, gdy jego oddziaływania wychowawcze zdają 

się pozostawać bezowocne lub gdy spotykają się z jawnym odrzuceniem czy wręcz szyderstwem. Ma 

bowiem świadomość, że jest odpowiedzialny za swoją postawę wobec wychowanka, ale nie za jego 

odpowiedź lub brak odpowiedzi.  

Zdaje sobie też sprawę z tego, że wychowankowie w odmienny sposób odnoszą się do wychowawców niż 

do demoralizatorów. Wobec tych pierwszych są z reguły niezwykle krytyczni i próbują podważyć nawet 

najbardziej oczywiste prawdy czy wymagania. Są natomiast zupełnie bezkrytyczni wobec demoralizatorów, 

którzy mamią młodzież iluzją łatwego rozwoju i szczęścia: bez podstawowych wartości i więzi, a także bez 

dyscypliny, czujności i pracy nad sobą. Z tego właśnie względu katolicki wychowawca ma świadomość, że 

nie wystarczy mieć rację po to, by wychowywać i nie wystarczy być bardziej kompetentnym od 

demoralizatorów. Trzeba kochać ucznia i - jak powtarzał Don Bosco - trzeba, by uczeń widział, że jest 

kochany. „Nie mam innego celu na względzie - mówił - jak troskę o waszą korzyść moralną, intelektualną i 

fizyczną. Ja dla was studiuję, dla was pracuję, dla was żyję i dla was jestem w stanie również oddać swoje 

życie". Tylko wtedy, gdy wychowanek widzi, że jego los naprawdę leży na sercu wychowawcy, będzie 

skłonny skorzystać z jego pedagogicznych poczynań. Tylko taki wychowawca ma odwagę proponować 

wychowankowi optymalną drogę życia, czyli drogę trudniejszą i mniej uczęszczaną, drogę miłości i prawdy, 

wolności i odpowiedzialności.  

 

3. ŚWIĘTOŚĆ  

Do wszystkich - a wiec także do nauczycieli i wychowawców - skierowane zostało zaproszenie Jezusa: 

„Bądźcie wiec wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5, 48). Do wszystkich też 

odnoszą się słowa Pawła: „Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie" (1 Tes 4, 3). Powołanie do 

świętości ma zatem charakter uniwersalny. Nikt nie jest z niego wyłączony.  

To zbyt mało wzrastać jedynie w ciele; potrzebne jest przede wszystkim wzrastanie duchowe. Osiąga się je 

ćwicząc te zdolności, które Bóg w nas złożył. Zatem powołanie człowieka do świętości wynika z ludzkiej 

godności i oznacza życie człowieka wedle Ducha Świętego.  

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie 

pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie 

ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, 

nie znajdziecie się w niewoli Prawa" (Ga 5, 1.16-18)  

„Nie należy mylnie pojmować tego ideału doskonałości jako swego rodzaju wizji życia nadzwyczajnego, 

dostępnego jedynie wybranym 'geniuszom' świętości. Drogi świętości są wielorakie i dostosowane do 

każdego powołania" (Novo millennio ineunte, 31). Nie polegają one na dokonywaniu rzeczy niezwykłych, 

lecz na niezwykłym podejściu do rzeczy zwykłych i codziennych.  
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„Nie oddzielam życia szarego od ideałów ku którym podążam. Wszystko - praca, nauka, sen, jedzenie - 

wszystko wciągam w swój program doskonalenia się. (...) Trawi mnie w życiu głód podwójny. Głód 

świętości i piękna" - mówiła nauczycielka, bł. Natalia Tułasiewicz.  

„Zadaniem wszystkich nauk szlachetnych jest odciągać człowieka od zła i kierować jego umysł ku większej 

doskonałości" (Mikołaj Kopernik). Dlatego święci nauczyciele przez wieki byli prawdziwymi latarniami 

morskimi dla ludzkości, wskazywali jej nowe drogi, wnosili swój wkład w kształtowanie nowych modeli 

kultury, odpowiadali na nowe wyzwania, stojące przed narodami, wspierając w ten sposób postęp ludzkości 

w jej historycznych przeobrażeniach. Mieli zawsze ogromny wpływ na kulturę i społeczeństwo. Zawsze byli 

ważnymi postaciami w historii swych narodów. Prawdą jest, jak twierdzi filozof Henri Bergson, że 

„największymi bohaterami historii nie są zdobywcy, lecz święci".  

Święci chronią Kościół przed miernotą. Nigdy, także i dzisiaj, nie brakuje pokus, skłaniających nas do 

mierności. W atmosferze coraz większej obojętności religijnej, wobec niebezpieczeństwa zaniku wartości 

także na płaszczyźnie etycznej oraz pojawiania się tak wielu nowych idoli, wierzący mogą w sprawach życia 

i wiary godzić się na łatwe kompromisy, na rozwiązania nie zawsze całkowicie zgodne z Ewangelią, 

hołdować nowym „bałwanom" i w konsekwencji prowadzić miałkie życie chrześcijańskie. 

Najskuteczniejszą odtrutką na tego rodzaju mierność jest bez wątpienia świadectwo świętych.  

Kościół i świat ogromnie potrzebują dzisiaj świętych nauczycieli. Dziś jednak, jak mówi Simone Weil: 

„Potrzeba świętości na miarę oczekiwań naszych czasów, świętości nowej. (...) Świat potrzebuje świętych, 

którzy byliby geniuszami; jak miasto, w którym szaleje zaraza, potrzebuje lekarzy".  

ZAKOŃCZENIE  

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy. U progu wakacji Kościół pragnie z uznaniem podkreślić i wyrazić 

wdzięczność za trud, jaki wkładacie w wychowanie młodego pokolenia. Serdecznie Wam dziękuję za tę 

szczególnie ważną i trudną pracę. Dziękuję za Waszą służbę Ojczyźnie.  

Na zakończenie, razem z Wami - na Jasnej Górze - przez Maryję, proszę o dary Ducha Świętego dla 

wszystkich nauczycieli polskiej szkoły; o dar mądrości; o dar rozumu; o dar umiejętności, czyli wiedzy; o 

dar rady; o dar męstwa; o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia; wreszcie o dar bojaźni 

Bożej, o którym mówi Psalmista, że jest on początkiem mądrości (por. Ps 110).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Poświęcenie Pomnika Serca Jezusowego, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Uczcie się ode Mnie. Poświęcenie pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa 

(Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego - Poznań, 24 czerwca 2007 roku).  

Różnym celom służą pomniki wznoszone przez ludzi. Jedne z nich służą upamiętnieniu powszechnie znanej 

osoby: „Absalom jeszcze za swego życia zbudował sobie stelę w Dolinie Królewskiej. Tłumaczył sobie: Nie 

mam syna, który by upamiętnił moje imię. Pomnik nazwał swoim imieniem" (2 Sm 18, 18).  

Inne z kolei - upamiętnieniu jakiegoś wyjątkowego czynu: „Zawiadomiono jednak Samuela: Saul przybył 

do Karmelu i tam właśnie postawił sobie pomnik [zwycięstwa]" (1 Sm 15, 12). Jeszcze inne - upamiętnieniu 

niewiary. Kiedy wspomina się np. grzech mieszkańców Sodomy, autor natchniony zauważy: „Zachowało 

się jeszcze świadectwo ich przewrotności: dymiące pustkowie, rośliny owocujące o niezwykłej porze, i 

sterczący słup soli, pomnik duszy, co nie dowierzała" (Mdr 10, 7). Są wreszcie i takie pomniki, które służą 

upamiętnieniu wiary: „W ten sposób więc - mowa o męczeństwie starca Eleazara z czasów machabejskich - 

zakończył życie, a swoją śmiercią pozostawił nie tylko dla młodzieży, lecz także dla większości narodu 

przykład szlachetnego usposobienia i pomnik cnoty" (2 Mch 6, 31).  
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Niewątpliwie pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, który dzisiaj uroczyście poświęcamy na 

Wichrowym Wzgórzu należy do tej ostatniej kategorii monumentów. W pewnym sensie przypomina on 

tamten potężny pomnik Serca Jezusowego, który przed wojną stał na placu przed zamkiem w Poznaniu: 

czterometrową figurę ze szczerozłotym sercem, dar katolickich matek. Zaraz po wkroczeniu do miasta 

zburzyli go Niemcy, ponieważ nie kierowali się prawem miłości, ale - brutalnej nienawiści. Dzisiaj 

święcony pomnik wskazuje też pokrewieństwo treściowe z największym pomnikiem Serca Jezusowego z 

Rio de Janeiro, o wysokości 35 metrów, ulokowanym na Górze Cukrowej, który ma zostać zaliczony do 

siedmiu nowych cudów świata.  

   

1. „Syn Boży umiłował mnie"  

Każdy z pomników Serca Jezusowego, chociaż jeden od drugiego różni się kształtem, faktycznie ma jeden i 

ten sam cel. Najpierw ma przypominać nam, że serce to najważniejsza i najszlachetniejsza część każdego 

człowieka, które porusza wszystko, samo pozostając ukryte i pokorne. To centrum życia duchowego, gdzie 

osoba opowiada się za Bogiem lub przeciwko Niemu.  

I chociaż Pismo Święte nie podaje żadnej bezpośredniej wzmianki o kulcie fizycznego Serca Jezusa, to 

jednak często przewija się w nim temat miłości Bożej w obrazach, które mogą być traktowane jako 

zapowiedź tego rodzaju kultu. Przecież dla Ludu Bożego najwyższą racją posłuszeństwa Bogu nie był strach 

przed karami, ale miłość należna Bogu: „Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z 

całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił" (Pwt 6, 5).  

Kiedy więc Chrystus objawi swoją miłość ku ludziom, nie ogłosi jakiejś nowej i nieznanej prawdy, raczej 

posłuży się symboliką powszechnie stosowaną i zrozumiałą. Po prostu stwierdzi, że w Nim miłość Boża 

stała się ciałem. To prawo Serca Jezusowego św. Paweł wyrazi w następujący sposób: „Syn Boży umiłował 

mnie i samego siebie wydał za mnie" (Ga 2, 20). Najświętsze Serce Jezusa, przebite za nasze grzechy i dla 

naszego zbawienia jest wiec wyjątkowo wymownym symbolem tej miłości, którą Zbawiciel miłuje zawsze 

wszystkich ludzi, i to bez wyjątku. W Nim nie tylko miłość ludzka, ale i miłość boska pochyla się nad nami. 

Dlatego encyklika Miserentissimus nazwała Najświętsze Serce Jezusa streszczeniem całej religii.  

W przebitym Sercu Jezusa znalazła swój zewnętrzny wyraz miłość większa od każdej miłości stworzonej. 

W Nim objawiła się sama miłość zbawcza. Ojciec „swego Syna (...) dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16). I dlatego św. Paweł prosi Boga: „ażeby Bóg (...) sprawił w was (...) 

wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka" (Ef 3, 16), bo serce to właśnie „człowiek wewnętrzny".  

2. "Uczcie się ode Mnie"  

 

To Jezusowe Serce zaczęło bić - po zmartwychwstaniu - dla każdego z nas. Już nieograniczone przez 

przestrzeń, jak za życia ziemskiego Jezusa, stoi u drzwi każdego ludzkiego serca i puka: „Jeśli Mnie kto 

miłuje (...) Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać"( J 14, 23).  

a. miłość bliźniego 

I mówi: „uczcie się ode Mnie" miłości bliźniego. Mój Ojciec pragnął, by wszyscy ludzie tworzyli jedną 

rodzinę i odnosili się do siebie po bratersku. Dlatego: „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną 

miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania (...) streszczają się w tym 

nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest 

doskonałym wypełnieniem Prawa"( Rz 13, 8-10; por. 1 J 4, 20).  

b. miłość rodzinna  

„Uczcie się ode Mnie" także miłości rodzinnej. To przecież rodzina strzeże, objawia i przekazuje miłość 
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(por. Familiaris consortio, 17). Troszczcie się o tę najmniejszą, ale zarazem podstawową wspólnotę życia i 

miłości, jaką jest rodzina. Bez zdrowych i silnych rodzin każde społeczeństwo i naród upada. Twórzcie wiec 

klimat przychylny umacnianiu rodzin. Tam bowiem, gdzie jest prawdziwa miłość i klimat wiary, tam także 

jest miejsce na nowe życie. Tam rodzice uświadamiają sobie, że ich dziecko, będąc owocem ich miłości, jest 

jednocześnie darem Bożym dla nich. Tę rodzinną miłość Serce Jezusowe zechciało uzdrowić, udoskonalić i 

wywyższyć. Ta miłość rodzinna pozostaje niezłomnie wierna, fizycznie i duchowo, w doli i niedoli, obca 

wszelkiemu cudzołóstwu i rozwodowi.  

c. miłość społeczna 

Dalej: „uczcie się ode Mnie" miłości społecznej. Kościół uczy od dawna, że jedności społeczeństwa nie da 

się zbudować w wyniku walki klas ani w wyniku wolnej konkurencji (por. Quadragesimo Anno, 88). Stąd 

nagląca konieczność poddania życia gospodarczego skutecznej zasadzie wiodącej, jaką jest miłość 

społeczna. Trzeba, by ona przepoiła instytucje państwowe i społeczne. By stworzyła ustrój prawny i 

społeczny, który by kształtował całe życie gospodarcze; miłość społeczna winna być niejako duszą tego 

ustroju, jest ona przecież największym przykazaniem społecznym (por. KKK, 1889).  

Gdy w ten sposób przywróci się organizmowi społecznemu jego podstawowe elementy, a życiu 

gospodarczemu jego zasadę kierowniczą, wtedy o organizmie społecznym będzie można powiedzieć 

podobne słowa, jakie apostoł Paweł wypowiedział o Mistycznym Ciele Chrystusa: „Z Niego całe Ciało - 

zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego 

miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości"( Ef 4, 16).  

d. miłość Ojczyzny 

"Uczcie się ode Mnie" - mówi Serce Jezusa - miłości Ojczyzny. Postawa chrześcijańska nie kłóci się z 

miłością własnej Ojczyzny, jej tradycji ani też nie zabrania pracy dla powiększania jej dobrobytu i rozwoju 

słusznych interesów. Gorzko płacząc z powodu ruiny grożącej Jerozolimie, Chrystus pouczył nas, iż w 

miłowaniu mamy kierować się rozumną kolejnością, według której bardziej należy miłować tych, którzy są 

z nami związani ściślejszymi więzami. Dzisiaj Polska potrzebuje ludzi mocnych sercem, którzy błogosławią 

Ojczyznę a nie jej złorzeczą.  

e. miłość Europy 

Uporządkowana miłość własnej Ojczyzny nie powinna nas czynić głuchymi na powinność obejmowania 

miłością wszystkich ludzi („Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!"- Mk 16, 15).  

Dlatego „uczcie się ode Mnie" także miłości do Europy. Gdy między różnymi krajami europejskimi nawiąże 

się szczery dialog, z pewnością wytworzy się między nimi również więź braterska. Jeżeli wszyscy 

obywatele, począwszy od rządów i urzędów, a na najskromniejszym człowieku skończywszy, będą 

ożywieni miłością braterską i szczerym pragnieniem ugruntowania w Europie powszechnej cywilizacji 

miłości, poszanowana będzie godność osób i narodów europejskich. Rozpocznie się wymiana myśli 

skoncentrowana bardziej wokół człowieka, niż wokół płodów rolnych czy przepływu pieniędzy. Miłość 

braterska przyniesie wiele korzyści. Pomnoży się nie tylko bogactwa ekonomiczne, ale i moralne. Ściślejsze 

powiązanie sprawiedliwości i miłości przyczyni się do zachowania w Europie owego „spokoju porządku", o 

którym już dawno temu mówił św. Augustyn (por. De civitate Dei 19, 13).  

ZAKOŃCZENIE  

A zatem, raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pomnika. Zapewniam, że 

zwyczaj poświęcania rodzaju ludzkiego, państw, narodów, diecezji, parafii i dzielnic, czy instytucji Sercu 

Jezusowemu jest obyczajem duchowym ze wszech miar pożytecznym.  

„Kto sam siebie poświęca Sercu Zbawiciela, ten uznaje Jego panowanie nad sobą, postanawia żyć według 

Jego przykazań, miłością płacić Mu za miłość, wiernością wynagradzać Mu krzywdy, których Pan nasz 

doznaje od niewdzięcznego świata. Toteż ta przez samego Chrystusa objawiona praktyka jest jednym z 

najskuteczniejszych środków dźwignięcia się czy to z grzechu, czy ze złych nałogów i postępowania 

naprzód na drodze uświęcenia" (List biskupów polskich - 1.01.1949). Uczyńmy to również my, byśmy się 
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stali skuteczniejszymi narzędziami boskiej miłości wobec drugiego człowieka, rodzin, społeczeństwa, 

Ojczyzny i Europy.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 73. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego Stanisława Gądeckiego: "Pójdź za Mną!", 73. Poznańska Piesza 

Pielgrzymka na Jasną Górę  

Oto po wielu trudach i niewygodach Drodzy Poznańscy Pielgrzymi dotarliście wreszcie do celu, do 

jasnogórskiego sanktuarium. Stanęliście najpierw na jasnogórskim wzgórzu, padając na twarz na widok 

miejsca świętego, którym włada Jasnogórska Królowa. I w duszy wypowiedzieliście słowa anielskiego 

„Akatystu”:  

Witaj, gwiazdo Słońce nam ukazująca,Witaj, łono Boskiego wcielenia,Witaj, przez którą stworzenie się 

odnawia, Witaj, przez którą Stwórca dzieckiem się staje. Witaj, Oblubienico Dziewicza.  

(Akatyst, Stasis pierwsza, Ikos 1)  

Dotarliście następnie przed sam jasnogórski obraz, by przed nim wyjawić Wasze uświadomione i 

nieuświadomione intencje. By uprosić u Chrystusa konieczne łaski dla Was i dla Waszych bliskich. 

Podjęliście nowe zobowiązania dotyczące Waszej walki duchowej przez cały następny rok. U stóp Maryi 

Jasnogórskiej zrozumieliście w oka mgnieniu, z jakim mozołem trzeba budować Kościół Boży. 

Podziękowaliście Jasnogórskiej Pani za wszelkie dobro otrzymane w minionym roku oraz prosiliście, byście 

w następnym roku znowu mogli się odnaleźć na pielgrzymim szlaku, bo jest to niewątpliwie owoc wielkiej 

łaski, nie każdemu udzielanej.  

Tak duchowo umocnieni podejmujecie teraz trud rozważenia usłyszanego przed chwilą Słowa Bożego, które 

jest wyrazem Bożej miłości do nas, i które pragnie rozświetlić nam nasze przyszłe drogi. Wsłuchując się w 

Słowo Boże i w atmosferę tego sanktuarium chcemy zastanowić się nad tym, co znaczy być bliżej siebie, 

bliżej człowieka i bliżej Boga.  

1. IM BLIŻEJ SIEBIE, TYM BLIŻEJ BOGA  

Najpierw należy wsłuchiwać się w siebie samego. W głębię własnego serca. Tam bowiem człowiek może 

usłyszeć mowę Boga. Boga, który nie jest dla nas Bogiem nieznanym, ale zniżył się do każdego z nas i 

każdemu objawił swoją świętą wolę. Nie narzucił nam z zewnątrz swojego Prawa – mającego za zadanie 

chronić człowieka przed nim samym – ale je zapisał w głębiach serca każdej rozumnej osoby od pierwszej 

chwili jej stworzenia. „Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu” (Pwt 30, 

14). Dla Biblii zaś serce to często synonim rozumu. Od początku zakorzenił Bóg w rozumie każdego z nas 

zasady prawa naturalnego. Przez nie poznajemy, co należy czynić, a czego trzeba unikać (por. św. Tomasz z 

Akwinu, Collationes in decem praeceptis, 1).  

Zakodowane w sercu i umyśle każdego człowieka prawo naturalne jest rozpoznawalne nie tylko przez samych 

Żydów lub tylko przez chrześcijan. Ono było i jest znane każdemu prawemu człowiekowi, również 

człowiekowi niewierzącemu w Jedynego Boga. Istnieje – mówił Cyceron – prawo prawego rozumu, zgodne 

z naturą, które znajduje się we wszystkich ludziach. Jest niezmienne i wieczne; nakazując, wzywa nas do 

wypełnienia powinności, a zakazując, powstrzymuje od występków. (...) Prawo to nie może być ani zmienione 

przez inne, uchylone w jakiejś swej części, ani zniesione całkowicie (Cyceron, De republica, 3, 22, 33).  

„Prawo naturalne, obecne w sercu każdego człowieka i ustanowione przez rozum, jest – jak uczy Katechizm 

Kościoła Katolickiego – uniwersalne w swoich przepisach a jego władza rozciąga się na wszystkich ludzi. 

Wyraża ono godność osoby i określa podstawę jej fundamentalnych praw i obowiązków” (KKK 1956). Prawo 
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to zgodne z naturą ludzką, jest jakby naszym duchowym kodem genetycznym zdolnym doprowadzić 

człowieka do jego pełni, do doskonałości, jaką Bóg mu wyznaczył, nieprzekraczającej naszych możliwości.  

Niestety, z powodu grzechu zaciemniającego prawy rozum, nie przez każdego Prawo Boże bywa faktycznie 

rozpoznane. I właśnie dlatego potrzebne jest jego nieustanne przypominanie. Formą takiego przypomnienia 

był Dekalog. Jego przykazania zostały dodatkowo objawione, ponieważ grzeszna ludzkość potrzebowała 

osiągnięcia pełnego i pewnego poznania wymagań prawa naturalnego (por. KKK 2071). Takie pełne 

wyjaśnienie było nieodzowne z powodu zaciemnienia światła rozumu i wypaczenia woli w stanie grzechu 

(św. Bonawentura, In libros sententiarum, 4, 37, 1, 3). W swoich granicach, próbą przypomnienia tego, co 

znajduje się w prawym rozumie jest także pielgrzymka.  

2. IM BLIŻEJ CZŁOWIEKA, TYM BLIŻEJ BOGA  

Ale Prawo Boże przebywając w sercu człowieka w formie bezcielesnej, może i powinno przyjąć także 

formę cielesną, czyli przyoblec się w ludzki czyn. O tym przypomina dzisiaj czytana przypowieść Dobrym 

Samarytaninie.  

a. Leżący przy drodze nieszczęsny, okaleczony podróżny, budzi nasze politowanie i współczucie, jak każdy 

człowiek niesprawiedliwie skrzywdzony. Tym bardziej budzi, im bardziej uświadamiamy sobie jak często 

przechodzimy obok pytając przewrotnie: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo 

przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” (Mt 25, 44). Dopiero 

Samarytanin wzruszy się, zatrzyma i udzieli pomocy. Nie zważa na wyznanie ani na narodowość, nie odróżnia 

przyjaciół od nieprzyjaciół; każdy potrzebujący pomocy jest dla niego „bliźnim”, każdy jest przez niego 

miłowany, niezależnie od tego, czy ktoś zasługuje na tę pomoc czy nie. On dowodzi, iż nie jest wcale tak 

bardzo istotne, kto jest moim bliźnim; istotne jest, czy ja faktycznie potrafię być bliźnim dla innych ludzi; 

solidarnym w potrzebie, ofiarnym w działaniu. Dowodzi, że sama wiedza o Prawie Bożym niewiele znaczy, 

jeśli nie towarzyszy jej czyn. Kto ma twarde serce zawsze znajdzie niezliczone wymówki, by uwolnić się od 

pomocy bliźniemu, szczególnie wtedy, gdy pomoc ta wymaga od nas trudu i ofiary. Słusznie zauważył kiedyś 

Pascal: „Jedna kropla miłości jest więcej warta niż ocean dobrych chęci i rozumu”, a nie był on wcale 

człowiekiem, któremu można zarzucić lekceważenie rozumu ludzkiego. Ale pozornie uczonemu nie chodzi 

zazwyczaj o „trochę”, o skromne gesty czynnej miłości, jemu idzie o całość. Dobry Samarytanin ostrzega 

przed niebezpieczeństwem obłudy. Uczy, że prawdziwym dowodem chrześcijaństwa nie są wpisy do ksiąg 

metrykalnych, ale odmienione przez wyznanie wiary nasze postępowanie. Każda pielgrzymka jest także tego 

sprawdzianem. Przypowieść wreszcie – na tym pierwszym poziomie – uświadamia nam, że chrześcijanie 

którzy nie postępują według nauki Chrystusa, stają się powodem zgorszenia dla tych, którzy – ze względu na 

ich obłudne postępowanie – mogą odrzucić nie tylko ich, ale samo chrześcijaństwo.  

b. Ale przypowieść ta – poza wezwaniem do czynnej miłości bliźniego – ma również swój drugi, głębszy 

sens. Ona ukazuje nie tylko, co my możemy zrobić dla drugiego człowieka, ale co Jezus czyni dla nas, gdy 

przychodzi do zagubionego świata, ofiarując za niego swoje życie. Trudno się oprzeć pociągającej 

alegorycznej interpretacji tej sceny, która upatruje w napadniętym, okradzionym i poranionym człowieku 

całą ludzkość. Wskutek sprzeniewierzenia się Adama zstępuje ona z Jerozolimy, czyli z raju, z miejsca 

położonego wysoko i noszącego nazwę „Pokój Boży”, do Jerycha, tj. do krainy pustej i zapadłej, gdzie 

panuje przytłaczająca duchota życia oderwanego od Boga. Na schodzący w dół świat napada zgraja 

szatanów, które ograbiają go z mocy ducha: ze sprawiedliwości, roztropności, czystości, ze wszystkiego, co 

zdradzało w nim obraz Boży. Zadają mu wiele ran grzechów i porzucają na pół umarłego a potem odchodzą. 

I wtedy, do poturbowanego świata zbliża się litościwy Samarytanin, nasz Zbawiciel. Zatrzymuje się, 

ponieważ celem Jego wędrówki było właśnie nawiedzenie człowieka. Któż bardziej od naszego Pana 

ulitował się nad nami, gdy władcy ciemności niemal nas o śmierć przyprawili, kalecząc rozlicznymi ranami: 

obawą, pożądaniem, gniewem, troską, złudą? Nikt! Tylko Jezus. On sam wylał wino Słowa Bożego na nasze 

zranione dusze, a kiedy ciężkie rany zostały odkażone ostrym winem, nasz Pan dolał łagodzącej oliwy 

litości. Wino i oliwa, symbole sakramentów Kościoła, który ratuje życie wieczne człowieka zagrożonego 

śmiercią wieczną. To właśnie On zawiódł okaleczony świat do gospody, którą jest Kościół, polecając nas 
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gospodarzowi, tj. apostołom, pasterzom, żeby nam służyli (por. Klemens Aleksandryjski; Sewerus z 

Antiochii).  

3. IM BLIŻEJ BOGA, TYM BLIŻEJ CZŁOWIEKA  

Lecz istnieje również trzecia odsłona. Im bliżej człowiek jest Boga, tym bardziej zbliża się do ludzi. 

Niedościgłym tego przykładem jest Maryja. To że jest Ona całkowicie przy Bogu, sprawia, iż staje się 

nadzwyczaj bliska ludziom i dlatego może być Matką wszelkiej pociechy i wszelkiego wspomożenia; Matką, 

do której każdy może śmiało zwrócić się w jakiejkolwiek potrzebie, mimo własnej słabości i grzechu, bo Ona 

potrafi zrozumieć wszystko i jest dostępną dla wszystkich mocą swojej dobroci. To w Niej Bóg odcisnął swój 

wizerunek, wizerunek Tego, który idzie za zagubioną owieczką aż w góry, pomiędzy ciernie i kolce grzechów 

tego świata, dopóki nie weźmie owieczki na ramiona i nie zaniesie jej do domu. Maryja jest figurą 

zapowiadającą Syna i Jego trwałym wizerunkiem. Przez przebywanie z Bogiem i współodczuwanie z Nim Jej 

Serce się poszerzyło. W Niej dobroć Boża przybliżyła się i wciąż przybliża się do nas. Maryja staje przed 

nami jako znak pocieszenia, otuchy, nadziei. Zwraca się do nas słowami: Miej odwagę podjąć ryzyko życia 

zgodnego z Bogiem! Miej odwagę podjąć ryzyko wiary! Miej odwagę podjąć ryzyko dobroci! Miej odwagę 

podjąć ryzyko czystego serca! Opowiedz się za twoim sercem, za człowiekiem i Bogiem, a zobaczysz, że 

właśnie dzięki temu twoje życie stanie się promienne i wolne. Nie trzeba się niczego bać ani tracić nadziei, 

kiedy Ona prowadzi, doradza, okazuje przychylność, ochrania, otacza macierzyńskim uczuciem i przejęta 

sprawami naszego zbawienia zabiega o każdego pielgrzyma. A zatem:  

Witaj, podporo wiary naszej mocna, Witaj, łaski dowodzie jasny, Witaj, która piekło ogałacasz, Witaj, która 

nas chwałą przyodziewasz. Witaj, Oblubienico Dziewicza.  

(Akatyst, Stasis druga, Ikos 4)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 5. rocznica beatyfikacji s. Sancji  

Abp Stanisław Gądecki, Do takich bowiem należy królestwo niebieskie. 5. rocznica beatyfikacji Siostry 

Sancji Marii Szymkowiak (Poznań, kościół św. Rocha - 18.08.2007)  

Niektórzy ludzie a nawet pewne filozofie utrzymują, że życie jest dziełem przypadku, wpisane w określony 

odcinek czasu, zaczynający się i kończący w nicości, że nie ma ono większego sensu ani znaczenia. Zresztą 

nie tylko myślenie, ale i życie niektórych ludzi wydaje się naznaczone nonsensem; nie potrafią oni ani 

uporządkować go, ani wykorzystać jak najlepiej a prawie wyłączne nastawienie na konsumpcję dóbr 

materialnych, na pracę za wszelką cenę, która odrywa się od modlitwy, odbiera takiemu życiu pozadoczesny 

sens.  

Ale tylko nieliczni mogą wytrzymać tego rodzaju życie, bo życie pozbawione sensu to śmiertelna choroba i 

wielu na nią umiera. We Francji - powiadają - więcej ludzi popełnia samobójstwo niż ginie w wypadkach 

drogowych. Co roku czterdzieści tysięcy Francuzów, przeważnie młodych, odbiera sobie życie. Utracili jego 

sens - nie mają powodu, by dalej żyć.  

1. ODKRYĆ SENS ŻYCIA W MIŁOŚCI  

Tymczasem życie ludzkie samo przez się woła o sens, bo zasadniczą cechą natury człowieczej jest 

zakorzenione w niej pragnienie pełni życia. Serce człowieka jest nienasycone: chce lepiej, chce więcej, chce 

wszystkiego. Człowiek zastanawiający się nad swoim życiem uświadamia sobie, że jest ono za krótkie, a 

ponadto naznaczone wieloma cierpieniami i ograniczeniami. Te spostrzeżenia przypominają mu o 

niemożności realizowania się w pełni i uzyskania tylko własnymi siłami tego, do czego czuje się on 

stworzony. Żadna rzeczywistość skończona nie może go zaspokoić. Stąd właśnie rodzi się to wołanie, 

któremu najwrażliwsze umysły we wszystkich epokach dawały wyraz z tak dramatyczną mocą; błaganie o 

wieczność, płynące z najgłębszego doświadczenia ludzi.  
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a. Dzieje ludzkości to - pod pewnym względem - historia poszukiwania sensu życia. Szukały go umysły 

wielkie i proste. Ci, którzy poddali się działaniu Ducha Świętego, dochodzili w końcu do odkrycia, do 

którego wcześniej dotarł św. Augustyn: «Stworzyłeś nas, Panie, dla siebie, i niespokojne jest serce nasze, 

dopóki w Tobie nie spocznie» (Wyznania, 1, 1). I otwierały się na Tego, który nas stworzył z miłości i który 

chce, abyśmy byli ludźmi wartościowymi, wolnymi i pięknymi a nade wszystko kochającymi innych 

miłością miłosierną.  

„Jeżeli ktoś - uczył św. Grzegorz z Nysy - nieznacznie oderwie swą myśl od ciała, a także uwolni się od 

więzów namiętności i bezmyślnych działań, po czym szczerze, czystym umysłem spojrzy na własną duszę, 

w jej naturze wyraźnie dostrzeże miłość Boga ku nam oraz wolę Stwórcy. Dzięki takiemu spojrzeniu 

odkryje, że do istoty i natury człowieka należy pragnienie tego, co piękne i dobre; i że z naturą tą ściśle 

wiąże się niewzruszona i szczęśliwa miłość do rozumnego i błogosławionego Obrazu, którego człowiek 

stanowi odwzorowanie.  

Natomiast złudzenie, jakie dają rzeczy widzialne i zmienne, posługując się nierozumną namiętnością i 

gorzką rozkoszą, oszukuje i zwodzi niedbałą i nieuważną duszę; i pociąga ją ku straszliwemu złu, jakie rodzi 

się z rozkoszy życia i niesie śmierć jej miłośnikom. Dlatego - przez łaskę Zbawiciela - poznanie prawdy 

jako zbawienne lekarstwo dla duszy udzielane jest tym, którzy przyjmują je z upragnieniem. Dzięki temu 

znika złudzenie zwodzące człowieka i oddalają się niegodne myśli o ciele. Dusza zaś, która zyskała 

poznanie, przez światło prawdy prowadzona jest do boskości i do zbawienia siebie" (Św. Grzegorz z Nyssy, 

O naśladowaniu Boga. Pisma ascetyczne. 3. O celu życia i prawdziwej ascezie. Przełożył i opr. ks. Józef 

Naumowicz).  

„Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 

ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić" (J 15, 5). „Nic" - to ostrzeżenie dla tych, którzy chcieliby 

osiągnąć doskonałość poza Chrystusem, w ekonomii, w polityce, w wychowywaniu dzieci, w szkolnictwie, 

a nawet - w katechizacji. Nie można osiągnąć zbawienia bez Jezusa. Nie można dojść do pełnej 

doskonałości moralnej bez pomocy Chrystusa. Jeśli pragniemy zmienić nasze życie, musimy jak latorośl 

tkwić w Zbawicielu. Jeśli chcemy, by również inni zmienili się, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, 

by zachęcić ich do zakorzenienia się w Chrystusie.  

„Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się 

wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich" - mówił Jan Paweł II na Krakowskich 

Błoniach podczas Mszy św. Beatyfikacyjnej Siostry Sancji (Jan Paweł II, Bądźmy świadkami miłosierdzia, 

18 sierpnia 2002)  

b. Do takiego odkrycia i takiej wewnętrznej przemiany doszła w swoim życiu błogosławiona Sancja. 

Również ona musiała w pewnym momencie - po krótszym lub dłuższym zastanowieniu - odpowiedzieć 

sobie na pytanie: co zrobić z własnym życiem, w jaki sposób choć trochę zmienić siebie i świat na lepsze.  

Swoje poszukiwania wewnętrzne rozpoczęła z pomocą własnego ojca, który - jak mawiała - był 

kierownikiem jej duszy. Ojciec „rozczytywał się w Naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis, do każdej 

sytuacji umiał przytoczyć odpowiedni cytat, a przede wszystkim swoją pobożność wyrażał własnym 

życiem".  

Od wczesnej młodości szukała Jezusa uważnie i otwartym sercem, wnikliwie czytając Pismo Święte, 

modląc się indywidualnie i we wspólnocie parafialnej, szukając Go przez czynne uczestnictwo w 

Eucharystii, podczas spotkań z kapłanem, który udzielał jej sakramentu pojednania. Szukała Go w Kościele, 

za pośrednictwem grup parafialnych i stowarzyszeń. Szukała w obliczach cierpiących, potrzebujących i 

cudzoziemców.  

Kiedy w 1929 r. podjęła studia uniwersyteckie, studiowała z zapałem, większość czasu przeznaczając na 

lekturę. Czytała sporo książek religijnych, a do jej ulubionych lektur należały: Dzieje duszy św. Teresy z 
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Lisieux oraz żywot i zapiski duchowe „sekretarki Bożego Serca" - siostry Benigny Konsolaty Ferrero. Jako 

studentka czynnie działała w Sodalicji Mariańskiej: uczestniczyła w rekolekcjach, zebraniach, 

konferencjach. Czyż wszystko to nie było zwyczajnym sposobem poszukiwania głębszego sensu?  

Do dalszego postępu na drodze jej poszukiwań przyczynił się wyjazd do Francji i udział w pielgrzymce do 

Lourdes, który zadecydował o jej dalszym życiu. We Francji, u Oblatek, rozpoczęła zakonny postulat a 

potem - po powrocie do Polski - poznała Serafitki. Poszukując sumiennie wyższego celu swojego życia, z 

pomocą wsparcia duchowego ze strony jej brata-kapłana, zgłosiła się do poznańskiego klasztoru 

Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej. Tutaj w 1936 r. rozpoczęła swoją seraficką drogę życia. 

Podczas obłóczyn 29 lipca 1937 r. otrzymała upragniony habit i przyjęła imię Maria Sancja, a jako motyw 

wstąpienia do Zgromadzenia podała pragnienie wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy 

świata. Za cel swego życia zakonnego uznała świętość: „ja świętą muszę zostać za wszelką cenę". W 

konsekwencji też bez reszty oddała się na służbę Bogu i bliźnim.  

„Obecnemu światu, w którym zdają się zwyciężać przemoc i nienawiść oraz znikają z oczu wartości 

nadprzyrodzone - mówił Kard. Grocholewski - s. Sancja głosi odwieczną prawdę, zawsze aktualną, że Bóg 

jest Miłością i jedynie On może nadać sens i pełnię wszystkim ludzkim dążeniom. W Nim tylko można 

znaleźć prawdziwe szczęście i pokój, ale pod warunkiem, że poddamy się bez zastrzeżeń Jego Ojcowskiej 

woli" (Kard. Zenon Grocholewski, Bł. s. Sancja Janina Szymkowiak).  

Czy dzisiaj, sami szukając wyższego sensu, możemy cofnąć się wstecz w czasy Błogosławionej? Z 

pewnością nie możemy tego uczynić. Nie możemy cofnąć się do czasów Błogosławionej, ani zapytać ją o 

radę, ale możemy odnaleźć sens ludzkiego istnienia na miarę Sancji. Miłość miłosierną, jako sens naszego 

życia, musimy odnaleźć w kontekście naszych czasów.  

2. STAĆ SIĘ ŚWIADKIEM MIŁOŚCI  

Ale sam fakt odkrycia sensu ludzkiego życia w miłości Bożej nie kończy bynajmniej poszukiwań 

duchowych chrześcijanina. On jest dalej powołany także do tego, by stać się świadkiem tejże miłości w 

swoim otoczeniu. To świadectwo może przyjmować różną postać. Ktoś, kto odkrył sens swojego życia w 

miłości może założyć rodzinę opartą na małżeństwie, będącym przymierzem miłości między kobietą i 

mężczyzną, którzy zobowiązują się do życia w komunii stałej i wiernej. Swym osobistym świadectwem 

może potwierdzić, że mimo wszelkich trudności i przeszkód można dzisiaj przeżywać chrześcijańskie 

małżeństwo jako doświadczenie pełne sensu i jako «dobrą nowinę» dla wszystkich rodzin.  

Ktoś, kogo powołaniem jest bycie kapłanem, zakonnikiem czy zakonnicą może z niepodzielnym sercem 

poświęcić swoje życie Chrystusowi i Kościołowi, stając się znakiem kochającej obecności Boga we 

współczesnym świecie. Może - jak wielu innych, którzy żyli przed nim - stać się niestrudzonym apostołem 

czuwającym na modlitwie, radosnym i otwartym na innych w służbie wspólnocie Kościoła.  

Ale w każdym stanie życia w Kościele - w kapłaństwie, życiu konsekrowanym czy pośród wiernych 

świeckich - potrzebne jest tzw. świadectwo społeczne, składane wobec ludzi potrzebujących. „W obliczu 

współczesnych form ubóstwa (...) - mówił Jan Paweł II podczas Mszy św. Beatyfikacyjnej Siostry Sancji - 

trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, 

możliwości godnego utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i 

beznadziei. Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i 

materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich 

uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy 

podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia wszędzie tam, gdzie ludzie w 

potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: «Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj». Oby dzięki bratniej 

miłości tego chleba nikomu nie brakowało! «Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» 

(Mt 5, 7). (...)  
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Bracia i siostry! (...) Dziś z całą mocą proszę wszystkich synów i córki Kościoła, a także wszystkich ludzi 

dobrej woli, aby «sprawa człowieka» nie była nigdy, przenigdy odłączona od miłości Boga. Pomóżcie 

współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga! Niech w jej blasku i cieple ocala swoje 

człowieczeństwo!" (Jan Paweł II, Bądźmy świadkami miłosierdzia. Błonia krakowskie. Homilia podczas 

Mszy św. Beatyfikacyjnej, 18 sierpnia 2002)  

Takie świadectwo miłosierdzia towarzyszyło z pewnością życiu Siostry Sancji Szymkowiak. Już z domu 

rodzinnego wyniosła ona gorącą miłość do Najświętszego Serca Jezusowego i w tym duchu promieniowała 

dobrocią na wszystkich, szczególnie na najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących. Należąc do Sodalicji 

Mariańskiej i Kółka Miłosierdzia św. Wincentego, niosła konkretną pomoc zanim jeszcze wstąpiła na drogę 

życia zakonnego. W okresie studiów wyróżniała się działalnością charytatywno-apostolską. Znali ją biedni 

w najbardziej zaniedbanej dzielnicy Poznania.  

W Zgromadzeniu spełniała różne prace; była wychowawczynią, nauczycielką, tłumaczką, refektarką, 

furtianką. Cieszyła się, gdy mogła wyręczyć siostry w pracy. Nic nie było dla niej za ciężkie ani za trudne. 

Strapione i cierpiące siostry znajdowały u niej pociechę i duchowe wsparcie.  

Gdy podczas wojny Niemcy nałożyli na seraficki klasztor areszt domowy, ona - mimo możliwości powrotu 

do swojej rodziny - pozostała na miejscu. W tym czasie w klasztorze osadzono jeńców angielskich i 

francuskich. Sancja niosła im duchową pociechę, coś do jedzenia, była ich tłumaczką. Uwięzionym 

kapłanom dostarczała wino i hostie, by mogli odprawić Mszę św. To wszystko czyniła z narażeniem życia. 

Pełna bezgranicznej ufności, wnosiła w otoczenie ducha pokoju i nadziei, a dla cierpiących i załamanych 

była duchową ostoją.  

3. TRWANIE WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA  

Jaką rolę odegrała wspólnota kościelna w procesie jej dojrzewania chrześcijańskiego? Twierdzimy przecież, 

iż przeżycie religijne jest sprawą osobistą, a więc właściwą jednostce; kontakt człowieka z Bogiem odbywa 

się w indywidualnym sumieniu. Czy jednak Janina Szymkowiak zostałaby błogosławioną, gdyby nie 

znalazła się we wspólnocie zakonnej? Na to jedni odpowiedzą: Natalia Tułasiewiczówna nie należała do 

wspólnoty zakonnej, a też została błogosławioną. Owszem, ale miała silne oparcie w Siostrach 

Urszulankach Unii Rzymskiej, w Sodalicji Marjańskiej, w swojej parafii, w innych apostołach świeckich. 

Złośliwi dodadzą, że Janina Szymkowiak charakteryzowała się świętością życia już przed wstąpieniem do 

Zgromadzenia, i jedyną zasługą sióstr jest to, że nie zdołały zniszczyć jej charyzmatu. Tak prosto się sprawa 

jednak nie przedstawia. Otóż nawet przykrości doznane przez nią ze strony pewnych sióstr, które uważały ją 

za dziwaczkę, były potrzebne po to, by jej wiara mogła okrzepnąć, stać się wiarą silną, wypróbowaną. Życia 

religijnego nie można praktykować jako wyrazu wyłącznie indywidualnego stosunku człowieka do Boga, 

chrześcijanina do Chrystusa, katolika do Kościoła. Kościół bowiem jest Ludem Bożym, Mistycznym Ciałem 

Chrystusowym, jest wspólnotą. Czyż wiary nie otrzymaliśmy za pośrednictwem Kościoła? Co 

wiedzielibyśmy o Chrystusie, gdyby nas nie pouczał o Nim Kościół? Czy łaska nie przepływa poprzez 

kanały posługiwania Kościoła?  

Dobrze jest sobie uzmysłowić, że wspólnota kościelna jest miejscem, które również ja współtworzę. Ona 

tym różni się od anonimowego tłumu, że jej członkowie pełnią w niej określone zadania (łaciński termin 

communitas określający wspólnotę swoją etymologią wskazuje na wspólne pełnienie zadań: cum - „razem 

z", „wspólnie" oraz munus - „zadanie, posługa"). Wielu jest przekonanych, że możliwości dołożenia cegiełki 

do budowy duchowego gmachu Kościoła są w ich wypadku znikome, a nawet praktycznie żadne. Ten 

jednak, kto tak sądzi, powinien raz jeszcze przemyśleć przypowieść o talentach i zastanowić się nad tym, 

iluż to ludzi odchodzi od wiary lub do niej nie dochodzi tylko dlatego, że w odpowiednim momencie nikt im 

nie podał pomocnej dłoni. Ilu popadło w alkoholizm, bo w momencie życiowych niepowodzeń zabrakło im 

wsparcia ze strony przyjaznej, a mądrej duszy. Ileż to małżeństw nigdy by się nie rozpadło, gdyby 

przynajmniej część ich doradców nie dawała im rad w duchu tego świata, ale w duchu Ewangelii. Iluż 
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rodziców nie musiałoby dziś żałować gorzko grzechu dzieciobójstwa, gdyby przedtem przynajmniej jeden 

człowiek rzetelnie im wytłumaczył, czym naprawdę jest tak zwane przerwanie ciąży.  

Jeszcze inni dorzucą, że możemy się uświęcać owszem, ale tylko w idealnych wspólnotach, co oczywiście 

nie jest prawdą. W „Listach starego diabła do młodego" C. S. Lewisa diabeł Krętacz poucza swego bratanka 

Piołuna, „opiekującego się" młodym Brytyjczykiem, by pokazywał mu wady jego parafii. Powinno go to 

doprowadzić do takiego niezadowolenia z księży i innych parafian, wystroju świątyni, stylu kazań i 

duszpasterstwa, że będzie chodzić od jednego miejsca do drugiego w poszukiwaniu idealnego kościoła, 

nieskazitelnej parafii, według własnych wyobrażeń. Ale taka wspólnota nie istnieje. Czy konwent sióstr 

Serafitek, w której żyła Siostra Sancja był idealną wspólnotą? Wcale nie. Nie ma idealnej wspólnoty. Nikt 

nie jest idealny. Każda wspólnota małżeńska, rodzinna, zakonna, kapłańska niesie ze sobą zarówno zalety, 

jak i wady tych, którzy ją tworzą. Taka jest także trudna rzeczywistość Kościoła. Niemniej pragnienie 

rozwoju duchowego człowieka bez odniesienia do wspólnoty Kościoła jest wielce ryzykowne, bo - choćby 

ze społecznego punktu widzenia - człowiek jest stworzony do życia we wspólnocie. Jednostka daje siebie 

wspólnocie, ale też z niej czerpie. Wspólne przeżywanie trudnych momentów życia daje wsparcie. 

Wystarczy spojrzeć na częsty zanik życia religijnego u ludzi, którzy wyjeżdżają do nowego środowiska, 

odrywając się od swoich korzeni. Ale co najważniejsze bez Kościoła nie ma udziału we wspólnocie wiary, 

wspólnocie dóbr duchowych, wspólnocie sakramentów, wspólnocie łaski, wspólnocie charyzmatów.  

ZAKOŃCZENIE  

„Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. (...) Tych, których od wieków 

poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między 

wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, 

a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą" (Rz 8, 28-30).  

„Nie płaczcie, będziecie mieli ze mnie większy pożytek i będę wam skuteczniej pomagał niż za życia" - 

umierając powiedział św. Dominik do swoich braci (Jordan z Saksonii, Libellus de principiis Ordinis 

praedicatorum, 93). „Nie proście mnie, ale mi rozkazujcie" - umierając powiedziała Siostra Sancja - 

„Umieram z miłości, a Miłość miłości niczego odmówić nie może".  

A zatem prośmy Boga: Wspomnij Panie na żywą wiarę i dziecięcą ufność Błogosławionej Sancji i pomóż 

nam stać się gorliwymi apostołami Twojej miłości we wspólnocie Kościoła i w świecie.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Testament św. Jacka  

Abp Stanisław Gądecki, Testament św. Jacka. 750. rocznica śmierci św. Jacka Odrowąż, prezbitera (Poznań, 

kościół Ojców Dominikanów - 19.08.2007).  

Poznański klasztor oo. Dominikanów obchodzi w tych dniach 750-lecie śmierci św. Jacka, prezbitera. Ma to 

swoje silne uzasadnienie, ponieważ średniowieczny hagiograf i dominikanin, lektor Stanisław podaje, że po 

dłuższej chorobie Jacek zmarł w Krakowie w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 

sierpnia 1257 r. Umarł w swoim klasztorze, mając ok. osiemdziesiąt lat pracowitego życia apostolskiego za 

sobą.  

Jego odejście z tego świata opisano w następujący sposób: „Gdy choroba się wzmagała, [w wigilię 

wniebowzięcia NMP] wezwał do siebie starszych braci i powiedział im: «Bracia najdrożsi, gdy na wezwanie 

Boże jutro mam opuścić ten świat, pragnę pozostawić wam to, co usłyszałem z ust ojca naszego Dominika, 

żebyście byli pokorni, mieli wzajemną miłość i zachowali dobrowolne ubóstwo. Bo to jest testament 

wiecznego dziedzictwa». Nazajutrz odmówił brewiarz, z największą skruchą przyjął sakramenty święte, w 

otoczeniu modlących się i płaczących braci, wzniósł ręce do nieba i ze łzami zaczął odmawiać psalm «W 

tobie Panie położyłem nadzieję». Gdy wypowiedział: «W ręce Twoje oddaję duszę moją» zasnął w Panu." 
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Stało się to około godziny dziewiątej, w czterdzieści lat od powstania Zakonu Kaznodziejskiego, w 

trzydzieści pięć lat po jego przybyciu jako dominikanina do Polski.  

Drodzy Ojcowie i Bracia, Dominikanie Poznańscy! Przybywając do Was dzisiaj nie mam zamiaru 

zatrzymywać się na roztrząsaniu życiorysu św. Jacka, który jest wam lepiej znany niż mnie. Chciałbym 

natomiast podjąć razem z Wami refleksję nad owym słynnym „testamentem wiecznego dziedzictwa", 

przekazanym 750 lat temu starszym braciom w przeddzień jego śmierci, ponieważ testament człowieka 

świętego, umierającego w pełnej świadomości, to nie byle co. Tego rodzaju testament zawiera zwykle 

syntezę tego, co umierający uważa za najcenniejsze dziedzictwo, jakie ma do przekazania swoim 

dziedzicom, tj. przyszłym pokoleniom dominikańskim na polskiej ziemi. Dobro szczególnie cenne, które 

polskie pokolenia dominikańskie najłatwiej mogą utracić: Żebyście byli pokorni, mieli wzajemną miłość i 

zachowali dobrowolne ubóstwo.  

1. ŻEBYŚCIE BYLI POKORNI  

Pierwszej z tych cnót Jacek nauczył się od św. Dominika (1170 - 1221). Kiedy Dominik, działając na 

południu Francji miał odbyć uroczystą dysputę z albigensami, biskup tamtejszej diecezji zamierzał udać się 

na nią z wielką paradą; we wspaniałych pojazdach, bogatym ubiorze, z liczną świtą. Ale święty był bardzo 

przygnębiony tym zamiarem: „Panie mój i Ojcze - rzekł z pokorą do biskupa - nie tak należy działać 

przeciw dzieciom pychy. Pokora, cierpliwość, oto broń, która pokona przeciwników prawdy, nie zaś 

przepych, wielkość i chwała świata tego. Uzbrójmy się modlitwą i boso z prawdziwą pokorą w sercu, 

wyjdźmy na przeciw Goliata". Biskup wzruszony tymi słowy, zdjął obuwie i cała świta wraz z nim uczyniła 

to samo. Ponieważ nie znali drogi, poprosili jednego z miejscowych ludzi, aby ich poprowadził. Był to 

heretyk, który złośliwie wskazał im błędną drogę, prowadząc przez las ścieżką pełną cierni, od których bose 

nogi wnet się im zakrwawiły. Pogodny jak zwykle Dominik nie mógł się powstrzymać, by nie okazać 

radosnego wzruszenia: „Odwagi! - zawołał do swoich towarzyszy - zwycięstwo będzie po naszej stronie, 

albowiem grzechy nasze zostały obmyte we krwi!". Złośliwy przewodnik wzruszony cierpliwością i 

słowami męża Bożego, wyznał swą winę i nawrócił się. Tego rodzaju postępowanie św. Dominika napełniło 

podziwem obrońców świętej wiary. Ze względu na nie proponowano mu kolejno trzy biskupstwa: Béziers, 

Conserans i Comminges. Dominik odmówił, gdyż nie po godności przybył do albigensów, lecz po 

upokorzenia i wzgardę.  

Również św. Jacek - podobnie jak św. Dominik - nigdy nie przyjął urzędu biskupiego, nie został też 

prowincjałem, mimo iż był pierwszym i najważniejszym polskim dominikaninem. Biskupem na Litwie 

został uczeń Jacka, Wit. Wcześniej, w 1248 r., zostali wyświęceni na biskupów inni jego uczniowie: Henryk 

dla Jadźwingów, Bernard dla Halicza i Gerard dla reszty Rusi. Wreszcie biskupem łotewskim został 

mianowany uczeń Jacka, Meinard. Wszyscy wymienieni biskupi cieszyli się chwałą błogosławionych. Lecz 

- jak głosi tradycja - Jacek Odrowąż nie przyjmował żadnej godności, ponieważ skupił się na 

najważniejszym celu zakonu dominikańskiego, na głoszeniu w pokorze Słowa Bożego.  

Rzeczywiście, pokora głoszącego jest wielką pomocą w głoszeniu Słowa Bożego. Na jej wynaturzenia 

zwracał o wiele wcześniej uwagę św. Grzegorz Wielki: „Niektórzy często sami siebie oszukują pozorem 

pokory, inni znów pozostają w błędzie, gdyż nie wiedzą o swej pysze. Często u tych, którzy sami sobie 

wydają się pokorni, występuje bojaźń, jakiej nie należy okazywać ludziom, często też pysze towarzyszy 

wyniosła swoboda języka. I gdy pewne błędy należy zganić, tamci milczą z bojaźni, a uważają, że milczą 

przez pokorę. Ci zaś mówią z niecierpliwością i pychą, a uważają, że robią tak z powodu szczerej prawości. 

Tamtych pod pozorem pokory przytłacza grzeszna obawa, aby nie zganić tego, co złe. Tych zaś pod 

pozorem wolności nieokiełznana duma popycha, aby ganili to, czego nie powinni ganić, albo żeby ganili 

bardziej, niż powinni. Dumnych więc należy upominać, by nie okazywali swobody bardziej niż wypada, a 

pokornych, by nie uniżali się bardziej niż wypada (Grzegorz Wielki, Księga reguły pasterskiej, cz. III, rozd. 

17).  
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Odtrutką na pychę jest rozwijanie wdzięczności. Najpierw przez ciągłe kierowanie naszego spojrzenia ku 

Ojcu niebieskiemu, który widzi w skrytości i docenia każde, nawet najbardziej ukryte dobro (por. Mt 6, 4). 

Przez pragnienie docenienia nas tylko przez Boga, nasza gorliwość uniezależni się od ludzkich pochwał, 

wdzięczności, uznania, czy popularności.  

Odtrutką na pychę jest również rozwijanie naszej wdzięczności w stosunku do ludzi. Wiele otrzymując od 

innych, staliśmy się ich dłużnikami. Każdego wieczoru trzeba sobie przypomnieć osoby, które Pan postawił 

na naszej drodze, aby nam pomogły przez swoje modlitwy i cierpienia w osiągnięciu zbawienia. Trzeba 

okazać wdzięczność ludziom, przez których Bóg obdarował nas licznymi darami, np. rodziców, krewnych, 

przyjaciół, kapłanów, katechetów, nauczycieli i profesorów. Powinniśmy być wdzięczni za każdy odruch 

doznanej sympatii, życzliwości, za każdy uśmiech i dobre słowo. Poczucie wdzięczności skutecznie niszczy 

pychę.  

O pokorę winniśmy prosić Boga z pokorą: „Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, 

a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a 

drugi celnik. (...) «Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!» Powiadam wam: Ten odszedł do domu 

usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 

wywyższony". (Łk 18, 9-14)  

2. ŻEBYŚCIE MIELI WZAJEMNĄ MIŁOŚĆ  

Drugi nakaz testamentu Jackowego skierowanego do dominikanów brzmiał: „Żebyście mieli wzajemną 

miłość". Wskazanie to - po Ewangelii - św. Dominik zaczerpnął z Reguły św. Augustyna. Musiał się 

poniekąd do niej odwołać, bo początek XIII wieku był czasem, w którym powstawało mnóstwo przeróżnych 

pobożnych grup, bractw i zakonów. Ludzie tworzący te wspólnoty gubili się w swych poszukiwaniach Boga 

i tracili więź z Kościołem, dlatego w Rzymie podjęto decyzję, że nie wolno tworzyć żadnej nowej reguły 

życia zakonnego, natomiast nowe wspólnoty powinny przyjmować reguły już istniejące, zatwierdzone i 

sprawdzone w Kościele. Jedną z nich była właśnie Reguła św. Augustyna z początku V wieku.  

„Gdzie można znaleźć prawdziwy pokój - uczył św. Augustyn - jeśli nie w tym, którego prawdziwie się 

miłuje? Kto jest wielkoduszny trwając w dobrym, jeśli żarliwie nie miłuje? Kto jest łaskawy, jeśli nie kocha 

tego, kogo wspiera? Kto jest dobry, jeśli miłość tego nie sprawi? Kto zbawiennie wierzy, jeśli wiara nie 

pobudza go do działania miłością? Kto z pożytkiem jest łagodny, jeśli miłość nim nie kieruje? Kto 

powstrzyma się od tego, co by go skalało, jeśli nie kocha tego, co go uszlachetnia? Słusznie więc, o dobry 

Mistrzu, tak często miłość zalecasz, jakby tylko ją należało przekazywać. Spraw, abym zrozumiał, że 

wszystko inne bez niej na nic się nie przyda, a miłości mieć nie można bez innych dobrych czynności, które 

człowieka czynią dobrym" (św. Augustyn). Dominik streścił istotę Reguły Augustyna jednym zdaniem: 

„Zgromadziliśmy się głównie po to, aby jednomyślnie mieszkać w domu, mając dusze i serca zjednoczone 

w Bogu".  

Gdy idzie o miłość wzajemną lektor Stanisław tak charakteryzował postawę św. Jacka: „Błogosławiony 

Jacek surowość życia przejął jak ze źródła od świętego Dominika. Odznaczał się bowiem pokorą serca, 

dziewiczą czystością, gorącą miłością Boga i bliźnich; była ona tak wielka, że widok strapionych i 

płaczących wyciskał z jego oczu strumienie łez i z płaczem błagał dla nich o zmiłowanie Boże" (Życie i 

cuda świętego Jacka, spisane przez Stanisława z Krakowa, lektora zakonu kaznodziejskiego - wyd. L. 

Ćwikliński, NHP, IV, 1961, str. 841-894).  

Czy wzajemna miłość była realizowana zawsze w praktyce dominikańskiej? Prawdopodobnie nie zawsze. 

Przed swoją śmiercią np. Dominik powierzył mniszki Dominikanki - jako część tego samego zakonu - 

braterskiej trosce swych synów. Sam Dominik bardzo dbał o siostry. Odwiedzał je, głosił kazania, dbał o ich 

zabezpieczenie materialne. Trzeba jednak przyznać, że już na samym początku bracia chcieli „pozbyć" się 

tego ciężaru. Krótko po śmierci św. Dominika - od roku 1228 - bracia usiłowali uniknąć obowiązku 

troszczenia się o siostry. Zakon obawiał się ciężaru angażującego zbyt wielu braci, a także 
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odpowiedzialności finansowej za klasztory mniszek. Oczywiście od strony czysto ludzkiej miało to swoje 

uzasadnienie, gdyż klasztory sióstr szybko się rozrastały i trzeba było wyznaczać po kilku braci w 

poszczególnych konwentach na opiekunów sióstr w ich sprawach duchowych i materialnych. Ówczesny 

generał zakonu Rajmund z Penyafort zwrócił się wtedy do Stolicy Apostolskiej z prośbą o uwolnienie od 

tego obowiązku i w 1239 roku zakon otrzymał od papieża dyspensę od troski o mniszki.  

Gwoli jakiegoś usprawiedliwienia należałoby zauważyć - pisał O. Jacek Woroniecki - że każda instytucja 

społeczna ma skłonność do zachowywania przez wieki z pewnym bezwładem te cechy, które nabyła w 

pierwszych latach swojego istnienia, szczególnie jeśli jej działalność w tym okresie była bardzo intensywna 

i ściśle związana z życiem otaczającego społeczeństwa. U benedyktynów np. i u pochodnych zakonów 

nietrudno dostrzec składniki ustroju feudalnego. W kongregacjach kleryków regularnych XVI w., z 

Towarzystwem Jezusowym na czele, widzimy znów pewne wpływy rodzącego się oświeconego 

absolutyzmu. Uderzającą cechą zakonów powstałych w XIII w., które poprzez wieki zachowały coś z 

ustroju gmin średniowiecznych, jest praktykowanie ducha demokratycznego, który ma swoje słabości (por. 

Św. Jacek Odrowąż i sprowadzenie Zakonu Kaznodziejskiego do Polski, Kraków-Katowice 2007, 228), co 

widać po sposobie podejmowania decyzji. W wielu sprawach przeor musi zasięgnąć opinii Rady klasztoru, a 

czasem nawet otrzymać jej zgodę na działanie. Wspólnotowe podejmowanie ważnych decyzji ma 

wydobywać dobro, które jest w każdym z braci, a nade wszystko jego odpowiedzialność za wspólnotą. Być 

może chwilami tej odpowiedzialności - jak w przytoczonym przykładzie sióstr - brakowało.  

Ale Zakon Kaznodziejski miał na to swoje lekarstwo. W liście okólnym bł. Huberta czytamy: „Kochajmy 

ten Zakon, tak bardzo wszystkim użyteczny, w którym i my sami dostąpiliśmy nadziei zbawienia i 

otrzymaliśmy łaskę. Wówczas zaś jasno się okaże, że go miłujemy, jeśli będziemy się starali dla 

wyrównania jego strat przyciągnąć doń ludzi uzdolnionych, jeżeli będziemy zabiegać o dobry jego stan, 

jeżeli chętnie podstawiać będziemy ramiona do dźwigania jego ciężarów" (Z listu okólnego bł. Humberta z 

Romans, kapłana, skierowanego do Zakonu z Kapituły Generalnej - Epist. III: Opera de vita regulari, ed. J.-

J. Berthier, vol. II, Romae 1889, ss. 491-494).  

Zachowanie miłości wzajemnej w zakonie jest największą radością, lecz jest to radość trudna. Kardynał 

Hume będąc młodym zakonnikiem, usłyszał od swojego opata następujące słowa: „Bazyli, gdy będziesz 

umierał, pamiętaj, że zawsze znajdzie się co najmniej jeden mnich, któremu w tym momencie ulży". 

Właśnie, ponieważ dla dominikanina miejscem oczyszczenia, wzrostu i doskonalenia miłości wzajemnej jest 

wspólnota zakonna. Jest to zgodne zresztą z tym, co utrzymywał Jan Kasjan, twierdząc, że jedynym sensem 

przychodzenia do jakieś wspólnoty zakonnej jest odkrycie, że wcale nie jesteśmy tacy święci i cierpliwi, jak 

nam się wydawało. Wspólnota jest miejscem, w którym rozwiewają się wszelkie mity, jakie nosimy w sobie 

na temat własnych talentów i uzdolnień, własnej doskonałości i świętości. W duchowości Zakonu 

Kaznodziejskiego wspólnota jest zatem jednym z elementów kierownictwa duchowego.  

Kierownictwo to nie może być jednak nigdy równoważne z niszczeniem talentów, z równaniem wszystkiego 

do jednego wzorca. Pięknie ukazała to św. Katarzyna ze Sieny w swoim dziele Dialog o Bożej Opatrzności: 

„Nie chciałem - mówi Pan Bóg - by każdy posiadał wszystko, co mu jest potrzebne, ażeby ludzie mieli 

sposobność, z konieczności, świadczyć miłość względem siebie. Mogłem obdarzyć ludzi tym wszystkim, 

czego im potrzeba dla duszy i dla ciała; lecz chciałem, aby jedni potrzebowali drugich, i aby byli mymi 

sługami dla udzielania łask i darów, jakie otrzymali ode Mnie".  

3. ŻEBYŚCIE ZACHOWALI DOBROWOLNE UBÓSTWO  

Czas na trzeci z nakazów testamentalnych św. Jacka: „Żebyście zachowywali dobrowolne ubóstwo". 

Pozostając sam pośród albigensów Dominik przekonał się, że dobrowolne ubóstwo jest najpotężniejszym 

środkiem nawrócenia zbłąkanych. Zarzutom chciwości zaszczytów i dóbr doczesnych stawianym 

duchowieństwu przez heretyków, przeciwstawił wyrzeczenie się i najzupełniejszą bezinteresowność. Widok 

tego potomka wielkiego rodu, przebiegającego boso okolicę, zaspakajającego głód czymkolwiek, 

sypiającego na ziemi, bez dachu nad głową, odrzucającego wszelki grosz był tak wzruszający, że jego słowa 
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nabierały niesłychanej mocy. Kiedy z wyrazem skupionym i pełnym radości, przebiegał wsie zapowietrzone 

herezją, zdawało się ludziom, iż przechodzi sam Chrystus Dobry Pasterz, podążający pełen miłosierdzia w 

poszukiwaniu zbłąkanej owieczki. Ubóstwo było dla Dominika przyczyną niejednej przykrości. Ponieważ 

był ubogo odziany i bezbronny, heretycy drwili sobie z niego, lżąc go, plując na niego i obrzucając go 

błotem. Czasami, nadużywając jego cierpliwości, zbliżali się do niego z tyłu i przyczepiali źdźbła słomy do 

jego płaszcza, on jednak pozwalał na to i radował się w duchu, rozważając postawę Chrystusa, który w 

pretorium dla zbawienia dusz był policzkowany i okryty plwocinami.  

 

Czy Dominik nauczył się ubóstwa tylko od albigensów? Źródła franciszkańskie zdają się sugerować coś 

innego: „Wierny sługa Chrystusa, Franciszek - mówią - zwołał raz kapitułę powszechną do Panny Maryi 

Anielskiej [w Asyżu], a na kapitułę tę zeszło się przeszło pięć tysięcy braci. Przybył też święty Dominik, 

głowa i kamień węgielny Zakonu braci kaznodziei, który szedł wówczas z Burgundii do Rzymu. Słysząc o 

zebraniu się kapituły, którą święty Franciszek zwołał do Panny Maryi Anielskiej, poszedł zobaczyć ją z 

siedmioma braćmi swego Zakonu.  

(...) Były na tym polu namioty z wierzbiny i rogoży, rozdzielone na grupy, wedle braci z różnych prowincji, 

i przeto zwała się ta kapituła kapitułą wierzbin lub rogoży. Łożem była goła ziemia, a niektórzy mieli nieco 

słomy; poduszkami były kamienie lub kłody drzewa. (...)  

Kiedy więc zebrała się kapituła powszechna, święty ojciec ich wszystkich i naczelnik Zakonu wygłosił 

słowo Boże i przemawiał do nich w zapale ducha głosem wielkim, co Duch Święty mówić mu kazał. (...) 

Krzepił braci i nakłaniał do posłuszeństwa i czci dla świętej matki Kościoła, do miłości braterskiej, do 

wielbienia Boga w ludzkości całej, do cierpliwości w przeciwnościach świata, do umiarkowania w 

szczęściu, do przestrzegania bieli i czystości anielskiej, do pokoju i zgody z Bogiem i z ludźmi, i z własnym 

sumieniem, do kochania i przestrzegania ubóstwa przenajświętszego. Wtedy też rzekł: «Rozkazuję, dla 

zasługi posłuszeństwa świętego, wam wszystkim tu zgromadzonym, by żaden z was się nie troszczył ni 

starał o nic do jedzenia ani do picia, ani o rzecz żadną konieczną dla ciała, lecz oddawał się jeno modlitwie i 

chwaleniu Boga. Wszelką troskę o ciało wasze zostawcie Jemu, gdyż On ma szczególne o was staranie». 

Wszyscy przyjęli rozkaz ten z sercem wesołym i radosnym obliczem.  

(...) Atoli święty Dominik, który był przy tym obecny, dziwił się wielce rozkazowi świętego Franciszka i 

mienił go nierozumnym. Nie mógł bowiem pojąć, jak można władać takim mnóstwem, nie mając troski ni 

starania o rzeczy konieczne dla ciała. Lecz naczelny Pasterz, Chrystus błogosławiony, chcąc okazać, jak 

troszczy się o swoją trzodę i przede wszystkim kocha swoich ubogich, natchnął niezwłocznie ludzi z 

Perugii, Spoleta, Foligno, Spelli, Asyżu i z innych okolic, by przynieśli jeść i pić temu zgromadzeniu 

świętemu. (...) I oto wnet przyszli z miejsc wymienionych ludzie z osłami, z końmi, z wozami obarczonymi 

chlebem, winem, bobem, serem i innymi dobrymi do jedzenia rzeczami, jak tego trzeba było ubogim 

Chrystusa. Nadto przynieśli obrusy, dzbany, puchary, kielichy i inne naczynia, potrzebne takiemu mnóstwu. 

Szczęśliwy czuł się, kto najwięcej mógł przynieść lub służyć najpilniej. (...)  

Święty Dominik, widząc to i poznawszy jasno, że Opatrzność Boska przez nich działa, uznał pokornie, że 

niesłusznie nierozumnym mienił rozkaz świętego Franciszka. Stanąwszy przed nim, ukląkł i wyznał 

pokornie swą winę i dodał: «Zaprawdę, Bóg troszczy się szczególnie o świętych ubogich, a jam nie wiedział 

tego. Przyrzekam odtąd przestrzegać świętego ubóstwa ewangelicznego i przeklinam, Boga biorąc na 

sędzię, wszystkich braci mojego Zakonu, którzy ważą się w tym Zakonie mieć coś własnego»".  

Być może odpowiedzią na to było postanowienie dominikańskich Konstytucji: „Gdy (...) bracia będą musieli 

opuścić klasztor, aby pójść głosić kazania (...), jak ludzie ewangeliczni będą podążać za Zbawicielem, 

rozmawiając z Bogiem lub o Bogu, między sobą, lub z bliźnimi. (...) Wędrując w ten sposób nie powinni 

otrzymywać ani nosić ze sobą złota, srebra, pieniędzy lub jakichkolwiek innych upominków, z wyjątkiem 

pożywienia, odzienia i innych niezbędnych do życia rzeczy oraz książek" (II, 31.3), czyli narzędzi pracy 

kaznodziejskiej. Całkowite ubóstwo stało się kluczem reguły dominikańskiej. Zgodnie z zaleceniami 
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Dominika nie wolno było nabywać własności, ani czerpać zysków. Drugi generał zakonu, błogosławiony 

Jordan z Saksonii, rozszerzył ten nakaz nawet na budownictwo, gdzie obowiązywały ograniczenia dotyczące 

wysokości murów i konstrukcji sklepień w świątyniach. Tak oto powstało zgromadzenie, które miało 

utrzymywać się z żebractwa: conversatio inter pauperes.  

A jak wyglądało ubóstwo świętego Jacka? Z pewnością zgodnie z Regułą wędrował Jacek nie przyjmując 

ani nie nosząc pieniędzy, zadowalając się pożywieniem, odzieniem i innymi niezbędnymi do życia rzeczami 

oraz książkami. W licznych podróżach nigdy nie dosiadł konia ani nie jeździł wozem. Miał zwyczaj spędzać 

noce w kościele i rzadko kiedy udawał się na spoczynek, a zmęczony czuwaniem, kładł się na kamieniu 

przed ołtarzem i tak odpoczywał. Odchodząc zaś z tego świata, nie sporządził żadnego spisanego 

testamentu, ponieważ nie miał niczego, czym mógłby rozporządzić.  

ZAKOŃCZENIE  

Po przyjrzeniu się trzem radom, zakończmy naszą dzisiejszą refleksję nad Jackowym testamentem. Kiedy 

następca św. Dominika, bł. Jordan z Saksonii wysyłał do Polski pierwszych dominikanów, nie wiedział jaki 

będzie rezultat jego decyzji. Utworzył tzw. grupę „pięciu wspaniałych", w skład której wchodzili Jacek i 

Czesław (Polacy) oraz Herman (Niemiec), Henryk (Morawianin) i Sadok (Chorwat). Owoce przekroczyły 

najśmielsze wyobrażenia. Pierwsi dominikanie stali się współtwórcami polskiej duszy. Również dzięki nim 

wiek XIII zapisał się jako najpłodniejszy pod względem duchowym w historii średniowiecznej Polski.  

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką" - pisze lektor Stanisław - Stwórca wszechświata 

na początku tworząc niebo i ziemię pozostawił ciemności nad bezmiarem wód. I rzekł: „Niechaj się stanie 

światłość. I stała się światłość". I w ten sposób Bóg oświecił świat. A to, co uczynił u początku, dokonał też 

i przez błogosławionego Jacka. On, niby promień nowego słońca, rozproszył w Polsce ciemności grzechu, a 

serca Polaków oświecił światłem wiary. Światło dzienne przynosi ulgę w cierpieniach, budzi śpiących, każe 

śpiewać ptakom, a dzikie zwierzęta zapędza do ich kryjówek. Tak i święty Jacek, wysłany do Polski przez 

błogosławionego Dominika, wyzwolił Polaków z występków, obudził ich z uśpienia, skierował ku niebu i 

oswobodził z władzy szatana" (Życie i cuda świętego Jacka, spisane przez Stanisława z Krakowa, lektora 

zakonu kaznodziejskiego - wyd. L. Ćwikliński, NHP, IV, 1961, str. 841-894).  

To właśnie pierwsi dominikanie zajęli się w Polsce wprowadzaniem w życie prawie zapomnianej reformy 

gregoriańskiej. Całkowicie poświęcili się kaznodziejstwu i organizacji ośrodków życia zakonnego, 

wpływając na historię Pomorza, Prus, Litwy, na historię Rusi i Czech, Zakonu Krzyżackiego a niektórzy 

powiadają także na historię krajów skandynawskich. Liczba założonych przez nich klasztorów w samym 

XIII wieku doszła do 30 (w Polsce, w Prusach i na Pomorzu było ich 12, w Czechach i na Morawach - 8, na 

Śląsku - 10). Liczbę zakonników szacuje się na 300-400 osób. Pod ich wpływem - w 1231 roku, tj. 10 lat po 

śmierci św. Dominika - biskup Paweł sprowadził Zakon Kaznodziejski do Poznania i osadził na Śródce skąd 

w 1244 roku zostali przeniesieni - za zgodą biskupa Boguchwała - do kościoła św. Gotarda w nowym 

mieście. Wprawdzie poznańska fundacja była dopiero jedenastą w Polsce, ale jakąś pociechą dla nas jest to, 

że w pierwszy klasztor Sióstr Dominikanek w Polsce powstał właśnie w Poznaniu.  

Zdaniem O. Jacka Woronickiego, pierwsi polscy dominikanie nie okazywali większego zainteresowania 

tworzeniem ośrodka wyższych studiów, czym później wyróżnili się np. w Poznaniu OO. Jezuici (por. Św. 

Jacek Odrowąż i sprowadzenie Zakonu Kaznodziejskiego do Polski, Kraków-Katowice 2007, 230). Punkt 

ciężkości dominikańskiej pracy nie spoczywał na życiu intelektualnym, ale na pracy duszpasterskiej, 

mającej na celu ugruntować w społeczeństwie zaledwie od dwóch i pół wieku chrześcijańskim wierność 

Bożym przykazaniom. Krakowskie „Studium Generalne" u Trójcy św. również nie wykazywało większego 

promieniowania intelektualnego; widocznie nie posiadało wybitniejszych jednostek, które by w środowisku 

uniwersyteckim mogły odgrywać znaczniejszą rolę. I to pozostaje - według O. Woronieckiego - 

charakterystyczną cechą polskiej prowincji dominikańskiej przez wieki, w odróżnieniu od prowincji 

zachodnich, które jedne mniej, drugie więcej przodowały w życiu umysłowym swoich społeczeństw. Ale 

być może właśnie to, iż Jacek rozważnie rozłożył proporcje między nauką a duszpasterstwem, celnie trafił w 
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serca rodaków i został piątym Polakiem wyniesionych na ołtarze a siódmym z kolei dominikaninem pośród 

świętych.  

Taki Zakon pozostawił Jacek Odrowąż na ziemi. Na obszarach polskiej prowincji wszędzie widać jego 

dzieło. Ono bynajmniej nie przygasło. Trwa nadal w każdym z Was. Z Wami - czego dowodzi choćby 

obecność jego relikwii na Polach Legnickich - jest dalej św. Jacek i jego testament: Żebyście byli pokorni, 

mieli wzajemną miłość i zachowali dobrowolne ubóstwo.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dożynki, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Uroczystość Najświętszej Maryi 

Panny Częstochowskiej. Dożynki Wojewódzko-Archidiecezjalne, Rynek w Kościanie - 26 sierpnia 2007.  

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? 

Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? 

(Jan Kochanowski, Czego chcesz od nas, Panie)  

Po zakończeniu najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, nadchodzi czas na świętowanie i 

uroczyste dziękczynienie Bogu za dary ziemi i owoce ciężkiej pracy rolnika. Z tej racji gromadzą się dzisiaj 

w Kościanie przedstawiciele Sejmu i Senatu, Władze Wojewódzkie, Władze Marszałkowskie, Powiatowe, 

Rektorzy szkół wyższych, delegacje dekanalne, miejskie i gminne, duchowieństwo, siostry zakonne, zespoły 

artystyczne, osoby zajmujące się działalnością dookołarolniczą. Przede wszystkim zaś przychodzą tutaj 

rodziny rolnicze. Stan rolniczy przynosi przed ołtarz plony pól, ogrodów, sadów, warzywa i owoce, wieńce 

dożynkowe i bochny chleba ze słowami modlitwy w sercu: „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne 

dary?".  

Przychodzimy prosić Wszechmogącego Boga także o to, byśmy nabierali miłości i czci do ziemi użyźnionej 

potem naszych ojców. Abyśmy nie tylko umieli czerpać z niej chleb, ale by dać jej swoje serce. Byśmy 

umieli podnieść ziarna z ziemi, myśląc z wdzięcznością: To jest z-boże, czyli z-Bożego dane dzieciom 

Bożym. Rolnicze rodziny stają pełne zatroskania o swoją przyszłość, proszą o błogosławieństwo Boże na 

przyszły rok, pełne wiary i zaufania, że Ten, który jest samym Dobrem nie zostawi ich nigdy w potrzebie.  

Są z nami także duszpasterze rolników, którzy będąc przewodnikami Ludu Bożego, są wezwani do tego, by 

prowadzić do odnowy moralnej rolników. Proszą dziś o to, by w swojej działalności duszpasterskiej nie dali 

się nigdy sprowadzić do poziomu demagogii i populizmu, do tworzenia pozorów „walki o słuszną sprawę" i 

zyskiwania ludzkiego poklasku, ale, by wspierając rolników także w ich słusznym dążeniu do uzyskania 

godnych warunków życia, mieli zawsze na względzie zasadę solidarności wszystkich grup społecznych, 

aktualną sytuację kraju oraz grę różnych sił politycznych i grup interesu, w którą nie mogą się dać 

wmanewrować ani przez nią zmanipulować.  

1. KANA  

Zacznijmy od pierwszej i najważniejszej - w perspektywie duchowej - sprawy, jaką jest zrozumienie 

dzisiejszej Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej. Dla Jana ewangelisty nie jest to tylko jeden z epizodów 

działalności Pana Jezusa. To symbol mesjańskich zaślubin Izraela, oblubienicy Jahwe ze swoim Bogiem 

(por. Oz 2, 21nn; Jr 2, 2; Iz 54, 5nn) a samo wesele - to symbol epoki mesjańskiej („woda ujrzała Boga i 

zaczerwieniła się"). To także „znak" sakramentu Eucharystii, w której ochrzczeni rozpoznają poprzez wiarę 

obecność Chrystusa w życiu Kościoła.  

a. Jeden z najbardziej odkrywczych komentarzy do tego wydarzenia, jaki został napisany w historii Kościoła 

- pióra św. Augustyna - zwraca uwagę na coś, co zwykle umyka naszej uwadze. Otóż - pisze św. Augustyn - 

jeśli ktoś rozumie, że cud przemiany wody w wino dokonany został przez Boga, wówczas cud ten przestaje 

go zaskakiwać. Przecież Ten, który w Kanie dokonał cudu, dokonuje corocznie tego samego cudu w 
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naturze, w winnej latorośli. Deszcz, który każdego roku pada na winnice, po jakimś czasie zamienia się w 

wino. Nie wprawia nas to w osłupienie tylko dlatego, że ma miejsce każdego roku. Regularność, z jaką 

występuje to zjawisko sprawia, że nie traktujemy je jako cud. A przecież ostatecznie jest to o wiele 

ważniejsze wydarzenie, aniżeli jednorazowa przemiana wody w wino w Kanie Galilejskiej. Zupełnie 

podobnie ma się rzecz z każdym najmniejszym ziarenkiem jakiegokolwiek zboża. Jak to możliwe, że ludzie 

patrzą każdego roku na te gigantyczne i nieopisane energie, jakie każdego dnia angażuje Stwórca w 

podtrzymanie świata w istnieniu, i oczarowani tymi cudami nie dziękują ani też nie oddają chwały Stwórcy? 

Ponieważ właśnie tak się ludzie zachowują, przechodząc obojętnie każdego dnia obok wielkich dzieł 

Bożych, dlatego Pan Bóg dokonuje czasami jakiegoś dzieła niezwykłego, aby przebudzić człowieka i 

pobudzić go do oddania Mu chwały (por. św. Augustyn, In Evangelium Ioannis, 8.1).  

Jezus został zaproszony nie tylko do Kany Galilejskiej, do wioski leżącej nieopodal Nazaretu, ale bywał 

zapraszany w czasie ziemskiego życia przez najróżniejsze środowiska. Również współcześnie jest 

zapraszany przez ludzi naszej generacji i będzie zapraszany aż do skończenia świata. Prawdopodobnie nikt z 

żyjących na świecie nigdy nie był i nie będzie zaproszony przez takie miliardy ludzi, jak Jezus. W czasie 

Jego ziemskiej działalności zaproszenia te były ograniczone możliwościami czasu i miejsca. Teraz, po 

Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu, oraz po ustanowieniu Eucharystii i Kościoła, Jezus może przyjąć 

zaproszenie skierowane do Niego przez wszystkich ludzi indywidualnie i przez wszystkie wspólnoty. 

Również Wasze parafie mogą stać się Kaną Galilejską. Dziś taką Kaną stał się przecież Kościan. „Jeśli mnie 

kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u 

niego przebywać" (J 14, 23).  

b. Nie zapominamy też, że w Kanie na początku życia publicznego Jezusa, zjawiła się najpierw Jego Matka i 

swoją postawą przyczyniła się do początku znaków, objawiających mesjańską moc Jej Syna. „Pan mnie 

stworzył, (...) jako początek swej mocy" (Prz 8, 22).  

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Tymi słowami Maryja zwróciła uwagę na to, że miłość jest nie 

tylko darem, ale i zobowiązaniem, przykazaniem. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Ukazała 

wymagania, jakie winny być spełnione, aby mogła się objawić zbawcza moc Mesjasza. A jednocześnie 

ukazała się jako pierwsza wierząca w Jezusa; Ta, której wiara przyczyni się ostatecznie do obudzenia wiary 

w uczniach.  

W Kanie ujawnił się - według encykliki Redemptoris Mater, 21 - nowy wymiar macierzyństwa Matki 

Chrystusa. Macierzyństwo to inaczej przedstawia się w Ewangeliach synoptycznych a inaczej u Jana 

Ewangelisty. Ewangelie synoptyczne przeciwstawiły macierzyństwo fizyczne, macierzyństwu duchowemu: 

„Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, 

i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa 

Bożego i zachowują je»" (Łk 11,27-28; por. Łk 8, 19-21; Mt 12, 46-50; Mk 3, 31-35). A potem: „Ktoś rzekł 

do Niego: ‘Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą'. Lecz On odpowiedział 

temu, który Mu to oznajmił: ‘Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?' I wyciągnąwszy rękę ku 

swoim uczniom, rzekł: ‘Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, 

ten Mi jest bratem, siostrą i matką' " (Mt 12,47-50). Św. Jan Ewangelista natomiast wskazuje na czym 

polega to nowe macierzyństwo według Ducha. Ono objawia się w trosce Maryi o ludzi, w wychodzeniu 

naprzeciw ich potrzebom i niedostatkom. Maryja staje między Synem a ludźmi. Nie staje jako obca, lecz 

jako Matka świadoma tego, że może - a nawet ma prawo - powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi. I 

wprawdzie w Kanie została podana do wiadomości tylko jedna, pozornie drobna i nie największej wagi 

odmiana ludzkiego niedostatku, to jednak ma ona znaczenie symboliczne. Jest ona pierwowzorem 

wszystkich potrzeb człowieka, narodów i ludzkości.  

Ta potrzeba jest np. udziałem wszystkich małżonków. Otóż wino radości i miłości wzajemnej obecne na 

początku związku małżeńskiego, z upływem lat zaczyna się wyczerpywać, zaczyna go brakować. Każde 

ludzkie uczucie może się wypalić i w ten sposób wino zamienia się w wodę. Na małżeństwo i rodzinę spada 

wtedy chmura troski i smutku. Gdzie znaleźć nowe wino, by nie zabrakło go aż do końca naszych dni? Jak 
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zamienić rozczarowanie w radość? Jest na to rada: na wesele naszego życia trzeba zaprosić Jezusa, bo On, z 

wody rutyny, może stworzyć jeszcze lepsze wino, niż było na początku. Może stworzyć nowy rodzaj miłości 

małżeńskiej; mniej burzliwej, ale za to trwalszej, bo zdolnej do przebaczenia. Może przemienić eros w 

agape. „Błogosławiony ten, kto mnie słucha, (...) bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u 

Pana" (Prz 8, 34-35).  

2. EKOLOGIA  

a. EKOLOGIA MATERII  

Dzisiaj w ich własnej Kanie stają tutejsi rolnicy, ogarniając sercem piękno wielkopolskiej ziemi, błękit 

nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek, które tak wspaniale świadczą o miłości Stwórcy do człowieka. 

A jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że wszystko, co tak cieszy oczy i raduje ducha, może szybko ulec 

zniszczeniu. Wino weselne może się wyczerpać. Może go kiedyś zabraknąć. Starają się zatem obudzić w 

sobie odpowiedzialność za tę wielkopolską ziemię. Nie chodzi im tylko o to, co zwykło się dzisiaj nazywać 

ekologią. Nie wystarczy upatrywać przyczyny niszczenia świata wyłącznie w nadmiernym 

uprzemysłowieniu, w bezkrytycznym i nieroztropnym stosowaniu w rolnictwie zdobyczy naukowych i 

technologicznych, w pogoni za bogactwem bez liczenia się ze skutkami działań w przyszłości. Chociaż nie 

można zaprzeczyć, że tego rodzaju przyczyny pociągają za sobą wielkie szkody społeczne, to jednak główne 

źródło dewastacji ludzkiego środowiska leży znacznie głębiej. Nie na zewnątrz, ale wewnątrz człowieka. W 

jego braku poszanowania dla praw natury, w zaniku poczucia wartości życia.  

Prawo, które zostało przez Boga wpisane w naturę i które można odczytać przy pomocy rozumu, skłania nas 

do poszanowania zamysłu Stwórcy, który ma na celu dobro człowieka. To prawo wyznacza pewien 

wewnętrzny porządek, który człowiek powinien zachować. Wszelkie działania, które godzą w ten porządek, 

nieuchronnie uderzają ostatecznie w samego człowieka.  

Podobnie się dzieje, kiedy zanika poczucie wartości życia ludzkiego. Jak można skutecznie stawać w 

obronie przyrody, gdy usprawiedliwia się działania godzące w samo serce stworzenia, czyli w istnienie 

człowieka? Czy można się przeciwstawiać niszczeniu świata, jeśli - w imię dobrobytu i wygody - dopuszcza 

się prowokowaną śmierć starych i chorych, zagładę nienarodzonych, prowadzi się niedopuszczalne 

manipulacje już u początków życia ludzkiego, gdy dobro nauki albo interesy ekonomiczne biorą górę nad 

dobrem osoby, a nawet całych społeczności?  

Warto w tym miejscu przypomnieć słowa św. Bonawentury, wybitnego filozofa i teologa XIII wieku: 

„Ślepcem jest ten, do kogo nie dociera blask bijący z rzeczy stworzonych. Głuchy jest ten, kto nie słyszy tak 

potężnego wołania. Niemy jest ten, kto nie wysławia Boga za te wszystkie skutki. Głupi jest ten, który mimo 

takich wskazówek nie zauważa pierwszej zasady. Otwórz więc oczy, nakłoń duchowe uszy, rozwiąż swe 

usta i przyłóż swoje serce, abyś we wszystkich stworzeniach zobaczył, dosłyszał, pochwalił, ukochał, 

uszanował, uwielbił i uczcił swojego Boga, by przypadkiem nie powstał przeciw tobie cały świat".  

b. EKOLOGIA DUCHA  

Stąd ekologia to nie tylko konieczna dbałość o materialne środowisko człowieka. Nie tylko troska o to, by 

tego środowiska nie zatruwać, by nie naruszać równowagi pomiędzy jego poszczególnymi elementami, nie 

niszczyć go. Byłoby to bardzo zawężone podejście do ekologii, które w konsekwencji mogłoby 

doprowadzić do większej troski o zwierzęta i florę niż o samego człowieka. Nam zaś potrzebna jest 

harmonia, bo wszystkiemu przysługuje prawo do życia i rozwoju według należnego mu w Bożej hierarchii 

miejsca.  

Ekologia to przede wszystkim troska o zdrowy rozwój duchowy człowieka, od którego zależy następnie los 

ludzkiego środowiska. Porządkowanie siebie i własnego ducha winno być pierwszorzędnym zadaniem 

rolnika, które go poprowadzi do harmonijnej relacji z Bogiem i stworzeniem. Chodzi o rzecz znacznie 



109 
 

ważniejszą niż postęp w dziedzinie ekonomii i nauki. Nie tylko o sferę kultury, przeżyć natury estetycznej, 

kwestii odczuwania prawdy, dobra i piękna, które nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań. Chodzi o 

człowieka w jego wymiarze wewnętrznym, poczynając od uznawanych przez niego wartości, ich hierarchii, 

zasad życia z nich wynikających oraz ich stosowania. Ostatecznie chodzi o to, czy na wesele naszego życia 

został zaproszony Jezus, czy też nie. Jest to zadanie trudne, ponieważ ekologia ludzkiego ducha doznała w 

ostatnich dziesięcioleciach traumatycznych wstrząsów, najpierw przez totalitarne ideologie, a następnie 

przez swawolę, błędnie nazywaną wolnością, która odrzuca jakiekolwiek niewzruszone prawdy i wartości. 

A błąd, który powtarzany jest w nieskończoność, ogromnie osłabia ludzki charakter, podobnie jak 

nagminnie powtarzane dzisiaj powiedzenie „tak naprawdę", osłabia kulturę języka polskiego.  

Gdy chodzi o ekologię ducha, jesteśmy ciągle w przedbiegach, dlatego najpoważniejszą i najbardziej 

potrzebną troską duszpasterską wsi jest dbałość o ekologię rolniczego ducha, o odrodzenie moralne wsi. 

Kościół - bacznie obserwując kierunki przemian na wsi - musi się ciągle zastanawiać nad tym, na ile owe 

zmiany pomagają, a na ile przeszkadzają rozwojowi Królestwa Bożego. Koniec końców jednak to każdy 

rolnik sam w pierwszym rzędzie ponosi odpowiedzialność za swoje zbawienie. Każdy sam winien o nie 

zabiegać z największą gorliwością, tym bardziej, im bardziej zaabsorbowanie troską o życie codzienne 

łatwo prowadzi do zapomnienia o perspektywie duchowej, przyczyniając się do przysypania popiołem 

obojętności chrześcijańskiego powołania.  

3. DZIĘKCZYNIENIE  

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje, 

Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. 

Wdzięcznym Cię tedy sercem. Panie, wyznawamy, 

Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy. 

(Jan Kochanowski, Czego chcesz od nas, Panie)  

Trzeba dziękować Bogu za macierzyńską troskę Maryi o sprawy zbawienia rolników. Im bardziej 

rozpowszechnia się dzisiaj niewdzięczność, tym bardziej należy dziękować. Im mniej jest zauważany 

przyjazny gest i otrzymane dobro, tym bardziej winniśmy się ćwiczyć we wdzięczności. Już w XVI wieku 

św. Ignacy Loyola zauważył, że: „wśród wszelkich wyobrażalnych niegodziwości i grzechów 

niewdzięczność należy do najbardziej obrzydliwych rzeczy - wobec naszego Stwórcy i Boga i wobec 

stworzeń, które uczynił On dla swojej Boskiej i wiecznej chwały; jest ona zapoznaniem otrzymanych dóbr, 

łask i darów; przyczyną, początkiem i źródłem wszelkiego zła i grzechów" (List do Simona Rodriguesa, 18 

marca 1542). U podstaw tak surowej oceny niewdzięczności leży jego przeświadczenie, że życie w 

najgłębszej swej istocie jest miłością. A miłość jest wzajemnym dawaniem i przyjmowaniem. „Miłość 

polega na wzajemnej wymianie dwóch stron, to znaczy że kochający daje i przekazuje umiłowanemu to, co 

sam posiada, albo z tego, co posiada lub co leży w jego możliwości. I wzajemnie - kochany kochającemu" 

(ĆD, 231).  

W święto dożynkowe warto może przypomnieć sobie o drobnej zdawałoby się sprawie, tj. o modlitwie, 

która winna towarzyszyć naszym posiłkom. Przecież kiedykolwiek Jezus zaczynał posiłek najpierw składał 

Bogu dziękczynienie i mówił: Baruch Atta Adonai; „Błogosławiony jesteś Panie Boże wszechświata". 

Towarzysząca posiłkom wdzięczność wobec Boga winna być dopełniona wdzięcznością wobec ludzi, którzy 

nam przygotowują posiłek, a dalej uzupełniona wdzięcznością wobec tych, którzy dostarczają nam ziarno na 

chleb.  

„W każdym położeniu dziękujcie" (1 Tes 5, 18). A więc nie tylko w szczęściu, ale i wtedy, gdy nas spotyka 

nieszczęście lub krzywda. Wolno nam wówczas błagać Boga o odsunięcie nieszczęść, ale i w takich 

okolicznościach nie możemy zapomnieć o postawie dziękczynnej, bo jeśli Bóg dopuszcza na nas coś złego, 

to jednocześnie udziela daru, by zło nas nie zniszczyło, lecz umocniło.  
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W czwartej Prefacji Zwykłej mówimy: „nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją 

łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie". Naszymi pochwałami i dziękczynieniami nie uczynimy Boga 

szczęśliwszym ani nie sprawimy, że będzie lepszy. To nam potrzebna jest modlitwa dziękczynna, ponieważ 

przy jej pomocy otwieramy się pełniej na bezinteresowną miłość Boga do nas i uczymy się przyjmować 

dary Boże zgodnie z zamiarem Dawcy.  

Dzisiejsza Eucharystia jest jednym, wielkim hymnem dziękczynienia składanym Bogu Ojcu. Podobnie jak 

była nim kiedyś Ostatnia Wieczerza, podczas której Jezus „wziął chleb, odmówił błogosławieństwo (...). 

Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im (...)" (Mk 14, 22-23). Nasz Pan dziękował wtedy 

za stworzony świat, za powołanie Abrahama na ojca narodu wybranego, za uratowanie tego narodu z 

niewoli egipskiej i podarowanie mu ziemi „mlekiem i miodem płynącej". Dziękował za swoich uczniów, za 

możliwość głoszenia Dobrej Nowiny i za to, że spełni On wolę Ojca, składając siebie w ofierze za nas na 

ołtarzu krzyża. Zanim przeżył udrękę w Ogrójcu, we Wieczerniku wcześniej wyraził swoją wdzięczność, że 

- z woli Ojca - może człowieka obdarzyć zbawieniem. Wiedział, ile Go to będzie kosztowało, ale myślał 

przede wszystkim o ludziach, których trzeba ratować. Stąd słowo „Eucharystia" wyraża pełne 

bezinteresownej miłości dziękczynienie Chrystusa, że może wypełnić wolę Ojca.  

Na kościańskim rynku wielkopolscy rolnicy nie stoją osamotnieni. Kiedy sprawujemy ziemską Eucharystię 

uczestniczymy równocześnie w liturgii niebiańskiej i jednoczymy się z niezliczonym tłumem, który woła: 

„Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka" (Ap 7, 10). Stoimy tutaj ze wszystkimi 

ludźmi dobrej woli na ziemi i wszystkimi zbawionymi niebios.  

ZAKOŃCZENIE  

Rolnikom którzy w naszej i innych wielkopolskich diecezjach, w całym tutejszym województwie, w 

pomyślnych i niepomyślnych warunkach zmagają się z ziemią, chciałbym na końcu dedykować myśl św. 

Bazylego Wielkiego: „Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich 

zbawienia. Psalmista uświadomił sobie, że otrzymał od Pana rozliczne dary: z niebytu został wyprowadzony 

do istnienia, powstał z ziemi i został obdarzony rozumem. (...) Później, gdy uznał, że Pan wydał samego 

siebie dla odkupienia nas wszystkich, pojął ekonomię zbawienia dla dobra rodzaju ludzkiego; jest niepewny 

i szuka pośród należących do niego rzeczy daru, który mógłby być godny Pana. Czym się więc Panu 

odpłacę? Nie ofiarami, nie całopaleniem, (...) ale całym moim życiem. Dlatego też mówi: Podniosę kielich 

zbawienia, nazywając kielichem cierpienie podczas duchowej walki oraz opór stawiany grzechowi aż do 

śmierci" (Homilia o Psalmie 116 [115], PG XXX, 109). A więc:  

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie! 

Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. 

Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi, 

Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi.  

(Jan Kochanowski, Czego chcesz od nas, Pan  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Inauguracja Roku Szkolnego, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Z nami jest Bosko. Inauguracja roku szkolnego dla Publicznej Szkoły Podstawowej 

Salezjańskiej i Publicznego Gimnazjum Salezjańskiego (Poznań, kościół Nawiedzenia NMP - 1.09.2007).  

Po letniej przerwie wakacyjnej, z początkiem września, rozpoczynają w całej Polsce zajęcia szkolne. Prawie 

6,5 mln uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, rozpoczyna jakiś nowy rozdział w 

ich życiu. Do tego należy dodać setki tysięcy nauczycieli, woźnych, kucharek, księgowych, pracowników 

szkolnych. Jest to ogromne „pospolite poruszenie".  
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fA pośród tej wielkiej rzeszy - jakoby sól ziemi - niewielka, budząca nadzieję, licząca ok. 70 tys. dzieci i 

młodzieży, grupa uczniów szkół katolickich. Do tej wybranej cząstki należą również uczniowie salezjańskiej 

szkoły im. „Bohaterskiej Piątki" z Poznania. Szkoły o stosunkowo krótkiej, ale jakże intensywnej historii; 

pełnej nauki, konkursów, festynów i festiwali, obozów, wycieczek (w tym także do Rzymu), rajdów, 

zimowisk, zawodów sportowych. Wszystko to w radości i zgodzie z regułą nieustannego rozwoju, wpisaną 

w naturę życia chrześcijańskiego.  

1. Rozwój obowiązkiem chrześcijanina  

O tej zasadzie przypomniał nam Kościół - w sposób najprostszy z możliwych - w dzisiejszej Ewangelii. W 

przytoczonej przez nią przypowieści (Mt 25, 14-30) rozpoznajemy najpierw Chrystusa, w człowieku, który 

udał się w podróż i wrócił po dłuższym czasie, czyli w chwili paruzji. Wpatrujemy się w sługi, którymi sami 

jesteśmy. Także we właściciela powierzanego kapitału, którym jest sam Pan Bóg. A potem nagle 

uzmysławiamy sobie, że każdy z nas, w chwili chrztu świętego, otrzymał od Boga jakiś kapitał; stąd 

powiedzenie św. Grzegorza Wielkiego: „chrześcijanin to szczęśliwy dłużnik Stwórcy". Dostrzegamy z 

radością, że nie ma powodu do smutku, ponieważ nikt nie jest beztalenciem; nawet najmniej utalentowany 

człowiek otrzymuje przynajmniej jeden talent (a jeden talent w tamtych czasach to ok. 60 kg złota lub 

srebra, za które można było założyć przedsiębiorstwo). Ludzie otrzymują nierówny kapitał; inaczej niż w 

ludzkich utopiach rodzących rewolucje, których głównym celem jest totalne zrównanie ludzi z sobą, które 

zazwyczaj, po kilkudziesięciu latach, obraca się w wielkie majątki rodzin byłych rewolucjonistów. Bóg 

ofiaruje nam nierówny kapitał, lecz nie jest to wyrazem Jego niesprawiedliwości, ponieważ On zna nasze 

zdolności (kata thn idian dunamin). Daje dary według naszej własnej, osobistej dynamiki, siły, mocy, 

zdolności. W języku biblijnym jest to potencjał kryjący się w naturze danej osoby, jej potencjał moralny, a 

nawet moc czynienia cudów. Nierówność w przydzielonych talentach nie jest też niesprawiedliwością, 

ponieważ od każdego wymaga tego samego wkładu pracy (100%). Wyniki tej operacji bywają 

zróżnicowane (5-2-1). Podczas sądu objawi się jednak, kto był sługą gorliwym, kto przeciętnym a kto 

gnuśnym. Okaże się, że nawet uzyskanie dalszych pięciu talentów to tylko wierność „w rzeczach niewielu". 

Że nagroda jest proporcjonalna do wysiłku („nad wieloma cię postawię") a kara - proporcjonalna do 

lenistwa; odrzucenie sprzed oblicza Bożego. Przypowieść ta nie zostawia wątpliwości. Chrześcijanin musi 

się rozwijać i temu celowi w jakieś mierze służy z pewnością także szkoła.  

2. Rozwój ucznia według św. Jana Bosko  

Jak rozumiał - nakazany przez przypowieść - obowiązek chrześcijańskiego rozwoju św. Jan Bosko, 

założyciel salezjanów, człowiek, całkowicie oddany młodym ludziom. „W historii wychowania nie spotyka 

się często takich, jak on, którzy by poświęcili tyle lat, podjęli tyle trudów i ponieśli tyle ofiar, by bardziej 

zainteresować się podmiotem wychowania, widzieć go głębiej i doprowadzić do pełni rozwojowej, tak że 

bez obaw można go umieścić wśród najwybitniejszych wychowawców wszystkich czasów" (P. Ricaldone, 

Oratorio festivo. Catechismo. Formazione religiosa, Colle Don Bosco (Asti), 1958, s. 31-32).  

Jego wizję wychowania charakteryzują trzy naczelne zasady: rozum, religia, miłość. Warto przez chwilę 

nad nimi się zastanowić.  

a) zasada rozumności  

Św. Jan Bosko nie traktował rozumu w kategoriach czysto filozoficznych czy teologicznych, ale pojmował 

go jako „buon senso", czyli zdrowy rozsądek, rozumność. Rozumność miała swoje szczególne zastosowanie 

w czasie zaistniałych konfliktów. W takich sytuacjach ks. Bosko polecał dokładne i obiektywne badanie 

źródła konfliktów, doprowadzając do porozumienia stron. Przełożony jednak, do którego obowiązków 

należało godzenie zwaśnionych, winien pamiętać o tym, że w wieku młodzieńczym wiele spraw 

konfliktowych jest nimi tylko na pozór i często samorzutnie, bez zbytniego roztrząsania, ustają. Czasem 

powodem konfliktów może być przemęczenie nauką. Dlatego też Święty polecał chłopcom racjonalny styl 

pracy, a także wskazywał na konieczność rozrywki, twierdząc, że „umysł ma prawo do wypoczynku".  



112 
 

Zasadę zdrowego rozsądku stosował także w odniesieniu do praktyk pobożnych, pragnąc uchronić 

wychowanka od pobożności naiwnej i sentymentalnej. Zmierzał natomiast do ukształtowania u chłopców 

religijności świadomej, zdrowej, naturalnej.  

Znając cechy wieku młodzieńczego, polecał kilkakrotne powtarzanie zasad, gdyż uważał, że młody 

człowiek szybko o nich zapomina. „Młodzieży - powtarzał - należy przypominać sto razy, i to czasami nie 

wystarczy". Wymagał też, by formułowane zasady i polecenia były racjonalne, i to w taki sposób, aby 

wychowanek sam mógł dostrzec ich rozsądek.  

Rozumność odnosiła się także do stylu sprawowania władzy. Don Bosko polecał przełożonemu: „Postaraj 

się tak rozdzielać zadania, aby nikt nie był przeciążony obowiązkami. Dołóż też starań, aby każdy wiernie 

wypełniał to, co zostało mu zlecone. (...) Nigdy nie wydawaj poleceń szkodliwych dla zdrowia albo 

uniemożliwiających odpoczynek, jak również takich, które wchodziłyby w kolizję z innymi obowiązkami 

czy poleceniami wyższego przełożonego". Przełożony winien uwzględniać możliwości i siły podwładnych.  

b) zasada religijności  

Założycielowi salezjanów towarzyszyło przekonanie, że warunkiem skuteczności wychowawczej jest 

religia, jako wewnętrzna zasada pedagogiczna, rzutująca na treść, formy i środki wychowania. W 

proponowanym ideale wychowawczym zasada religijności występowała u niego między zasadą rozumności 

i miłości, wiążąc je ze sobą wewnętrznie.  

Święty był przekonany, że „jedynie religia jest zdolna doprowadzić do końca dzieło wychowania". W 

rozmowie z ministrem Ratazzim zaś dodał: „Siła, którą posiadamy, jest natury moralnej; w odróżnieniu od 

państwa, które nie zna niczego więcej jak tylko rozkazywanie i karanie, my przemawiamy przede wszystkim 

do serca młodzieży".  

Zalecał swoim wychowankom nie tyle mnożenie praktyk pobożnych, co ich wypełnianie jakościowe. „Ja nie 

wymagam więcej niż to, co jest obowiązkiem dobrego chrześcijanina, ale troszczę się o to, aby modlitwa 

była dobra". W innym momencie przypominał: „Potrzeba, mówił, aby każdy był gotów do wielkich 

wysiłków woli (...) nie do ofiar ze zdrowia, umartwień ciała i pokuty, ograniczania pokarmów, ale do 

wysiłków woli". Zdawał sobie sprawę, że nie wystarczy formacja intelektualna, ale trzeba pomóc 

wychowankowi w nawiązaniu osobistego kontaktu z Chrystusem. Stąd bierze się jego pedagogika 

sakramentalna: „sprawą podstawową w skutecznym wychowaniu jest dobra spowiedź i Komunia św.".  

„Drodzy nauczyciele religii i drodzy wychowawcy! Proszę was z całego serca - woła dzisiaj w tym samym 

duchu Benedykt XVI - by w szkole było miejsce na poszukiwanie Boga, tego Boga, który w Jezusie 

Chrystusie stał się dla nas widzialny. Wiem, że w naszym pluralistycznym świecie nie jest łatwo 

wprowadzać w szkole tematykę wiary. Ale nie wystarczy też, by szkoła dawała dzieciom i młodzieży tylko 

wiedzę i umiejętności techniczne, bez kryteriów, które wiedzy i umiejętnościom nadają kierunek i sens. 

Zachęcajcie uczniów do stawiania pytań nie tylko o to czy o tamto - co również jest rzeczą dobrą - ale 

przede wszystkim do pytania, «skąd» przychodzimy i jaki jest cel naszego życia. Pomóżcie im zrozumieć, 

że wszystkie odpowiedzi, które nie sięgają aż do Boga, są za krótkie" (Benedykt XVI, Rodzina, szkoła, 

parafia - miejsca formacji chrześcijanina. Nieszpory w katedrze; Monachium - 10.09.2006)  

c) zasada miłości  

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa: "Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o 

miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, abyście się wzajemnie miłowali" (1 Tes 4, 9).  

Tę zasadę miłości obecną w systemie wychowawczym Jana Bosko najlepiej oddaje używane przez niego 

słowo: „amorevolezza", czyli serdeczność, oddanie, dobroć. Jest to postawa wychowawcy charakteryzująca 

się pełnym zatroskaniem o rozwój wychowanka, pragnieniem dla niego dobra ludzkiego, jak i Bożego. 
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Postawa taka daleka jest od nadmiernej czułości czy zniewieściałości. Najlepiej wyrażają ją słowa 

Założyciela: „Nie chodzi tylko o to, aby [uczniowie] chłopcy byli kochani, ale szczególnie o to, by czuli, że 

są kochani" (MB XII, s. 107).  

„Praktyka tego systemu - pisał - oparta jest na słowach św. Pawła: caritas benigna est, patiens est; omnia 

suffert, omnia sperat, omnia sustinet" (Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest (...) nie zazdrości, nie szuka 

poklasku, nie unosi się pychą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma" - 1 Kor 13, 4.7).  

„Jeśli chcesz, aby cię szanowano, postępuj tak, aby cię najpierw pokochano". Miłość z pewnością była 

źródłem jego nadziei wychowawczej i uznawała, że w każdym chłopcu, nawet w najgorszym, jest jakieś 

miejsce dostępne dla dobra. Pierwszym obowiązkiem wychowawcy jest odkryć to miejsce i budować na 

nim.  

Klimat miłości nie wyklucza wymagań stawianych wychowankom. Miłość bowiem prowadzi do ładu, do 

harmonii. Podobnie wcześniej już św. Augustyn wyjaśniał cnoty główne jako szczególne aspekty miłości: 

„Wstrzemięźliwość jest miłością, która utrzymuje się nienaruszona i czysta dla Boga; męstwo to miłość, 

która wszystko znosi z łatwością dla Boga; sprawiedliwość jest miłością, bo służy ona jedynie Bogu i przez 

to panuje dobrze nad wszystkimi rzeczami poddanymi człowiekowi; roztropność to miłość odróżniająca 

dobrze to, co pomaga zdążać do Boga, od tego, co mu może przeszkodzić".  

ZAKOŃCZENIE  

Dzisiejsi pedagodzy prześcigają się, aby ich propozycje wychowawcze charakteryzowały się rysem tzw. 

nowoczesności. Nie zawsze, niestety, rys ten jest tożsamy z całościowym podejściem do wychowanka, 

uwzględniającym jego dobro moralne, intelektualne i fizyczne. Dlatego proponowane dziś wychowanie 

szkolne, idzie najczęściej w kierunku liberalnym, przeistaczając się łatwo w wychowanie laickie.  

Jednym z częściej spotykanych błędów w wychowaniu jest nierozpoznanie celów, czy też zapominanie o 

nich. Bywa, że skupia się ono jedynie na środkach. Na procesie niekończącego się mnożenia środków. 

Środki same w sobie nie są złe, ale problem rodzi się wtedy, gdy są one postrzegane jako tak dobre, że przez 

to traci się z oczu cel wychowania.  

Propozycje św. Jana Bosko są wyznaczane przez dokładnie określone cele, które możemy ująć jako troskę o 

integralny rozwój młodego człowieka, zagwarantowanie mu wejścia w życie zawodowe oraz przygotowanie 

do pełnienia ról społecznych w społeczeństwie i w Kościele. Wprowadzają przy tym bardzo ważną, 

fundamentalną zasadę porządkującą, wskazując na pierwszeństwo wartości duchowych nad witalnymi. 

Tylko wtedy, gdy wartości duchowe i religijne stawiane są na pierwszym miejscu, człowiek jest zdolny nie 

tylko do podejmowania wysiłków przekraczających własne ograniczenia, ale również do owocnego 

integrowania własnej osobowości. Z pewnością nie dojdzie dzięki temu do wyeliminowania wszystkich jego 

niepokojów - religia w swojej funkcji wychowawczej jest bowiem rodzajem wezwania do „twórczego 

niepokoju" i nieustannego poszukiwania swojego miejsca w świecie i Kościele - ale stawiane pytania znajdą 

mocny punkt odniesienia, tłumaczący w sensowny sposób ludzkie życie, także istnienia zła czy cierpienia. 

Nigdzie poza religią odpowiedzi na te pytania nie są pełne i nigdy nie będą (por. Ks. Kazimierz Misiaszek, 

System prewencyjny św. Jana Bosko w wychowaniu szkolnym).  

Dlatego modlimy się dzisiaj modlimy się o całościowy (fizyczny, intelektualny, duchowy, moralny) 

wszystkich tutaj obecnych dzieci, młodzieży szkoły salezjańskiej. W tej też intencji - a razem z dziećmi - 

przypominamy sobie słowa modlitwy ucznia:  

Panie Jezu, Ty wiesz, jak ciężką pracą jest nauka,  

wiesz, jak trudno jest rano wstać i iść do szkoły bez względu na pogodę. 

I cicho siedzieć, i uważać, słuchać tego, co mówią nauczyciele.  
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Jak trzeba pilnować wyobraźni, by nie bujała w obłokach.  

A znowu w domu niełatwo nam zrezygnować z telewizji i komputera.  

Daj nam siłę, byśmy mogli się oprzeć pokusom i spokojnie odrabiać lekcje. 

Nauczycielom daj dużo dobroci i cierpliwości. 

Dziękujemy Ci za naszych kolegów i koleżanki, tych dobrych i tych, którzy nie są dla nas mili. 

Nie pozwól nam być obojętnymi wobec kolegów i koleżanek, którzy mają trudności. 

Daj nam dar mądrości i umiejętności i spraw, żeby nauka była dla nas radością.  

Nie ma bowiem wspanialszego widoku na świecie jak ten, że dzieci idą do szkoły z radością.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Międzynarodowy Dzień Seniora, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Dorastać do miłości. Międzynarodowy Dzień Seniora (Archikatedra Poznańska - 

12.10.2007).  

Dzisiaj, w rocznicę poświęcenia Katedry Poznańskiej, spotykamy się na Eucharystii w intencji osób 

starszych. Jest to także Międzynarodowy Dzień Seniora. Spotykają się kapłani, osoby życia 

konsekrowanego, wierni świeccy; seniorzy z domów pomocy społecznej, klubów i organizacji 

pozarządowych i w ogóle ludzie w podeszłym wieku, którzy rozumieją, że wiek ten domaga się szczególnie 

intensywnej modlitwy.  

1. PRZEMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE  

Wszyscy jesteśmy świadkami wielkich zmian międzypokoleniowych zachodzących na naszych oczach. W 

przeszłości było rzeczą oczywistą, że obowiązkiem dorosłych dzieci jest otoczenie opieką swoich rodziców. 

Rodzina była złączona podstawową formę solidarności międzypokoleniowej. Najpierw istniała solidarność 

małżeńska, która oznaczała, że małżonkowie wiążą się ze sobą na dobre i na złe i zobowiązują się do 

wzajemnej opieki do końca życia. Owa solidarność małżonków obejmowała również dzieci, a ta z kolei 

rodziła solidarność między dorosłymi dziećmi i ich starzejącymi się rodzicami.  

Dzisiaj zaszły istotne zmiany w tej dziedzinie. Na skutek presji konsumpcyjnego społeczeństwa rodziny 

poświęcają więcej troski pracy i różnym formom aktywności społecznej aniżeli domowi. Wielu dorosłych 

uważa, że opieka nad ich starszymi rodzicami należy do państwa, bądź do szeroko pojętego społeczeństwa. 

Ponadto nietrwałość więzi małżeńskiej w niektórych kręgach społecznych przyczynia się do tego, że coraz 

częściej dorosłe dzieci oddalają się od rodziców i obarczają innych wypełnianiem naturalnego obowiązku 

oraz Bożego przykazania oddania czci ojcu i matce (por. Jan Paweł II, Trzeba budować solidarność między 

pokoleniami. Do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych - 30.04.2004).  

2. NEGATYWY STAROŚCI  

Skutkiem tego sytuacja wielu ludzi starszych stała się nad wyraz trudna. Wiele osób w podeszłym wieku nie 

ma wystarczających środków do życia lub odpowiednich zasiłków, niektóre z nich są chore, inne czują się 

niepotrzebne, bądź wstydzą się tego, że potrzebują szczególnej opieki, a liczne osoby czują się po prostu 

opuszczone. Trudności te będą nabierać coraz większych rozmiarów, ponieważ liczba osób starszych wciąż 

rośnie, a polskie społeczeństwo starzeje się na skutek spadku przyrostu naturalnego.  

Starzenie się staje się równoznaczne z przejściem na emeryturę, a bycie emerytem - dla ekonomicznie 

zorientowanej kultury - oznacza bycie bezużytecznym. Ponieważ społeczeństwo kładzie nacisk na młodość, 

siłę i piękno, dość powszechnie rozprzestrzenia się mniemanie, iż ludzie w podeszłym wieku rzadko 

cokolwiek „robią"; a już na pewno nic użytecznego. Dowodem tego większość przemysłu reklamowego 

oraz czas, jaki przeznaczamy na sport i czasopisma poświęcone modzie. Pomarszczeni, słabi i nieatrakcyjni 

przyciągają naszą uwagę dopiero w razie wypadku, w sytuacji kryzysowej, lub gdy widzimy ich nazwisko w 

nekrologu. Rzadko ludzie posunięci w latach pozostają sławni, zazwyczaj tylko dlatego, że wydają się nie 

starzeć.  
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Starszym ludziom daje się do zrozumienia, że są ciężarem dla gospodarki. Lekarstwa ratujące życie leżą 

nieraz poza zasięgiem ich finansowych możliwości. Życie traci dla nich sens, bo nie ma już nikogo, komu 

by na nich zależało. Tak wyglądają dzisiaj wypaczone relacje międzypokoleniowe. Doświadczenie uczy, że 

brak tego pozytywnego nastawienia sprzyja marginalizacji ludzi starszych i skazuje ich na samotność 

porównywalną do prawdziwej śmierci społecznej, tym bardziej, że mniemanie, jakie człowiek starszy 

posiada o sobie, nie zależy w dużej mierze od uwagi, jaką poświęca mu rodzina i społeczeństwo?  

Z najrozmaitszych powodów ludzie trafiają do domów pomocy społecznej. Najczęściej jest to samotność, 

kłopoty ze zdrowiem i przyczyny natury ekonomicznej. Do tego dochodzi starcza niezborność, dysfunkcja 

fizyczna i psychiczna, niemożność pomocy samemu sobie. Starsi najczęściej sami wiedzą, kiedy się usunąć, 

by nie tworzyć zarzewia konfliktów rodzinnych, gdy w grę wchodzi nieprzychylność zięcia, synowej, a 

nawet własnych dzieci. Do tego dochodzą czasem problemy alkoholowe i inne patologie. Często starsza 

osoba wymaga stałej kilkunastogodzinnej opieki, a jednocześnie zdaje sobie sprawę, że czynna zawodowo 

rodzina nie jest w stanie temu podołać. Wtedy rodzi się decyzja o „odciążeniu" najbliższych i zamieszkaniu 

w domu pomocy społecznej.  

Politycy rozmaitych opcji przypominają sobie o ich niedostatku dopiero wtedy, gdy nadchodzi czas igrzysk. 

A to dlatego, bo osiemdziesiąt procent emerytów chadza jeszcze do urn wyborczych, więc stanowią liczący 

się elektorat. Mamią więc ich, bez opamiętania, obietnicami, których nie zamierzają nigdy zrealizować. A 

kiedy już zdobędą, tak bardzo pożądany, mandat, rychło zapominają o ich istnieniu. Jakby sami nie mieli ani 

dziadków, ani rodziców.  

Tymczasem trzeba iść naprzód, bez względu na to, czy kończy się siedemdziesiąt czy osiemdziesiąt lat. Bez 

względu na to, czy tracę zdrowie, włosy, urodę lub siły, pieniądze albo pamięć, lub osoby, które kocham, 

chociaż kiedy rozstajemy się z kimś, jakaś część z nas obumiera. To bywa bolesne a nawet okrutne. 

Dokonuje się jakaś niechciana biblijna kenoza, czyli „samoogołocenie", „odarcie", „uniżenie" (Flp 2,7). Ma 

miejsce rozstanie się z kimś, pozostawienie za sobą miejsc, w których się było, opuszczenie obecnego etapu 

życia. Strata za stratą, niekiedy nawet poniżenie za poniżeniem - społeczne i psychiczne, fizyczne i 

intelektualne.  

3. POZYTYWY STAROŚCI  

Lecz „wyrzeczenie się samego siebie", nie stanowi przecież celu samego w sobie. W starszym wieku nie 

muszę dłużej niczego udawać. Kości stają się kruche, tlen wolniej dociera do serca. Wyrzekam się czegoś, 

ponieważ tylko w ten sposób mogę stopniowo dojrzewać, wzrastać w Chrystusie, poddać się Jego śmierci i 

wyniesieniu, przekształcać siebie przez Jego mękę i zmartwychwstanie. Podobnie jak Chrystus, staję 

obnażony na oczach świata i jedyne co mi pozostaje nie wyraża się wcale w tym, co udało mi się osiągnąć 

lub zgromadzić, ale w tym, kim jestem.  

Dzięki wyrzeczeniu się siebie wszyscy możemy dorastać do miłości. Oczywiście do miłości cichszej, 

pozbawionej dawnej namiętności, lecz na pewno bardziej dojrzałej i głębszej. Jest to miłość bogatsza o 

każdą twarz, którą widziałem lub dotykałem. Miłość, która lepiej zdaje sobie sprawę z różnorodności i 

wielowymiarowości życia. Która jest bardziej wyrozumiała dla naszych grzechów. Która nauczyła się 

słuchać i przebaczać. Miłość, która - jak mówi św. Paweł - „cierpliwa jest, łaskawa jest, nie zazdrości, nie 

szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, 

nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą" (1 Kor 13,4-6).  

W świetle Objawienia wiek dojrzały stanowi apogeum naszego rozwoju, jest etapem, na którym stajemy się 

osobą w całym tego słowa znaczeniu, osiągamy własną doskonałość. A doskonałość dla chrześcijanina to 

całkowita zgodność ze świętym człowieczeństwem Chrystusa, to dążenie, to nieustanny proces, niemożliwy 

do zrealizowania w pełni tutaj, na ziemi. Orygenes wyciąga z tego daleko idące wnioski. „Niektórzy 

badacze już przed nami zauważyli, że w Pismach ludzie są nazwani starcami lub starszymi nie dlatego 

bynajmniej, że przeżyli długie lata, lecz są wyróżniani tą nazwą ze względu na swoją dojrzałość umysłową i 
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godną szacunku życiową powagę. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy nazwa starzec zostaje uzupełniona 

określeniem ‘pełen dni'. Gdybyśmy wszak uznali, iż nazwę starzec lub starcy należy przyznawać 

człowiekowi z uwagi na jego długowieczność, to któż zasługiwałby na nią bardziej, niż zwłaszcza Adam 

oraz niewątpliwie Matuzalem czy Noe, którzy, wedle przekazu Pisma, przeżyli na tym świecie o wiele 

więcej lat, aniżeli inni ludzie? Tymczasem widzimy, że Pismo żadnego z nich nie nazwało starcem ani 

starszym. W Piśmie świętym jako pierwszy otrzymał tę nazwę Abraham, którego życie trwało o wiele 

krócej, aniżeli życie tamtych" (Wykład Księgi Jozuego, Hom. 16,1),  

By osiągnąć tę doskonałość potrzeba pracy nad sobą. Żyjący na przełomie IV i V wieku św. Jan Chryzostom 

w swoich katechezach chrzcielnych w ten sposób ostrzega starszych: „Jakąż jednak znajdą wymówkę, któż 

ich wytłumaczy, skoro przez swoją obojętność nie tylko sami ponoszą wielką szkodę, ale też stają się 

zgorszeniem dla drugich, gdy starzec nie bierze pod uwagę swego wieku i bliskiego końca ani brzemienia 

swych grzechów, lecz każdego dnia powiększa swe błędy i uczy młodych lekkomyślności? Kiedyż - 

powiedz - taki człowiek naprawi obojętność dziecka i niewstrzemięźliwość młodzieńca, jeśli sam nie 

poprawił swego wieku, jeśli musi zdać rachunek nie tylko za własne czyny, ale i za zły przykład dla drugich, 

nie powstrzymując się od zgubnych przyzwyczajeń? (...) Czyż będziemy stawiać zarzuty młodym, skoro 

starzy tak bardzo zaniedbują i nie chcą słuchać upomnień Apostoła: Nie bądźcie zgorszeniem ani dla 

Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego".  

Chrześcijańska wspólnota może wiele skorzystać dzięki obecności osób w podeszłym wieku. Zwłaszcza w 

sferze ewangelizacji. W jakże wielu rodzinach wnuki poznają podstawy wiary dzięki dziadkom. W ten 

sposób, rodzi się podstawowy dialog wiary między pokoleniami w ramach rodziny i wspólnoty.  

Ludzie starsi mogą wnosić dobroczynny wkład także w innych dziedzinach. Wielu ludzi znajduje 

zrozumienie i wsparcie właśnie u starszych, samotnych lub chorych, umiejących dodać otuchy przez 

życzliwą radę, milczącą modlitwę, świadectwo cierpienia znoszonego z wytrwałą ufnością.  

W świetle nauczania Pisma świętego „starość jawi się (...) jako czas pomyślny, w którym dopełnia się miara 

ludzkiego życia; zgodnie z Bożym zamysłem wobec każdego człowieka, w którym wszystko współdziała ku 

temu, aby mógł on jak najlepiej pojąć sens życia i zdobyć mądrość serca. Starość jest czcigodna - czytamy w 

Księdze Mądrości - nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest 

mądrość, a miarą starości - życie nieskalane (Mdr 4, 8-9). Starość to ostatni etap ludzkiego dojrzewania i 

znak Bożego błogosławieństwa" (Jan Paweł II, „List do osób w podeszłym wieku"). Sędziwość jest 

czcigodna sama w sobie, godna szacunku w każdym czasie, lecz nade wszystko jest ona wielkim darem 

Boga.  

4. TROSKA O STARSZYCH  

Czego wymaga od nas Chrystus w stosunku do osób starszych? Wymaga szacunku dla nich i troski o nich, 

ponieważ samo ich bycie jest błogosławieństwem, ponieważ są żywym świadectwem Bożej obecności.  

Jak zapewnić starzejącemu się społeczeństwu przetrwanie, gwarantując osobom starszym społeczne 

bezpieczeństwo i odpowiednią jakość życia? Zapewnienie im bezpieczeństwa nie zależy głównie od 

kryteriów ekonomicznych, lecz raczej do niepodważalnych zasad moralnych.  

I tak, najpierw należy przypomnieć o tym, iż niezastąpioną rolę w budowaniu solidarności 

międzypokoleniowej odgrywa rodzina, będąca źródłem i fundamentem społeczności ludzkiej. W żadnym 

wieku człowiek nie przestaje być ojcem albo matką, synem albo córką i właśnie ze względu na to ciąży na 

nas szczególna odpowiedzialność nie tylko za tych, których obdarzyliśmy życiem, ale także za tych, od 

których ów dar otrzymaliśmy.  

Jedną z dróg do rozwiązania problemów dotyczących starzenia się ludności jest z pewnością włączanie 

człowieka starszego w aktywne życie społeczne, wykorzystywanie zasobów doświadczenia, wiedzy i 
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mądrości, jakimi może się on podzielić. Starsi w istocie nie powinni być traktowani jako ciężar dla 

społeczeństwa, ale jako bogactwo, które może przyczyniać się do jego dobrobytu. Mogą dawać świadectwo, 

że istnieją pewne aspekty życia - jak na przykład wartości humanistyczne i kulturowe, moralne i społeczne - 

których nie da się mierzyć kryteriami ekonomicznymi czy funkcjonalnymi. W istocie idzie nie tylko o to, 

żeby coś zrobić dla ludzi starszych, ale by zaakceptować ich jako odpowiedzialnych współpracowników, 

którzy w możliwy dla nich sposób będą uczestniczyć w realizacji wspólnych przedsięwzięć.  

Trzeba też, aby tym działaniom towarzyszyły programy wychowawcze, mające przygotowywać ludzi do 

starości przez całe życie. Uczące ich umiejętności przystosowania się do coraz szybszych zmian w stylu 

życia i pracy. To wychowanie winno być skupione nie tylko na tym, co należy „czynić", ale przede 

wszystkim jak „być". Winno też zwracać uwagę na wartości, które każą cenić życie na wszystkich jego 

etapach, ucząc akceptacji zarówno możliwości, jak i ograniczeń, które ono z sobą niesie.  

Potwierdzenie godności człowieka starszego, jeśli ma być wiarygodne i autentyczne, winno znajdować 

wyraz w działaniach politycznych zmierzających do sprawiedliwego podziału zasobów, tak aby wszyscy 

obywatele, w tym także ludzie starsi, mogli z nich korzystać. Jest to trudne zadanie, któremu można sprostać 

jedynie stosując zasadę solidarności, wymiany mięzypokoleniowej i wzajemnej pomocy.  

Nasza cywilizacja musi zapewnić ludziom starszym opiekę nacechowaną głębokim człowieczeństwem i 

przenikniętą prawdziwymi wartościami. Do realizacji tego celu w istotny sposób może się przyczynić 

rozwój medycyny paliatywnej, współpraca wolontariuszy, zaangażowanie rodzin - którym należy pomagać 

w wypełnianiu ich powinności - oraz humanizacja instytucji opieki społecznej i ochrony zdrowia, które 

zajmują się ludźmi starszymi (por. Jan Paweł II, Ludzie starsi w życiu społeczeństwa. List papieski do 

uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności, 3 kwietnia 

2002 r.).  

Pamiętajmy też o zakonnicach i zakonnikach, którzy przez wiele lat służyli wiernie sprawie Królestwa 

niebieskiego. O kapłanach, którzy z powodu przekroczenia prawnej granicy wieku zrzekli się bezpośredniej 

odpowiedzialności pasterskiej. Kościół nadal Was potrzebuje. Wysoko ceni sobie służbę, jaką jesteście 

nadal gotowi świadczyć w różnych dziedzinach apostolatu; liczy na wkład Waszej wytrwałej modlitwy, 

oczekuje Waszych wyważonych rad i wzbogaca się dzięki ewangelicznemu świadectwu, jakie składacie 

każdego dnia.  

ZAKOŃCZENIE  

Pragnienie długiego życia jest szlachetne i bezpiecznie tylko wtedy, gdy jest złożone w ręce Boga, 

najwyższego i szczodrego Dawcy wszystkiego co najlepsze dla człowieka. I dlatego kieruję do wszystkich 

tutaj obecnych słowa św. Leona Wielkiego jako moje życzenie związane z dzisiejszym uroczystym 

eucharystycznym zgromadzeniem: Aetas largitur ut devotioni proficiat, tj. Starość bywa użyczana po to, by 

posłużyła ku pobożności.  

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego o potrzebie budowy nowych kościołów  

Czcigodni Księża, Drodzy Archidiecezjanie! 

Ostatnia niedziela października jest dniem modlitwy w intencji budowy nowych kościołów. W wyniku 

przemian, jakie nastąpiły w Polsce po roku 1980 pojawiła się możliwość budowy nowych świątyń, tak 

bardzo potrzebnych zwłaszcza tam gdzie w międzyczasie powstały osiedla mieszkaniowe, nie tylko na 

obrzeżach Poznania, ale też innych miast.  

Pragnę Was, Drodzy Archidiecezjanie, z radością powiadomić, że trwają budowy kościołów parafialnych w 

Poznaniu (na Strzeszynie, Osiedlu Pod Lipami, na Junikowie oraz Osiedlu Poetów) a poza Poznaniem w 

Swarzędzu, w Luboniu - Lasku i w Bolechowie oraz w Sulęcinku.  
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Postępują natomiast prace przygotowawcze do budowy świątyń w: Poznaniu - Osiedle Dębina, w Luboniu - 

Osiedle Lubonianka, w Dąbrówce k. Poznania, w Suchym Lesie -Osiedle Grzybowe, w Kościanie - Osiedle 

Konstytucji 3 Maja oraz w miejscowości Kamionki - Daszewice.  

Kontynuujemy starania o budowę kościołów w Poznaniu - Osiedle Łacina, w Kiekrzu, w Śremie oraz w 

Swarzędzu - Zalasewie.  

Serdecznie proszę każdego z Was o modlitwę w intencji mieszkańców tych osiedli oraz w intencji 

kapłanów, którzy podejmują się trudnego dzieła budowy nowych domów Bożych.  

W szczególniejszy sposób proszę o taką modlitwę wszystkich chorych i cierpiących.  

Z serca wszystkim błogosławię  

Poznań, dnia 26 października 2007 roku 

N. 6767/2007  

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, św. Stanisław Kostka, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Pewien młody Polak, szlachetnego rodu. Św. Stanisław Kostka. Homilia 

wygłoszona w Święto św. Stanisława Kostki, Poznań, kościół pw. św. Stanisława Kostki, 18 września 2007 

roku.  

Pieśnią radosną niech Polska wysławia 

Swojego Syna świętego, 

Bo dziś Stanisław jak gwiazda jaśnieje 

Na niebie miłej Ojczyzny. 

(z Hymnu brewiarzowego na Nieszpory)  

1. ŚWIĘTY  

Trudno jest mówić w małej „miłej Ojczyźnie", jaką jest parafia, o jej patronie. Należałoby przecież 

zakładać, że jest to osoba na tyle znana parafianom, iż ponowne o niej opowiadanie nie wniesie już nic 

nowego do portretu tego patrona polskiej młodzieży.  

Tutejsi wierni pamiętają z pewnością o tym, że Stanisław Kostka, kasztelanic zakroczymski, urodził się 28 

grudnia 1550 r. w Rostkowie, wiosce położonej około 4 kilometry od Przasnysza, na Mazowszu, w diecezji 

płockiej. Że miał trzech braci i dwie siostry. Że pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym. Był to 

wówczas dość popularny sposób podstawowego wychowania w rodzinach szlacheckich doby reformacji w 

Polsce. „Rodzice chcieli, byśmy byli wychowani w wierze katolickiej, zaznajomieni z katolickimi 

dogmatami, a nie oddawali się rozkoszom. Co więcej postępowali z nami ostro i twardo, napędzali nas 

zawsze - sami jak i przez domowników - do wszelkiej pobożności, skromności, uczciwości, tak żeby nikt z 

otoczenia, z licznej również służby, nie mógł się na nas skarżyć o rzecz najmniejszą" (tak charakteryzował 

wychowanie domowe starszy brat św. Stanisława, Paweł Kostka). Takie arystokratyczne wychowanie 

charakteryzowało się zazwyczaj większymi wymaganiami stawianymi wobec pańskich dzieci, aniżeli wobec 

służących. Wyrastało to z przekonania, że na tych pierwszych będzie spoczywać w przyszłości większa 

odpowiedzialność. W pewnym sensie było to nawiązanie do owej starożytnej greckiej tradycji, domagającej 

się od pana np. wcześniejszego rannego wstawania, aniżeli od niewolnika.  
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W wieku 14 lat Stanisław - wraz ze swym bratem Pawłem i wychowawcą - zostali wysłani do jezuickich 

szkół do Wiednia. Tam spędzili trzy lata na nauce, która Waszemu i mojemu patronowi początkowo szła 

dość opornie. Wiedza z Rostkowa nie wystarczała. Jednak pod koniec trzeciego roku studiów należał on już 

do najlepszych uczniów; władał płynnie językiem łacińskim i niemieckim, rozumiał język grecki. Dla tego 

młodego człowieka pobyt we Wiedniu był czasem intensywnej nauki i rozwoju duchowego. „Słuchał 

codziennie Mszy świętej, częściej od innych się spowiadał i przyjmował Komunię świętą, i długo się modlił. 

Studiował retorykę i nie tylko dorównywał innym w nauce, ale i prześcigał tych, którzy do niedawna go 

przewyższali. Dzień i noc rozmyślał o Panu Jezusie i o Towarzystwie Jezusowym" (Wyjątek ze 

sprawozdania rocznego o stanie Kolegium w Wiedniu; Arch. Rz. Tow. Jezusowego, Epist. Germaniae, 140 

nn. 75 r.). Na wszelkie docinki i upokorzenia doznawane ze strony otoczenia, dotyczące jego tzw. 

„przesadnej" pobożności, reagował słowami: "Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem 

żyć".  

Będąc człowiekiem słabego zdrowia, w grudniu 1565 r. ciężko zachorował. I wówczas - jak sam wyznał - 

zjawiła się Najświętsza Maryja Panna, które złożyła mu na ręce Dzieciątko Jezus. Dzięki jej 

wstawiennictwu doznał uzdrowienia oraz usłyszał polecenie wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego. 

Ponieważ jednak Towarzystwo nie prowadziło nowicjatu we Wiedniu, ani też nie miało zamiaru przyjąć go 

bez zgody rodziców, Stanisław udał się pieszo do prowincjała do Augsburga. W ucieczce pomógł mu jezuita 

Franciszek - Antoni, przekazując list polecający do Piotra Kanizjusza, prowincjała Towarzystwa 

Jezusowego Górnych Niemiec.  

W sprawozdaniu rocznym o stanie Kolegium we Wiedniu czytamy: „Pewien młody Polak, szlachetnego 

rodu, lecz bardziej jeszcze szlachetny cnotą, przebywał u nas w Wiedniu przez dwa lata i nalegał o przyjęcie 

go do zakonu. Spotykał się jednak zawsze z odmową; nie wypadało przyjmować go bez zgody rodziców, 

był bowiem naszym konwiktorem i uczniem naszego gimnazjum, poza tym zaistniały jeszcze inne powody 

odmowy. Nie mając więc nadziei na urzeczywistnienie tutaj swoich zamiarów, wyruszył przed paroma 

dniami w niewiadomym kierunku, pragnąc zapewne uczynić to gdzie indziej. Zostawił on wielki przykład 

stałości i pobożności; wszystkim drogi, nikomu nie przykry, młody wiekiem, ale dojrzały roztropnością, 

niewielki wzrostem, lecz wielki duchem. [...] Ze łzami prosił przełożonych o przyjęcie, pisał też listy do 

legata papieskiego, by nakłonił naszych do tego. Lecz wszystko na próżno. Dlatego postanowił wbrew woli 

rodziców, braci, znajomych i powinowatych gdzie indziej i na innej drodze szukać dostępu do Towarzystwa 

Jezusowego. A gdyby i to mu się nie powiodło, postanowił całe życie pielgrzymować, wzgardzony i ubogi 

dla miłości Chrystusa." W ten sposób pokazał, że nic dla niego nie jest ważniejsze od miłości Boga: „Kto 

kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien" (Mt 10, 37).  

Wiedeńskie sprawozdanie kontynuuje dalej historię ucieczki Stanisława w następujący sposób: „Nasi zaś, 

skoro poznali jego myśli, zaczęli mu to odradzać i zachęcali, by wyruszył w drogę wraz ze swoim bratem, 

który wkrótce miał powracać do ojczyzny. Zapewniali go również, że rodzice przychylą się do jego 

zamiarów, gdy zobaczą jego stałość. On jednak twierdził przeciwnie, że lepiej od innych zna swoich 

rodziców i że daremnym byłoby wyczekiwać tego od nich, a uważa, że powinien spełnić to, co obiecał 

Chrystusowi.  

Tak więc, gdy ani wychowawca, ani spowiednicy nie mogli go odwieść od powziętego postanowienia, 

pewnego poranka, po przyjęciu Komunii świętej, opuścił Wiedeń bez wiedzy swojego opiekuna i swojego 

brata. Wyrzekł się dość znacznej ojcowizny, pozostawił odzież, której używał w domu i w szkole, a 

przywdziawszy płócienne i pospolite odzienie, z kijem w ręku udał się w drogę jak zwyczajny ubogi 

prostak. Tylko Bóg wie, co będzie z nim dalej, ufamy jednakże, że to wszystko się stało nie bez natchnienia 

Bożego. Był zawsze taki stały w swoim postanowieniu, iż wydaje się nam, że w tym wypadku działał pod 

wpływem łaski, a nie z jakiegoś chłopięcego kaprysu" (Wyjątek ze sprawozdania rocznego o stanie 

Kolegium w Wiedniu; Arch. Rz. Tow. Jezusowego, Epist. Germaniae, 140 nn. 75 r.)  

Bogaty młodzieniec wybrał „drogocenną perłę", dla której warto sprzedać wszystko, co człowiek posiada 

(por. Mt 13, 45-46). Jego serce oderwało się od dóbr, które posiadał. Pociągający urok „marności" nie 
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przesłonił mu dobra a bogactwa doczesne nie zajęły jego umysłu do tego stopnia, by oddaliły go od Boga. 

Wszystko zainwestował w Królestwo Niebieskie.  

Nie zastawszy prowincjała w Augsburgu, udał się dalej do Dylingi, a nie była to wcale krótka przechadzka 

(trasa z Wiednia do Dylingi wynosi około 650 km). Niestety w tym czasie jezuici w Dylindze przeżywali 

poważny kryzys. Dwaj tamtejsi ojcowie - w tym jeden Polak - porzucili zakon i przeszli na protestantyzm. 

Nie usposobiło to bynajmniej pozytywnie pozostałych zakonników do młodego kandydata z Polski. Mimo 

to Piotr Kanizjusz pozwolił zostać Stanisławowi, poddając go jednak bardzo ciężkiej próbie, z której 

wyszedł zwycięsko. I wtedy - pod koniec października 1567 roku - święty prowincjał skierował świętego 

kandydata do Rzymu, do świętego generała zakonu. Droga była długa i uciążliwa, ale Kostka - wraz z 

dwoma młodymi zakonnikami i listem polecającym - dotarł na miejsce. 

 

Dnia 28 października 1567 roku został przyjęty do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego. Na początku 1568 

roku zamieszkał w kolegium jezuickim, gdzie przebywało około 40 nowicjuszy, w tym czterech Polaków. 

Rozkład zajęć nowicjatu był prosty: modlitwy, praca umysłowa i fizyczna, posługiwanie w kolegium i 

szpitalach, konferencje mistrza nowicjatu i przyjezdnych gości, dyskusje na tematy życia wewnętrznego i 

kościelnego. W ten sposób Kostka rozpoczął nowicjat uszczęśliwiony, że nareszcie spełniły się jego 

marzenia. W krótkim czasie zyskał sobie też miano anioła nowicjatu. Wsparty znajomością samego siebie i 

przeświadczeniem, że bez łaski Bożej jest niczym, umacniał w sobie pokorę, której ani pochwały nie mogły 

zmienić, ani najbardziej surowe nagany, nie mogły w niczym rozdrażnić.  

W lutym 1568 roku przeniósł się z kolegium do klasztoru przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale. Tam 

budował otoczenie swoją dojrzałością duchową i rozmodleniem i wkrótce złożył śluby zakonne, mając 17 

lat. Latem tego samego 1568 roku przybył do Rzymu Piotr Kanizjusz, który w specjalnych konferencjach 

zachęcał młodzież zakonną, by tak przeżywała każdy swój dzień, jakby miał to być ostatni dzień ich życia. 

Kostka skomentował to w następujący sposób: „Dla wszystkich ta nauka świętego męża jest przestrogą i 

zachętą, ale dla mnie jest ona wyraźnym głosem Bożym. Umrę bowiem jeszcze w tym miesiącu." Nikt nie 

wziął poważnie jego słów, dopóki nie zachorował na malarię. Gdy poczuł się źle, prosił w modlitwie, by 

mógł umrzeć w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W wigilię tego święta gorączka 

nagle wzrosła. Przeniesiono go do infirmerii i w nocy zaopatrzono na drogę do wieczności. Prosił jeszcze - 

podobnie jak św. Franciszek - by położono go na ziemi i prośbę tę spełniono. Nagle - jak zeznał naoczny 

świadek - twarz jego rozjaśniła się jakimś tajemniczym blaskiem. Wyznał, że widzi Matkę Bożą z 

orszakiem świętych dziewic, które po niego przychodzą. I w ten sposób, krótko po północy, dnia 15 sierpnia 

1568 roku, w uroczystość Wniebowzięcia, przeszedł do wieczności.  

Wierny i czysty, przeżył czasów wiele, 

A jeszcze młody, stał się doskonały 

I pamięć o nim świeci jasnym blaskiem, 

Aby wskazywać drogę wśród ciemności. 

(z Hymnu brewiarzowego na Godzinę Czytań).  

2. MĄDROŚĆ SYNONIMEM STAROŚCI  

Mając w ten sposób przed oczyma życie Stanisława Kostki i pragnąc je jakoś podsumować, przychodzą na 

myśl słowa z dzisiejszego czytania liturgicznego: „Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą 

lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane" (Mdr 4, 8-9).  

Dla każdego, komu nieobce jest starotestamentalne nauczanie o odpłacie sprawiedliwych jest to dość 

zaskakujący wniosek. Przecież uczono tam, że grzesznik umiera szybko a człowiek sprawiedliwy żyje 

długo. Tymczasem tutaj - po raz pierwszy w Starym Testamencie - twierdzi się coś wręcz przeciwnego; 

sprawiedliwy „pośpiesznie wyszedł spośród nieprawości." Tym samym zrelatywizowana została wartość 

ludzkiej długowieczności. Być może jest to jakaś aluzja do sprawiedliwego Henocha, znanego z księgi 

Rodzaju, który został szybko - jak na patriarchalne lata - zabrany do wieczności (Rdz 5, 24: „Żył więc 
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Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg "). „Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł 

Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył 

czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie wyszedł spośród nieprawości"(Mdr 4, 

10.13-14).  

To nic innego jak „mądrość serca", o której mówił Psalm 90 [89]. Jest ona darem pochodzącym od Boga 

(por. Jk 3, 17) a otrzymuje się ją dzięki modlitwie (por. Mdr 7, 7). Nie pozostaje ona daleko od człowieka, 

jest blisko jego serca (por. Pwt 30, 14). Uczy o niej Dekalog, dlatego Pan Jezus przypomina, że, aby «wejść 

do życia», trzeba zachowywać przykazania (por. Mk 10, 19). Trzeba, ale to nie wystarcza! Źródłem 

zbawienia nie jest bowiem prawo, ale łaska. Prawo ustanowił Mojżesz, natomiast łaska i prawda przyszły 

przez Jezusa Chrystusa (por. J 1, 17). Aby osiągnąć zbawienie, potrzeba wiec otworzyć się w wierze na 

łaskę Chrystusa. Uczynił to święty Stanisław, powtarzając za Piotrem: «Oto my opuściliśmy wszystko i 

poszliśmy za Tobą» (Mk 10, 28).  

Jan Paweł II w Liście do Młodych przed Światowym Dniem Młodzieży w Toronto napisał: „Nie pozwólcie, 

by kultura posiadania i przyjemności uśpiła wasze sumienia! Bądźcie uważnymi i czujnymi ‘strażnikami', 

abyście się stali autentycznymi twórcami nowej ludzkości." Być czujnym i budzić w sobie ciągle na nowo 

wrażliwość sumienia może tylko ten, kto budzi w sobie ciągle na nowo miłość do Boga i do człowieka. Im 

bardziej trwamy w przyjaźni z Bogiem, tym łatwiej znajdziemy ludzi, którzy są ludźmi czystego serca. I tym 

łatwiej wypełnimy te marzenia i aspiracje, które prowadzą nas do wiernej, czystej i radosnej miłości.  

3. ZNACZENIE STANISŁAWA DZISIAJ  

Czy dzisiaj, kilka wieków po śmierci Stanisława, może on ciągle jeszcze stanowić drogowskaz w 

poszukiwaniach, wątpliwościach i decyzjach współczesnej młodzieży? Co ma ten święty do 

zaproponowania młodym na początku XXI wieku, nasyconym kulturą absurdu, konsumpcji i zmysłów, 

brutalności, przemocy i braku szacunku wobec drugiego człowieka; rozpadających się rodzin i utraty sensu?  

Na to pytanie starał się już odpowiedzieć ks. Janusz Cegłowski, zwracając uwagę na pewne ponadczasowe 

cechy świętego, który: „Nie dał się zwieść mirażowi kariery, bogatego i wygodnego życia, przyszłości 

zabezpieczonej majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom na życie. Nie 

chciał tylko wypełniać żołądka, imponować strojami, uczynić z życia jednej wielkiej rozrywki. 

Niesamowicie szybko zrozumiał te wszystkie złudzenia, za którymi często biegniemy, przeskoczył je, 

odkrył głębię, którą każdy z nas posiada, a która często przez całe życie jest w stanie uśpienia. Miał swoją 

klasę, styl. Był silną osobowością. Umiał przeciwstawić się naciskom grupy, być sobą, być wolnym. Jest to 

szalenie trudne, zwłaszcza w młodzieńczym wieku. Żył z pasją".  

To nie był ktoś - kontynuuje dalej autor - kto nie wie, po co żyje. Kto jest znudzony i wymagający wiele od 

innych, a nie dający nic z siebie. „Swą porywającą miłość młodzieńczą skierował do Boga. [...] Uwierzył w 

miłość Boga do niego i całym sobą Bogu odpowiedział. Miał pewnie świadomość, że charakter - to nie tylko 

sprawa dziedziczenia cech po przodkach, nie tylko wpływ środowiska, ale to również praca nad jego 

kształtowaniem. Stawać się dojrzałym człowiekiem - to podjąć trud rozwoju. Nie był mięczakiem, który 

mówi: taki już jestem, a zło usprawiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża warunki, historię". Był 

Kostka czujnym ogrodnikiem wyrywającym chwasty słabości i grzechu, aby w ogrodzie jego serca mogły 

wyróść piękne kwiaty. Miał świadomość tego, że młodość jest wydobywaniem pięknej rzeźby, która ma się 

wyłonić ze wspaniałej bryły marmuru.  

Przeto nie płaczmy nad życiem tak krótkim, 

Gdyż on swą miarę osiągnął, 

A młodym trzeba braterskiej przyjaźni, 

Co w górę porwie ich dusze.  

(z Hymnu brewiarzowego na Nieszpory)  
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Jan Paweł II, modląc się przy sarkofagu Stanisława Kostki, powiedział m.in.: „Ten święty patron młodzieży 

polskiej towarzyszył mi od dawna, w czasach młodości i potem, stale. Towarzyszył mi w Rzymie, gdy 

byłem studentem w położonym niedaleko stąd Kolegium Belgijskim. Prawie każdego dnia przychodziłem 

szukać u niego duchowego światła i pomocy [...]. Jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu 

przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia każdego 

chrześcijanina, jakim jest świętość. Kiedy znajdujemy się wobec tej niezwykłej postaci, myśli nasze 

podążają natychmiast do młodych całego świata".  

Ukazując świętego dzisiejszej młodzieży, Ojciec Święty zwrócił uwagę na znaczącą analogię: „Tak , św. 

Stanisław miał trudną młodość, mimo że był z bardzo bogatego rodu, arystokratycznego, prawie 

królewskiego, miał trudną młodość. Młodzi dzisiaj mają w Polsce trudną młodość, czasem wydaje mi się, że 

nie potrafią sprostać wyzwaniom, czasem szukają wyjścia poza Ojczyzną. Dla wszystkich: i tych, co 

odchodzą z Ojczyzny, i tych, co zostają, niech św. Stanisław Kostka będzie patronem - patronem trudnych 

dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego. Szukajmy u niego stale wspomożenia dla całej młodzieży 

polskiej, dla całej młodej Polski"( Rzym - Kwirynał, 13.11.1988).  

ZAKOŃCZENIE  

A zatem módlmy się: Boże, Ty wśród wielu cudów swojej mądrości obdarzyłeś św. Stanisława Kostkę łaską 

dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku, naucz nas: 

jak umiłować najbliższych,  

jak ukochać szkołę, 

jak zrozumieć sens wyrzeczeń,  

jak zrealizować cel życia.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Poświęcenie sztandaru NSZZ Policji, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, On zatknie chorągiew. Poświęcenie sztandaru Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego Policji (kościół Ojców Dominikanów - 22.10.2007).  

Zbieramy się dzisiaj w kościele Ojców Dominikanów na uroczystej Eucharystii, aby dziękować Bogu za 

zbawcze dzieło Jego Syna, Jezusa Chrystusa a jednocześnie zastanowić się nad wymową symbolicznego 

gestu, którego mamy dokonać, a mianowicie nad poświęceniem nowego sztandaru Samorządnego 

Niezależnego Związku Zawodowego Policji.  

Jako chrześcijanie staramy się nie tylko wykonywać pewne zewnętrzne gesty, ale i zrozumieć ich 

wewnętrzną wymowę. A odkrycie tego wewnętrznego sensu nie jest wcale tak proste, jak się wydaje na 

pierwszy rzut oka, ponieważ Pismo św. - podstawowe źródło naszej wiedzy o Bożych zamiarach względem 

ludzi - zdaje się wcale nie interesować sztandarami. Stary Testament mówi o sztandarach z rzadka a Pan 

Jezus milczy o nich w ogóle.  

Gdy Stary Testament zwraca uwagę na sztandary, w pierwszym rzędzie interesuje go ich celowość. Dookoła 

sztandarów, tych charakterystycznych dla każdego oddziału wojskowego znaków (hebrajskie: nes, ot, degel; 

greckie: semeion, hegemonia, rzymskie: vexillum, signum, turma), miały się gromadzić wojska Pańskie w 

ustalonym porządku. "Synowie zaś Izraela rozbiją namioty według swoich zastępów: każdy na swoim 

(miejscu w) obozie i każdy pod swoją chorągwią" (Lb 1, 52). W ich obecności miały zwijać obóz. Z nimi 

ruszać z miejsca (por. Lb 1, 52; 2, 31; 10, 14-28). Innymi słowy sztandary miały stanowić widoczny punkt 

zborny dla wojska.  

Oprócz ich celowości istnieje również ciągle towarzysząca sztandarom nadzieja na niechybne zwycięstwo 

dobra nad złem.  
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"On zatknie chorągiew dla dalekiego narodu 

i gwizdem wezwie go z krańców ziemi;  

a on przyjdzie rączy i lekki. 

Nie ma w nim nic słabego ani zmęczonego, 

nikt nie drzemie ani nie śpi,  

nikt nie odpina pasa ze swych bioder 

ani nie ma rozerwanego rzemyka u trzewików. 

Strzały jego ostre i każdy łuk napięty;  

kopyta jego koni są jak krzemień,  

koła jego rydwanów pędzą jak huragan. 

Jego ryk jest jakby lwicy, on ryczy jak lwiątka.  

Wydaje pomruk, porywa swą zdobycz i umyka, 

a nikt mu nie wyrwie". 

(Iz 5, 26-29)  

Sztandar niesie ze sobą zmienność, w zależności od okoliczności, w których się pojawia, będąc 

uczestnikiem zmiennych ludzkich losów. Z pochodzących sprzed dwóch tysięcy lat pism qumrańskich 

znalezionych nad Morzem Martwym dowiadujemy się, że inne napisy pojawiały się na sztandarach w 

momencie wyruszania wojsk do walki. Inne towarzyszyły samej walce. Inne wreszcie - powrotowi wojska z 

pola bitwy. Tekst qumrański zwany „Regułą wojny" w części zwanej „Reguła dotycząca sztandarów" 

(III,12) mówi tak:  

Gdy będą wychodzić na wojnę, napiszą: 'Zgromadzenie Boże', 'Obozy Boże', Plemiona Boże', 'Rady Boże', 

Oddziały Boże', (...) Wezwanie Boże', 'Armia Boża'.  

Gdy będą zbliżać się do walki, napiszą na swoich sztandarach: 'Wojna Boża', 'Pomsta Boża', 'Walka Boża', 

'Odwet Boży', 'Moc Boża', 'Odpłaty Boże', 'Potęga Boża', 'Zagłada Boża'.  

Gdy będą wracać z wojny, napiszą na swoich sztandarach: 'Wybawienie Boże', 'Sława Boża', 'Pomoc Boża', 

'Wsparcie Boże', 'Radość Boża', 'Dziękczynienie Boże', 'Chwała Boża', 'Pokój Boży' (1QM IV,9-14).  

A zatem w innej fazie działań wojennych sztandary nabierałby innego znaczenia. Faktycznie, czegoś innego 

potrzeba w momencie przygotowywania akcji (tu potrzebna jest zdrowa rada). Co innego potrzebne jest 

podczas bitwy (siła). A jeszcze coś innego potrzebujemy w chwili powrotu po odniesionym zwycięstwie 

(radość). Inaczej patrzy się na sztandar zwycięzców a inaczej na sztandar pobitych.  

Lecz każdy - a więc również i dzisiaj święcony sztandar - posiada w sobie także coś niezmiennego. Są to 

cztery narożniki sztandaru, a my powiedzielibyśmy - w nieco głębszym sensie - cztery fundamentalne 

zasady policjanta. Posługując się greckim określeniem sztandaru (hegemonia) - powiedzielibyśmy, że idzie 

tu o konieczne władztwo czterech zasad, które określają zgromadzonych pod sztandarem ludzi. Do tych 

czterech zasad należą: pierwszeństwo człowieka przed rzeczą, pierwszeństwo człowieka przed państwem, 

pierwszeństwo człowieka przed ideologią, pierwszeństwo służby przed władzą.  

1. Prymat człowieka przed rzeczą  

Gdy szuka się dzisiaj - także w policji - przyczyny wszelkiego zła i wszelkich braków, wskazuje się 

najczęściej na brak pieniędzy. Gdyby tylko były pieniądze - powiadają - wszystko wyglądałoby zupełnie 

inaczej. Dzięki temu czasami odnosi się wrażenie, że najważniejsze problemy policji, to problemy natury 

pieniężnej.  

Tymczasem wiadomo, że podstawowym problemem każdej instytucji jest człowiek. Najbardziej 

podstawową zasadą, bez której trudno wyobrazić sobie budowanie świata bardziej sprawiedliwego i 

przenikniętego miłością jest człowiek z jego wyjątkowością i wrodzoną godnością. Godność osoby ludzkiej 
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wynika z faktu, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i powołany do pełni, która 

przekracza wymiary życia ziemskiego. To człowiek - jako istota rozumna i wolna - a nie pieniądz jest 

pierwszą zasadą oraz - można powiedzieć - sercem i duszą przekształcania społeczeństwa.  

Jeśli wiec dostrzegamy, że sytuacja społeczna daleka jest od ideału porządku moralnego, sprawiedliwości i 

miłości społecznej, trzeba najpierw przypatrzeć się sprawie przestrzegania pierwszeństwa należnego 

człowiekowi. Człowiek ma być celem, a nigdy środkiem; podmiotem - nigdy przedmiotem, punktem 

wyjścia, nigdy przystankiem na drodze do mety - we wszelkich sferach życia społecznego i państwowego. 

Szacunek dla człowieka, dla każdego człowieka, i dla jego godności winien stanowić podstawowe kryterium 

rozstrzygania wszelkiego rodzaju problemów. Nie może bowiem istnieć żadne dobro wspólne czy 

powszechne, którego podstawą nie byłoby dobro osoby ludzkiej - dobro konkretnego człowieka.  

Samo posiadanie nie doskonali jeszcze człowieka ani społeczeństwa, jeśli nie przyczynia się jednocześnie 

do jego dojrzewania i wzbogacenia ludzkiego powołania (SRS 28). Stąd potrzeba i tutaj nowego modelu 

kultury, który będzie sprzyjał temu, aby policjant stawał się coraz bardziej człowiekiem, ażeby bardziej 

"był". Ażeby był szanowany nie przez to, co posiada, ale dla niego samego, ze względu na szczególną 

godność, jaką posiada. Żadna zmiana w policji nie będzie stanowiła prawdziwego i trwałego wzbogacenia 

policjantów, jeśli będzie się odbywać kosztem ich godności. Jeśli chęć zysku lub władzy zajmie miejsce 

wartości takich jak wzajemna troska o innych, solidarność i dostrzeganie Boga we wszystkim, co żyje, 

rozwój zawsze będzie jednostronny i niepełny.  

2. Prymat człowieka przed państwem  

Najistotniejszym elementem życia międzynarodowego nie są państwa, lecz człowiek z jego ludzką 

godnością. „Człowiek bowiem będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego" 

(KDK 24), jest podmiotem praw i obowiązków uprzednich wobec tych, jakie wynikają z życia społecznego i 

politycznego. Człowiek jest "zasadą, podmiotem i celem wszystkich instytucji społecznych" (KDK 25). 

Państwo przecież to nic innego jak rozbudowany organizm, który współtworzą różne grupy pośrednie - 

poczynając od rodziny a kończąc na wspólnotach gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych - 

które posiadają swoją własną autonomię. Podstawą zdrowego ładu społecznego jest już samo bycie 

człowiekiem, bez spełniania jakichkolwiek innych dodatkowych warunków. Z tego też tytułu obowiązuje 

pierwszeństwo praw człowieka nad prawami państwa.  

Jest zatem podstawowym obowiązkiem społeczności państwowej uznawać i respektować prawa każdego 

człowieka i to bez względu na czynniki naturalne, czy sytuację społeczno-polityczną. A obowiązkiem policji 

jest czuwać, by prawa te nie były łamane. Społeczeństwo może się rozwijać tylko pod tym warunkiem, że 

prawa ludzkie będą w nim szanowane. Wszystkie instytucje, w tym również policja, są powołane do tego, 

by występowały przeciwko zniewoleniu człowieka i by same przestrzegały podstawowe prawa każdego 

człowieka.  

3. Prymat człowieka przed ideologią  

Policja bardzo często padała i padać będzie ofiarą ideologii; czyli systemy myślenia i wartościowania 

proponują własną koncepcję człowieka i społeczeństwa oraz ich wzajemnych relacji. Starają się ukazać cel 

człowieka i sposób realizacji tego celu. Zajmują stanowisko wobec otwarcia się człowieka na wartości 

najwyższe i wobec realizacji jego ostatecznego celu. Ideologie, szczególnie te, które aktualnie sprawują 

władzę, bardzo chętnie odwołują się do pomocy wszystkich możliwych środków nacisku po to, by 

zrealizować swoją wizje człowieka i świata.  

I tutaj trzeba jasno powiedzieć, że nie każda ideologia posiada moc wyzwalającą, ale tylko ta, która opiera 

się na pełnej prawdzie o człowieku. Każda inna zawężona, a zatem błędna ideologia stanowi narzędzie 

zniewolenia i to zniewolenia najbardziej niebezpiecznego, ponieważ sięgającego aż do podporządkowania 

sobie samego ludzkiego umysłu. Błędna ideologia prowadzi do wynaturzenia właściwego celu 
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społeczeństwa, a nawet do usprawiedliwienia niegodziwych środków i praktyk, jakimi posługują się często 

rządzący narodami. Dzielą one ludzi między sobą i wzajemnie ich sobie przeciwstawiają. W walce widzą 

energię napędową historii. W sile - źródło prawa a w wynajdywaniu wroga - polityczne abecadło. Pogłębiają 

rozdźwięki społeczne, zamiast je rozwiązywać. A przy tym budzą nadzieje niemożliwe do zrealizowania, 

nie biorąc pod uwagę złożoności ludzkiej kondycji. Reprezentującą wąskie interesy, tak bezwzględnie 

zmierzają do dominacji politycznej, ekonomicznej, społecznej, że niektóre z nich przeistaczają się w rodzaj 

świeckiej religii, uznając się za nosicieli przyszłego zbawienia ludzkości, choć wiadomo, że „ten, kto żyje 

myślą w hipotetycznej przyszłości, łatwo znajdzie pretekst do zaniedbania bieżących obowiązków" (OA 

37).  

Policja winna w sposób szczególny strzec się błędnych ideologii. Musi stanowczo podporządkowywać się 

prawdzie, aby oprzeć się pokusom ideologicznym, które manipulując kulturą zniewalają i podporządkowują 

sobie człowieka. Najpierw trzeba wiec „badać duchy, czy są z Boga", byśmy mogli odkryć fałszywe wizje 

ideologiczne i zastępować je gotowością do przyjęcia człowieka w całej jego prawdzie, ponieważ tylko cały 

człowiek jest fundamentem życia społecznego, a prawda o nim podstawowym kryterium oceny każdej 

ideologii.  

4. Prymat służby przed władzą  

Mówi się i pisze już od wielu lat o patologii władzy. Posiadanie jakiejś władzy, jakiegoś urzędu może 

zdeprawować człowieka, który jest miękki i nieodporny na różne pochlebstwa i czołobitność. I dlatego dla 

własnego dobra każdego z Was, Drodzy Policjanci, wypada przypomnieć, iż zerwanie życiodajnego 

stosunku między Bogiem a ludzkością nastąpiło przez akt buntu ze strony człowieka spragnionego 

absolutnej niezależności i wołającego: "nie będę służył", a ponowne nawiązanie tego życiodajnego stosunku 

nastąpiło jedynie przez postawę przeciwną, jaką okazał Jezus Zbawiciel, który „nie przyszedł, żeby Mu 

służono, lecz żeby służyć i życie swoje dać na okup za wielu" (Mk 10, 45). Z takiej służby uczynił następnie 

przykazanie dla swoich Apostołów, chcąc niejako określić charakter władzy, którą im powierzał i charakter 

zwierzchnictwa każdego człowieka nad sobie podobnymi: "Największy między wami niech będzie jak 

najmłodszy, a przełożony jak sługa".  

Jest to oczywiście przeciwieństwem ducha tzw. „służalczości". Trzeba „potępić wszelkie słowa lub postawy, 

które przez komplementy, pochlebstwo lub służalczość zachęcają i utwierdzają drugiego człowieka w 

złośliwych czynach i w przewrotności jego postępowania. Pochlebstwo stanowi poważne przewinienie, 

jeżeli przyczynia się do powstania wad lub grzechów ciężkich. Pragnienie wyświadczenia przysługi lub 

przyjaźń nie usprawiedliwiają dwuznaczności języka. Pochlebstwo jest grzechem powszednim, gdy zmierza 

jedynie do bycia miłym, uniknięcia zła, zaradzenia potrzebie, otrzymania uprawnionych korzyści" (KKK 

2480).  

Gdy mówimy o prymacie służby przed władzą, zauważamy zazwyczaj podwójną reakcję. Jedna jest raczej 

negatywna. Człowiek współczesny nie chce się uważać za sługę żadnego autorytetu, żadnego prawa. Mocno 

rozwinięty instynkt wolności skłania go do kaprysu, do swobody, a w końcu do anarchii. Tymczasem dobrze 

będzie przypomnieć, że zasada służby należy do istoty ducha chrześcijańskiego, a tym bardziej jest istotna 

dla chrześcijanina, który jest powołany do sprawowania funkcji policjanta. Druga reakcja, która może się 

nie wyraża wprost, ale rodzi się w podświadomości to uczucie zadowolenia na myśl, że wezwanie do służby 

odnosi się bardziej do przełożonych, poskramia ich ambicje i arbitralność oraz stawia ich poniżej tych, 

którymi rządzą, tymczasem nakaz ten odnosi się do każdego.  

Drodzy Policjanci, pełnicie trudną, ale niezbędną służbę społeczeństwu, nie szczędząc wysiłków, aby 

zapewnić ład i porządek. Pomagacie mieszkańcom przestrzegać praw, które są podstawą zgodnego i 

harmonijnego współżycia. Dzięki Wam dobra publiczne i prywatne zostają zabezpieczone, a zdrowie 

obywateli jest chronione dzięki Waszym działaniom prewencyjnym. Łatwo się domyślić, że wszystko to 

nakłada na Was ogrom zadań, które wymagają konsekwencji i ofiarnego zaangażowania w służbę 

wspólnemu dobru, a także wrażliwości na człowieka, poczucia odpowiedzialności, niewyczerpanej 



126 
 

cierpliwości i postawy akceptacji wobec wszystkich. Są to niełatwe umiejętności, dlatego tak ważne jest, 

abyście mogli liczyć na pomoc Bożą.  

To zaś wymaga „przemieniania się przez odnawianie własnego umysłu." Ta zaś reforma duchowa jest dla 

każdego policjanta najkonieczniejsza i najtrudniejsza. Zmienić własne upodobania, według woli Bożej. 

Poprawić się ze swych wad, które często wysławiamy jako nasze zasady i cnoty. Dążyć do stałej prawości 

wewnętrznej uczuć i zamiarów. Pozwolić, by naprawdę kierowała nami miłość Boża, a zatem miłość 

bliźniego. Przyzwyczaić się do słuchania w pokorze i milczeniu wewnętrznym głosu Ducha Świętego. 

Ożywiać w sobie ten "zmysł Kościoła", który ułatwia Wam zrozumienie tego, co w nim jest boskiego i 

ludzkiego. Stać do dyspozycji w prostocie i wyrzeczeniu, ponieważ one skłaniają nas do miłości i do 

wspaniałomyślnego kroczenia za Chrystusem - to wszystko jest reformą, której się od Was wymaga przed 

wszelką inną reformą. Cała odnowa polega istotnie na większej wierności Waszemu powołaniu. Gdybyście 

się zapytali Chrystusa, co mamy czynić, aby być doskonałym, odpowiedź byłaby prosta: niech każdy z Was 

słucha tajemniczego i Boskiego głosu w głębi swego własnego sumienia (por. Paweł VI, Przemiana 

wewnętrzna podstawą wszelkiej doskonałości. Watykan, Rozważanie w czasie Audiencji Generalnej - 7 VIII 

1968).  

Przez codzienne wypełnianie Waszych obowiązków zawodowych, Chrystus wzywa Was do przestrzegania i 

troski o przestrzeganie prawa ludzkiego, jeżeli nie jest ono sprzeczne z prawem Bożym. Żąda, byście byli 

twórcami harmonijnego współżycia miedzy ludźmi. Byście w każdych okolicznościach okazywali 

solidarność, zwłaszcza z najsłabszymi i bezbronnymi. Byście strzegli wszędzie prawa do życia, zapewniając 

bezpieczeństwo ruchu drogowego i nietykalność osób.  

Pełniąc tę misję, nie zapominajcie o tym, że każdy człowiek jest kochany przez Boga, jest Jego stworzeniem 

i zasługuje na akceptację i szacunek. Każda ludzka istota kryje w sobie skarb dobroci i nadziei, która 

niestety często zostaje stłumiona przez niesprawiedliwość i przemoc. Jesteście wszyscy wezwani, aby 

zwracać się do siebie nawzajem z odpowiedzialną życzliwością, bo tylko miłość mająca źródło w Bogu 

zdolna jest przemienić człowieka i pobudzić jego wzrost.  

Jeśli będziecie postępować w ten sposób, nie tylko odkryjecie na nowo, jakie znaczenie ma Wasza służba 

dla obywateli, ale doświadczycie też, że została Wam powierzona rola wychowawcza, która buduje 

społeczność, w której wszyscy mogą żyć lepiej i spokojniej (por. Jan Paweł II, Wasza służba jest niezbędna 

dla społeczeństwa. Jubileusz Policji Miejskiej we Włoszech. 20 I 2000)  

ZAKOŃCZENIE  

Tak rozumiany sztandar umocni was w przekonaniu, że nawet jeśli istnieje pierwszeństwo człowieka nad 

wszelkim stworzeniem, to jednak w jednej kwestii człowiek nie ma i nigdy nie będzie posiadał 

pierwszeństwa. Nie posiada pierwszeństwa przed Bogiem. Jeśli nie chce ulec zagładzie, nie może stawiać 

się ponad Stwórcą. Niech ta dzisiejsza, uroczysta chwila zachęci nas do umocnienia się w tych zasadach. 

Wszystkich Policjantów, członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, którzy 

pójdą tą drogą niech Bóg Wszechmogący obdarzy najtrudniejszym zwycięstwem, tj. zwycięstwem nad sobą.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Trójcy Świętej, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, W sercach naszych, Trójco Święta. Msza święta z udziałem Szafarzy 

Nadzwyczajnych Archidiecezji Poznańskiej (Archikatedra Poznańska - 3.06.2007).  

Dziś przeżywamy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Na początku Mszy św. usłyszeliśmy - jak za prawie 

każdym razem - pozdrowienie apostoła Pawła: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w 

Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi" (2 Kor 13, 13). I znowu dotarła do nas prawda o Miłującym 

Ojcu, o Synu, który jest Umiłowany, o Duchu Świętym, który jest ich osobową Miłością.  
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1. TRÓJCA  

Nie jest to nowa prawda. Odkrywa się ona już w samych początkach działalności publicznej Pana Jezusa, 

towarzyszy tej działalności i ją zamyka na ziemi. Przy Jego chrzcie objawia się cała Trójca Święta: Syn 

Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo swoim głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w 

postaci gołębicy (por. Łk 3, 22-23). Trzy Osoby Boskie pojawiły się obok siebie w związku z czynnością 

sakramentalną. Ale i później Jezus wielokrotnie wspominał w modlitwie Ojca oraz mówił o Duchu 

Świętym. Dlatego Ewangelia Janowa uczy: „Nadchodzi godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi 

czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i Prawdzie i takich to czcicieli chce mieć Ojciec" (J 4, 23). 

Prawdą w cytowanej wypowiedzi jest sam Jezus (por. J 14, 6). Na końcu ziemskiej wędrówki - zanim 

wstąpił do nieba - powiedział Pan swoim apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 

chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19).  

Odtąd wiara w jednego Boga w trzech Osobach staje się jednym z najbardziej specyficznych elementów 

chrześcijaństwa. Jest ona dla nas o tyle istotna, że przedstawia nam Boga takiego, jakim jest sam w sobie. 

Jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Bóg jest Trójcą i takim chce być czczony. Żadna inna religia 

nie podaje tej tajemnicy do wierzenia, tylko chrześcijaństwo wielbi Ojca w Duchu i Prawdzie. Dlatego 

chrześcijanie mogą wprawdzie być razem, żeby się modlić z wiernymi innych religii, ale nie mogą razem 

modlić się w tej samej wierze, ponieważ fałszowałoby to Boże Objawienie.  

Choć Trójca jest doskonałą jednością, to jednak każda z Osób Boskich ma właściwy sobie sposób działania. 

Każda z Osób inaczej przemawia do naszego serca. Każda pełni „inną funkcję" w prowadzeniu nas do pełni. 

Wszystko, czego dokonuje Bóg jest dziełem Trójcy, chociaż każda z osób działa na swój sposób. Pierwszą 

osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę - synostwo, a trzecią - pochodzenie od Ojca i Syna. Ojcu 

przypisujemy dzieło stworzenia, Synowi - dzieło odkupienia, a Duchowi - dzieło uświęcenia. To dzięki 

Duchowi Świętemu wierzący mogą poznać, że Bóg jest życiem dawanym i otrzymywanym w odwiecznym 

dialogu Miłującego, Miłowanego i Miłości. Ojcowie Kościoła starali się wyrazić ten paradoks jedności i 

wielości Trójcy w obrazach; dwie ręce Boga Ojca to - dla nich - Syn i Duch Święty. Jeśli Ojciec jest 

słońcem, to Jezus - promieniem, a Duch Święty - światłem i ciepłem. Jeśli Ojciec jest źródłem, to Jezus 

rzeką, a Duch prądem. Jeśli Ojciec jest mówiącym, to Jezus jest Słowem, a Duch towarzyszącym 

tchnieniem, itp.  

Jednakże tych sposobów działania osób Trójcy Przenajświętszej nie można zbyt radykalnie oddzielać od 

siebie, mówiąc np. że Stary Testament to epoka działania Boga Ojca, Nowy Testament - działania Jezusa, a 

czas Kościoła to okres działania Ducha Świętego. Trójca działa w całej ludzkiej historii a także w sercu 

każdego człowieka w doskonałej jedności.  

Trójca jest niepodzielna. Nawet stając przed Najświętszym Sakramentem, znajdujemy się w obecności całej 

Trójcy. W dzienniku wielkiej mistyczki św. Weroniki Giuliani czytamy: „Wydawało mi się, że w 

Najświętszym Sakramencie widzę jakby na tronie Boga w Trójcy Świętej Jedynego; Ojca z Jego 

wszechmocą, Syna z Jego mądrością, Ducha Świętego z Jego miłością. Za każdym razem, kiedy 

komunikujemy, dusza nasza i nasze serce stają się świątynią Trójcy Przenajświętszej, a kiedy przychodzi do 

nas Bóg, przychodzi cały raj. Widząc, jak Bóg pozostaje zamknięty w Przenajświętszej Hostii, 

pozostawałam cały dzień poza sobą z powodu wielkiej radości, której doświadczałam. Gdybym musiała dać 

życie na potwierdzenie tej prawdy, oddałabym je po tysiąckroć" (Dziennik, III, Città di Castello 1973, ss. 

928. 1048).  

Wiara w Trójcę Świętą jest istotą chrześcijaństwa! Zostaliśmy ochrzczeni, czyli dopuszczeni do łaski 

zbawienia w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. A do naszej religijności ściśle przynależy znak krzyża 

świętego. Znak ten towarzyszy nam od początku życia aż do chwili śmierci. Powiązanie znaku krzyża 

świętego z Trójcą doskonale wyraził św. Ignacy Loyola: „Czyniąc znak krzyża świętego - mówił - 

dotykamy ręką głowy, co oznacza Boga Ojca, który od nikogo nie pochodzi. Kiedy potem dotykamy ręką 

ciała (=brzucha), oznacza to Syna Jego, Pana naszego, który pochodzi od Ojca i zstąpił do łona 
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Przenajświętszej Dziewicy Maryi. Kiedy znów kładziemy rękę na jednym i na drugim ramieniu, oznacza to 

Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i od Syna. A kiedy nasze ręce składamy razem, oznacza to, że trzy 

Osoby są jedną istotą. Kiedy zaś znaczymy krzyżem nasze usta, oznacza to, że w Jezusie, Zbawicielu 

naszym i Odkupicielu, jest Ojciec i Syn i Duch Święty, jeden jedyny nasz Bóg, Stwórca i Pan, i że Bóstwo 

nigdy nie było oddzielone od ciała Chrystusa w (czasie) Jego śmierci".  

Z jednej strony, jest oczywiste, że człowiek nie zdoła zgłębić ludzkim umysłem prawdy o życiu Trójcy 

Przenajświętszej. Dlatego Św. Augustyn napisze: „Kto zdoła pojąć Trójcę Wszechmogącą? Czy jest taki, 

kto by nie mówił o Niej, a jednak czy mówiąc naprawdę o Niej mówi? Rzadko trafia się dusza, która 

mówiąc o Niej, wie o czym mówi" (Wyznania III 5, 11). Kiedy święty Augustyn - zmagając się z tą prawdą 

- szedł brzegiem morza, spotkał chłopca, który przenosił w muszelce wodę z morza do małego dołka na 

plaży (element herbu Benedykta XVI). Co robisz? - zapytał go. - Przelewam morze do dołka. - Przecież to 

niemożliwe. - A czy myślisz, że możliwe jest zrozumienie tajemnicy Trójcy? - zapytał Augustyna Chrystus, 

ukryty pod postacią napotkanego chłopca.  

Z drugiej jednak strony, „Temu, kto wierzy, cały wszechświat mówi o Bogu w Trójcy Jedynym. Od 

międzygwiezdnych przestrzeni aż po mikroskopijne cząsteczki wszystko, co istnieje, odsyła do tego Bytu, 

który się objawia w wielości i różnorodności elementów, niczym w wielkiej symfonii. Wszystkie byty są 

uporządkowane według harmonijnej siły, którą przez analogię można nazwać «miłością». Lecz jedynie w 

osobie ludzkiej, wolnej i rozumnej, ten dynamizm staje się duchowy, staje się miłością odpowiedzialną, jako 

odpowiedź dawana Bogu i bliźniemu w szczerym darze z siebie. W tej miłości człowiek odkrywa swoją 

prawdę i swoje szczęście" (Benedykt XVI, Tajemnica Boga w Trójcy Jedynego, Rozważanie przed 

modlitwą „Anioł Pański", 11 czerwca 2006 roku).  

„Wiara chrześcijańska polega przede wszystkim na wyznaniu Świętej Trójcy" (Św. Tomasz z Akwinu). 

Święty Rupert z Deutz ujął to jeszcze bardziej radykalnie, podkreślając, że „o tyle żyjemy, o ile znamy 

błogosławioną Trójcę". Życie chrześcijańskie realizuje się w tym wyznaniu i urzeczywistnia. Poznanie 

Trójcy w jedności jest owocem i celem całego życia chrześcijańskiego. Teologowie starają się ją 

porządkować, mistycy - wyśpiewać jej głębię, artyści - wyrazić jej piękno, a człowiek wierzący stara się żyć 

tą prawdą. Człowiek wiary każdy dzień rozpoczyna znakiem krzyża; modli się do Jezusa, kocha Ojca, prosi 

Ducha Świętego. Jest świadom tego, że Trójca jest wspólnotą prawdziwej miłości i stara się tę miłość 

przenieść na bliźnich. Możemy wołać wraz z św. Augustynem: „Jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę".  

Już słońce schodzi ogniste;  

Ty Jedność Światło wieczyste,  

W sercach naszych, Trójco Święta  

Rozlej miłość niepojętą  

2. TRÓJCA A EUCHARYSTIA  

Trójca Przenajświętsza patrzy na nas. Życie na nas spojrzało! To właśnie między innymi jest sekretem ikon; 

Bóg na nas patrzy z miłością. Dzięki jego spojrzeniu możemy żyć i rozwijać się, podobnie jak dziecko 

otoczone czułym spojrzeniem rozwija się; mężczyzna, który jest kochany; jak kobieta, która jest kochana; w 

cieple kochającego spojrzenia czują, że istnieją, że są dla kogoś kimś.  

Ten sekret człowieka zaproszonego do wspólnoty z Bogiem Trójjedynym wspaniale oddaje ikona Trójcy 

Świętej Andrzeja Rublowa, oparta na temacie Gościny u Abrahama. Dzieło to ukazuje wizytę trzech 

aniołów u Abrahama (por. Rdz 18, 1-15), którymi na obrazie stają się trzy Osoby Boskie: Ojciec, Syn i 

Duch Święty. Siedząc wokoło stołu, milcząco radzą one o odkupieniu człowieka. Ale ich krąg nie jest 

zamknięty, człowiek wpatrujący się w ikonę czuje się niejako zaproszony do stołu, wciągnięty w tę 

wspólnotę wymiany miłości, we wzajemne obdarowanie sobą drugiego.  



129 
 

Idąc śladem o kilka wieków wcześniejszych ikon podobnie przedstawiających Trójcę Świętą, Rublow 

namalował najpierw Ducha Świętego, który jako pierwsza Osoba, przez sakrament chrztu, zaprasza nas do 

stołu Trójcy Świętej; zielony kolor jego szat oznacza nadzieję i ratunek, młodość i życie. Duch Święty 

wskazuje z kolei na Jezusa, którego rozpoznajemy po szkarłatnej tunice, siedzącego pod dębem Mamre, 

symbolem drzewa krzyża. Jezus zwraca się dalej w kierunku Ojca, ostatecznego celu naszej duchowej 

wędrówki. A tajemnica Trójcy Świętej dopełnia się w sprawowaniu Eucharystii i dlatego na ikonie 

Rublowa, pośrodku stołu znajduje się kielich z Krwią Jezusa.  

Eucharystia, źródło i szczyt życia Kościoła, cała przeniknięta jest obecnością Trójcy Osób, co wyraża 

mszalna doksologia: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący w 

jedności Ducha Świętego (...) W wyznaniu zaś wiary Kościoła powtarzamy: Wierzę w Boga, Ojca 

Wszechmogącego (...). Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego (...). Wierzę w Ducha Świętego, 

Pana i Ożywiciela.  

Bóg jest doskonałą komunią miłości pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W Eucharystii komunia 

ta udziela się nam w formie sakramentu. Czytany dzisiaj fragment Ewangelii wg. Św. Jana ukazuje nam 

nieskończony horyzont tejże miłości Trójjedynego Boga, który odwiecznie miłuje Syna, a jednocześnie 

posyła Go na świat, aby uratować ten świat od zagłady i potępienia. „Ten pozorny absurd - jak zauważył H. 

Urs von Balthasar - dopiero wówczas nabiera sensu, gdy sobie uświadomimy, że w ofierze Syna zawiera się 

jednocześnie Jego najwyższa chwała: oto Syn, który do końca umiłował (por. J 13, 1), ujawnia przez to całą 

miłość Ojca; właśnie w tej ofierze miłość Ojca i Syna okazuje się jako jedno - w Duchu Świętym". Jeśli 

więc ktoś nie rozpoznaje tej najwyższej Prawdy, lub sprzeciwia się jej - pozbawia się jednocześnie łaski i 

miłości Boga, która jest z nią związana, i sam siebie osądza.  

3. EUCHARYSTIA A NADZWYCZAJNI SZAFARZE  

Z tego, co do tej pory zostało powiedziane, wynika jak wielką i trudną nieraz do zrozumienia wartość 

przedstawia dla nas Eucharystia, a w konsekwencji jak bardzo jest nam potrzebna posługa Nadzwyczajnych 

Szafarzy roznoszących Komunię świętą. Przez nią wierni świeccy, współpracujący z kapłanami, 

przyczyniają się do tego, by wierni mogli coraz pełniej zaznawać skuteczności zbawczego działania 

Eucharystii.  

Wielokrotnie wspominałem już o tym, że do zasadniczych obowiązków Nadzwyczajnego Szafarza Komunii 

świętej należy pomoc w zanoszeniu jej chorym i niepełnosprawnym, ludziom którzy z powodu podeszłego 

wieku lub poważnej choroby pozostają we własnych domach, w szpitalach i domach opieki. Ludzie ci - 

podobnie jak zdrowi - mają również prawo do Eucharystii, i to nie tylko raz do roku, w Dzień Chorych, ale 

w każdą niedzielę i święto. Dla chorych posługa Nadzwyczajnych Szafarzy jest nieocenionym dobrem, 

ponieważ pozwala im przyjmować Komunię św. prawie zawsze, kiedy tylko tego zapragną.  

Lecz Szafarz Nadzwyczajny pomaga w rozdawaniu Komunii świętej także podczas Mszy Świętej, gdy 

przystępuje do niej większa liczba wiernych, przy braku odpowiedniej liczby zwyczajnych szafarzy 

(biskupa, kapłanów, diakonów), albo gdy ci zwyczajni szafarze są zajęci innymi czynnościami 

duszpasterskimi lub też gdy udzielanie Komunii świętej utrudnia im stan zdrowia lub podeszły wiek. 

Posługa świeckich szafarzy Komunii św. umożliwia i ułatwia także godne - bez tłoku i pośpiechu - przyjęcie 

Komunii świętej uczestnikom Mszy św. w wielkie święta kościelne oraz w czasie wielkich zgromadzeń 

wiernych. Liczba szafarzy Komunii świętej powinna zależeć od wielkości parafii i ilości odprawianych 

Mszy świętych. Jeden szafarz winien zasadniczo usługiwać podczas jednej Mszy świętej w ciągu dnia, a 

jednocześnie mieć możliwość zastępstwa w wypadku choroby lub wyjazdu poza parafię. Zgodnie z zasadą 

podziału funkcji w zgromadzeniu liturgicznym nie powinien on również pełnić innych posług liturgicznych, 

np. lektora, kantora, komentatora, itp. Inną funkcję może pełnić zupełnie wyjątkowo, wtedy gdy brak 

właściwych osób i ich czynności musiałby wykonać odprawiający kapłan. Należy jednak zawsze pamiętać, 

że głównym motywem wprowadzenia tej posługi w Kościele pozostaje duchowe dobro wiernych, a nie 
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wygoda czy zapobieganie brakowi gorliwości duszpasterzy. Poza wypadkiem choroby czy niedołężności, 

celebrujący Mszę świętą kapłani nie mogą się wyręczać posługą Szafarzy Nadzwyczajnych.  

Z uwagi na niezrównaną wartość Eucharystii, prawodawca kościelny postawił wysokie wymagania 

Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii świętej, którzy powinni wyróżniać się dojrzałą wiarą, zdrową 

pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem zawodowym, 

małżeńskim, rodzinnym i sąsiedzkim, sprawnością psychiczną i intelektualną, a także innymi pozytywnymi 

cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość w 

nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. Winni być należycie pouczeni na temat 

doktryny eucharystycznej oraz charakteru ich posługi, ponadto przepisów, jakich należy przestrzegać ze 

względu na cześć należną tak wzniosłemu sakramentowi, oraz o uregulowaniach prawnych dotyczących 

dopuszczania wiernych do Komunii świętej. Winni być ludźmi zaangażowanymi w życiu parafii i zyskać 

aprobatę wspólnoty parafialnej, nie będąc jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami 

społecznymi; w celu uniknięcia podejrzeń o niską motywację. Ich posługa jest znakiem i dowodem działania 

Ducha Świętego. Czyż nie trzeba być w posiadaniu szczególnych łask duchowych, by spełnić wszystkie 

warunki, jakie Kościół stawia Nadzwyczajnym Szafarzom?  

Drodzy Nadzwyczajni Szafarze! Mając świadomość całej ludzkiej ułomności i niegodności musimy jasno 

powiedzieć: przez Ducha Świętego „zostaliście wzbogaceni we wszystko" (1Kor 1, 5). Cieszę się z 

dzisiejszej obecności każdego z Was i serdecznie dziękuję każdemu z osobna za dotychczasową posługę. 

Podziękowania składam również Waszym rodzinom, które z wielkim oddaniem znoszą uciążliwości 

związane z posługą mężów i ojców. Dziękuję Waszemu duszpasterzowi archidiecezjalnemu i wszystkim 

kapłanom, którzy dobrą radą i życzliwością wspierają Waszą posługę.  

ZAKOŃCZENIE  

W uroczystość Trójcy Przenajświętszej Kościół Poznański dziękuje Bogu za Was wszystkich i woła:  

Teraz wzywamy Ciebie, Duchu, 

Coś równy w Bóstwie Ojcu z Synem, 

Przyjdź i napełnij nasze serca 

Ożywczym światłem swojej łaski.  

Słowa, uczynki, myśl i wola 

Niech z mocą głoszą Twoją chwałę, 

Miłość niech jasnym ogniem płonie, 

By mogła objąć wszystkich ludzi. 

(z Hymnu na uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Godzina przedpołudniowa).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Kapituła Sióstr Urszulanek, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Homilia wygłoszona w czasie Kapituły Generalnej Sióstr Urszulanek Serca Jezusa 

Konającego. Wybory Matki Generalnej (Pniewy, Klasztor Sióstr Urszulanek - 24.08.2007).  

Czcigodni Kapłani,  

Drogie w Chrystusie Siostry Zakonne,  

W tym ważnym dla Zgromadzenia Sióstr Urszulanek momencie słyszymy słowa Pisma świętego, które 

zwracają nam uwagę na istotne sprawy dotyczące Kościoła Bożego, czyli także Zgromadzenia jako części 

tegoż Kościoła.  

1. MAŁŻONKA BARANKA  
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Na początku czytanie z 21. rozdziału Apokalipsy roztacza przed nami wizję Miasta Świętego, Jeruzalem, 

Oblubienicy i Małżonki Baranka. Ta przejmująca wizja św. Jana Apostoła powstała już po zburzeniu 

Jerozolimy w 70. roku po Chr., czyli w okresie, w którym judaizm dokonał wielkiego zwrotu duchowego. 

Nie posiadając kontaktu ze spaloną świątynią w Jerozolimie, z coraz to większym zainteresowaniem zaczął 

pogłębiać prawdę o świątyni duchowej. Zwrot ten był wcześniej przygotowany od czasu niewoli 

babilońskiej, odkąd diaspora żydowska, nie posiadając fizycznego kontaktu ze świątynią materialną w 

Jerozolimie, musiała tworzyć instytucję synagog, czyli domów modlitwy. W tamtych okolicznościach - jak 

zapewnia modlitwa konsekracyjna świątyni jerozolimskiej, wypowiedziana ustami Salomona - samo 

zwrócenie się w kraju wygnania w kierunku Jerozolimy wystarczało, ażeby osiągnąć te same skutki, które 

można było osiągnąć, przebywając fizycznie w świątyni. A zatem przynajmniej pięć wieków przed 

zburzeniem świątyni jerozolimskiej istniało wśród Żydów przekonanie, iż nie tylko materialna, ale i 

duchowa łączność ze świątynią owocuje podobnymi duchowymi skutkami. „Jeśliby grzeszyli przeciw Tobie 

- bo nie ma człowieka, który by nie grzeszył - a Ty za to będziesz na nich zagniewany i dlatego oddasz ich 

w moc wroga, wskutek czego zaborcy uprowadzą ich do ziemi nieprzyjaciół dalekiej czy bliskiej, oni zaś w 

kraju, do którego zostali uprowadzeni, będą żałować, nawrócą się w kraju zaborców i będą Cię błagać o 

litość, wołając: «Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, bezbożnie postąpiliśmy»: jeśli więc nawrócą się do Ciebie z 

całego swego serca, z całej swej duszy w kraju ich nieprzyjaciół, którzy ich uprowadzili, i będą się modlić 

do Ciebie, [zwracając się] ku krajowi, który dałeś ich przodkom i miastu, któreś wybrał, i domowi, który 

zbudowałem dla Twego Imienia, to wtedy racz wysłuchać w niebie, miejscu Twego przebywania, ich 

modlitwę oraz błagania i wymierz im sprawiedliwość. Przebacz łaskawie ludowi Twojemu to, czym 

zgrzeszył przeciw Tobie, oraz wszystkie jego występki, przez które odstąpił od Ciebie, i skłoń ich zaborców 

do miłosierdzia, aby zmiłowali się nad nimi" (1 Krl 8, 46-50). Ten potężny zwrot ku świątyni duchowej 

znajdzie swoje echo również w chrześcijaństwie, w szczególności u św. Pawła Apostoła.  

Św. Jan dostrzega więc w swojej wizji duchową świątynię, której źródło światła podobne jest do 

drogocennego kamienia. Świątynię, której należy się spodziewać - według jednych - dopiero w 

nieokreślonym końcu czasów, a - według innych - która już jest obecna w swoich pierwocinach właśnie w 

Kościele. W tym świetle po upływie prawie dwóch tysięcy lat - Zgromadzenie SS. Urszulanek, jako część 

Kościoła powszechnego, jest również widocznym znakiem Jeruzalem niebieskiego pośród świata. Jeśli cały 

Lud Boży jest wezwany do świętości, do „przejrzystości jaspisu i kryształu", to Zgromadzenie winno 

wezwanie do apokaliptycznej świętości realizować w sposób najdoskonalszy.  

Św. Augustyn w „De civitate Dei" („O Mieście Boga"), podkreśli ponadto, że nie tylko pojedyncza osoba, 

ale również cała wspólnota jest Miastem Bożym. Zgromadzenie - ze wszystkimi swoimi członkiniami - ma 

być żywym obrazem apokaliptycznego Miasta Bożego; świętej wspólnoty, która nie potrzebuje już żadnego 

innego słońca i księżyca, jak tylko światła słońca Boga i światła księżyca - Chrystusa. Życie konsekrowane 

winno zawsze być w kontraście do życia światowego; być świętą obecnością pośród życia światowego.  

2. BISKUP  

Gdy przechodzimy do drugiej sprawy, to znaczy do roli biskupa w stosunku do zgromadzeń zakonnych, 

przychodzą na myśl sformułowania z „Instrumentum laboris" na X Synod Biskupów (2001). Tekst „Biskup 

sługą Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata" ujmuje to następująco: „Biskupom w łączności z 

Papieżem (...) Chrystus - Głowa powierza zadanie «zaopiekowania się charyzmatami zakonnymi, tym 

bardziej, że sama niepodzielność służby pasterskiej sprawia, że przyczyniają się one do doskonałości 

owczarni. W ten sposób popierając życie zakonne i chroniąc je, przy jednoczesnym uwzględnieniu jego 

charakterystyki, biskupi wykonują prawdziwe dzieło pasterskie»" (p. 92).  

Do biskupa należy więc popieranie życia zakonnego i chronienie go. Byłoby rzeczą dziwną, gdyby biskup 

nie pragnął obecności świętych zgromadzeń na terenie swojej diecezji. Wielu biskupów było przecież 

założycielami zgromadzeń zakonnych a wszyscy - na miarę swoich możliwości - starają się towarzyszyć 

życiu konsekrowanemu rozwijającemu się na terenie ich diecezji, chroniąc je od wynaturzeń i wspierając ich 

rozwój.  
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Z uwagi na profetyczny charakter życia konsekrowanego, ważna jest współpraca między biskupem a 

osobami konsekrowanymi. Dlaczego to takie ważne? Otóż właśnie z tego tytułu, że w wielu wypadkach 

życie zakonne jakby bezwiednie trzyma się na uboczu życia diecezjalnego. Żyje swoim własnym życiem. 

Podkreśla własny charyzmat i to nieraz do tego stopnia, że zdaje się on nie posiadać żadnego odniesienia do 

sytuacji duszpasterskiej w diecezji. Jedni mówią, że są powołani do nauki, inni, że są powołani do służby 

społecznej, inni do innych jeszcze zadań i dlatego nie interesuje ich duszpasterstwo diecezjalne. A 

tymczasem w każdej diecezji potrzebna jest harmonijna współpraca wszystkich, tak by każda diecezja 

mogła rozwijać się wspólnymi siłami. Nie tylko siłami księży diecezjalnych, ale również księży zakonnych i 

sióstr. Również siostry zakonne, rozwijając własny charyzmat, winny ubogacać życie całej archidiecezji.  

3. PRZEŁOŻONA ZAKONNA  

Trzecia sprawa to ideał przełożonych zakonnych. Wydaje się, że w ich sprawa ta została najpełniej 

przedstawiona w: „Congregavit nos in unum Christi amor" (2.02.1994). Ten dokument wnosi wiele cennych 

myśli charakteryzujących specyfikę przełożeństwa w życiu konsekrowanym.  

Dość powszechne jest przekonanie, iż w ostatnich latach nastąpiła jakaś ewolucja, która „przyczyniła się do 

dojrzalszego rozwoju życia braterskiego we wspólnocie". Dokument tłumaczy, że klimat taki się pojawił w 

związku z tym, iż dzisiaj „większą wagę przywiązuje się do aktywnego uczestnictwa wszystkich członków; 

dokonało się przejście od życia wspólnotowego opartego zbyt mocno na obserwancji, do życia 

uwzględniającego w większym stopniu potrzeby osób i znaczenie relacji międzyludzkich" (p. 47). Nie 

dokonuje się to rzecz jasna automatycznie, bez uwzględnienia charakteru samej osoby przełożonej. Istnieje 

rodzaj przełożonych, którzy są bardziej autorytarni, i takich, którzy są mniej autorytarni; w zależności od 

charakteru aktualnej przełożonej tworzą się relacje międzyosobowe w zgromadzeniu.  

„Temu pozytywnemu rozwojowi groziło niekiedy zahamowanie z uwagi na pewną nieufność w stosunku do 

władzy. Następstwem pragnienia głębszej więzi między zakonnikami i zrozumiałego sprzeciwu wobec 

struktur uznawanych za zbyt autorytatywne i sztywne było niezrozumienie istotnej roli władzy: niektórzy 

uważali, że jest ona w życiu wspólnoty po prostu niepotrzebna, a inni ograniczali ją do zwykłego 

koordynowania inicjatyw członków. Stąd pewna liczba wspólnot postanowiła żyć bez przełożonego, inne 

natomiast podejmowały wszystkie decyzje kolegialnie" (p. 48).  

Słyszałem niedawno utyskiwania jednego z przełożonych zakonnych, który skarżył się, że demokratyzacja 

w jego zakonie doszła tak dalece, iż nie jest już możliwe podjęcie jakiejkolwiek decyzji. Każdy podaje 

swoje racje, w jego mniemaniu inspirowane dobrem wspólnym, lecz w gruncie rzeczy motywowane przede 

wszystkim dobrem właśnie tego zakonnika i lub jego zwolenników. W ten sposób przełożony z jednej 

strony ograniczony w podejmowaniu decyzji regułami zakonnymi, z drugiej strony - pseudodemokracją nie 

posiada wielkich możliwości wyprowadzenia domu zakonnego „na głębię". To skutki nieszczęsnego 

upodobniania się politycznej demokracji. Demokracja, czyli głos większości, niekoniecznie jest głosem 

prawdy. Spora część polityków, zamiast odnosić się do kwestii prawdy, chętnie odnosi się do najnowszych 

statystyk i wypowiada opinie, które większość pragnęłaby usłyszeć. Tak tworzy się często życie polityczne 

kraju. Tłum nie tęskni za tym, co trudne i wymagające, ale za tym, co wygodniejsze. To niebezpieczeństwo 

istnieje również w życiu zakonnym, ponieważ jest związane z naturą człowieka, a nie z naturą instytucji. 

„Prosimy was, bracia - mówi św. Paweł w 1 Liście do Tesaloniczan - abyście uznawali tych, którzy wśród 

was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich 

szczególną miłością!" (1 Tes 5, 12-13). Wspólnota zakonna jest zobowiązana do poważania tych, którzy 

przyjmują urząd przełożonego a z nim zadania, które często domagają się prawie nadludzkich wysiłków.  

„We wspólnotach zakonnych władza, którą należy szanować i poważać, także ze względu na ślub 

posłuszeństwa, pozostaje zawsze [a przynajmniej powinna pozostawać] w służbie braterstwa, wyrażającego 

się w budowaniu wspólnoty oraz dążeniu do realizacji jej celów duchowych i apostolskich" (p. 48). A zatem 

przełożeni to ci, którzy „służą wspólnocie, która musi wypełnić swe szczególne posłannictwo, wyznaczone i 

określone przez instytut i jego charyzmat" (p. 49). „Jeśli osoby konsekrowane poświęciły się wyłącznej 
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służbie Bogu, władza ułatwia i podtrzymuje ich konsekrację. W pewnym sensie można ją widzieć jako 

«służebnicę sług Bożych»" (p. 50).  

Wygląda to pięknie na papierze. Podobnie pięknie przedstawiają się reguły życia qumrańskiego - wspólnoty, 

która od połowy drugiego wieku przed Chrystusem do połowy drugiego wieku po Chrystusie prowadziła 

nad Morzem Martwym i na terenie Palestyny rodzaj żydowskiego życia monastycznego. Poza zachętą do 

nienawiści nieprzyjaciół, dokumenty qumrańskie są bardzo budujące. Gdy się je czyta - podobnie jak wtedy, 

gdy się czyta dokumenty Soboru Watykańskiego II - człowiek odnosi wrażenie, że znalazł się w niebie. 

Tymczasem rzeczywistość skrzeczy i jest zazwyczaj daleka od tego, co wyrażają piękne dokumenty. 

Dokumenty stawiają przed nami pewien ideał, potrzebny każdemu zgromadzeniu zakonnemu, ale za tym 

musi nadążać ciężka praca.  

A więc pierwszorzędnym zadaniem każdej przełożonej jest tworzyć - razem z siostrami - wspólnotę, w 

której szuka się i miłuje przede wszystkim Boga. Także z tego tytułu trzeba też szanować przełożoną, 

przecież to właśnie ze względu na Boga i dla Boga podejmuje się ona przełożeństwa. „Musi to być zatem 

osoba o głębokim życiu duchowym, przekonana o prymacie wartości duchowych zarówno w życiu 

osobistym, jak i w budowaniu życia braterskiego we wspólnocie, świadoma tego, że im bardziej wzrasta 

miłość Boga w sercach ludzkich, tym bardziej jednoczą się one między sobą" (p. 50).  

Ostatnio czytałem książkę zatytułowaną: „Dlaczego mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła". Napisana 

przez Davida Murrowa, pastora protestanckiego, parającego się duszpasterstwem mężczyzn - słaba pod 

względem teologicznym, ale spostrzegawcza pod względem psychologicznym - dowodzi, że w Kościele w 

sposób niedostateczny uwzględniamy różnicę między psyche kobiety a psyche mężczyzny. Kobiety w 

przeważającej mierze wyposażone są w umysł całkowicie praktyczny, który doskonale realizuje się w życiu 

codziennym, dlatego emocjonalny sposób przeżywania religijności w Kościele stanowi doskonałe 

uzupełnienie ich naturalnych potrzeb. Mężczyźni natomiast posiadają umysł abstrakcyjny, dlatego w 

Kościele oczekiwaliby z kolei rzeczy praktycznych, ale tam ich nie znajdą; emocjonalność nabożeństw ich 

odpycha. Stąd autor dochodzi do smutnej konkluzji, że właściwszym miejscem dla mężczyzny jest bar, w 

którym tęskni za kościołem, a nie kościół, w którym tęskni za barem. A więc zgromadzenie żeńskie jest pod 

tym względem w znacznie korzystniejszej sytuacji, aniżeli zgromadzenie męskie. Miłość bliźniego u sióstr 

winna być łatwiejsza, aniżeli miłość bliźniego w zgromadzeniu męskim. Zdaje się jednak, że sprawy nie 

wyglądają tak prosto; właściwe kobietom dzielenie włosa na czworo zawsze będzie utrudniało im tworzenie 

atmosfery miłości wzajemnej.  

Dlatego obowiązki przełożonej winny być tym bardziej traktowane z największą powagą. „Aby być źródłem 

jedności, władza musi tworzyć klimat sprzyjający wzajemnej wymianie i współodpowiedzialności, 

umożliwiać udział wszystkich w sprawach ich dotyczących, zachęcać braci [siostry] do podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i innych oraz do ich respektowania, «odnosząc się z szacunkiem do ich ludzkiej 

godności, popierać dobrowolne posłuszeństwo podwładnych». (...) Przełożona dokłada starań, aby dom 

zakonny nie był tylko miejscem pobytu, skupiskiem podmiotów, z których każdy prowadzi własne życie, ale 

«wspólnotą braterską w Chrystusie»" (p. 50). Hasło brzmi łatwo, w praktyce jest to bardzo trudne. 

Rozeznanie wspólnotowe jest działaniem niełatwym i wcale nie automatycznym. Wymaga kompetencji, 

mądrości duchowej, osobistego dystansu, a poza tym przełożona musi wykazać się także wytrwałością i 

stanowczością, aby podjęte decyzje nie zostały na papierze. Potrzeba jej również umiejętności rozeznania 

duchów, czyli zrozumienia tego, co jest cechą własną danej wspólnoty zakonnej. Mówi się też, że w 

społeczności zachodniej, w której szerzy się indywidualizm, wspólnota zakonna powinna być profetycznym 

znakiem możliwości urzeczywistniania w Chrystusie ideałów braterstwa i solidarności (p. 52). Wiadomo 

jednak, że nie chodzi jedynie o wspólnoty, które są na Zachodzie, ale również o te wspólnoty zakonne, które 

charakteryzują się duchem zachodnim. Dlatego - z drugiej strony - „w kulturach zdominowanych przez 

tendencję do rządów autorytatywnych albo prymat zbiorowości nad jednostką wspólnota powinna dawać 

świadectwo szacunku dla osoby i troski o jej rozwój" (p. 52).  

ZAKOŃCZENIE  
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Niech tych kilka myśli pomoże Wam, drogie Delegatki, wybrać odpowiednia Matkę Generalną, za której 

wybór będziecie mogły spokojnie ponieść odpowiedzialność. Dlatego zupełnie słusznie potrzeba Wam 

wcześniejszej dwugodzinnej adoracji Sanctissimum, właśnie po to, by żadna z Was nie dała się ponieść 

emocjom, ale każda starała się odwołać do rozumu oświeconego Duchem Świętym. Żeby nie myślała o tym, 

czy jej osobiście będzie wygodnie z Matką Generalną, ale czy Zgromadzenie rozwinie się i uświęci pod 

nowym przełożeństwem. I o to właśnie modlimy się podczas tej świętej Eucharystii.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Abp Antoni Baraniak  

Abp Stanisław Gądecki, Pasterz i świadek. Abp Antoni Baraniak, Metropolita Poznański (Poznań, kościół 

pw. św. Rocha w Poznaniu, 13 października 2007)  

Skąd się biorą bohaterowie wiary? Ich początki są często całkiem skromne i prawie niezauważalne. W ten 

właśnie cichy sposób Antoni Baraniak - urodzony 1 stycznia 1904 roku w Sebastianowie w rodzinie 

Franciszka Baraniaka i Franciszki z Wolskich Baraniakowej - został włączony przez chrzest św. do Kościoła 

katolickiego w parafii Mchy na ziemi wielkopolskiej. Otoczony miłością rodzicielską, otrzymał staranne 

wychowanie religijne, które miało wielki wpływ na jego późniejsze postępowanie sumienne i pracowite.  

Po ukończeniu szkoły powszechnej 1 września 1917 roku rozpoczął naukę w gimnazjum Księży Salezjanów 

w Oświęcimiu. Od tego momentu całe jego życie coraz bardziej przenikał charyzmat św. Jana Bosko. W 

1920 roku Antoni Baraniak wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w Kleczy Dolnej, a 28 lipca 

1921 roku złożył pierwszą profesję zakonną. Następnie rozpoczął studia filozoficzne w Krakowie, składając 

śluby wieczyste dnia 15 marca 1925 roku.  

1. POCZĄTKI  

W latach 1924-1927 młody salezjanin zdobywał pierwsze doświadczenia pedagogiczne na stanowisku 

wychowawcy w Kleczy Dolnej, Czerwińsku i Warszawie. Wszystko odbywało się zgodnie z założeniami 

zgromadzenia, które pracę wśród młodzieży, zwłaszcza biednej, opuszczonej i moralnie zagrożonej, 

traktowało i dalej traktuje jako swoje podstawowe zadanie, jako drogę do powszechnej ewangelizacji 

rodziny.  

W dążeniu do tego celu młody wówczas zakonnik miał przed sobą wspaniały przykład w osobie św. Jana 

Bosko. Od niego zaczerpnie późniejsze zawołanie biskupie: Da mihi animas, caetera tolle („Daj mi dusze, 

resztę zabierz"). W myśl tego zawołania będzie umiał w przyszłości znosić upokorzenia i cierpienie, nigdy 

nie zapominając, że jest salezjaninem z ducha. Podobnie jak św. Jan Bosko powierzył założone przez siebie 

zgromadzenie Matce Bożej, tak i on wprowadził silny rys maryjny w swoje życie osobiste, posługę 

kapłańską i biskupią.  

Kolejnym ważnym etapem w życiu księdza Antoniego będą studia teologiczne i prawnicze na Papieskim 

Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie w latach 1927-1931. Jeszcze przed ich zakończeniem, dnia 3 

sierpnia 1930 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy, w kościele 

Sióstr Karmelitanek w Krakowie.  

2. PRZY PRYMASIE HLONDZIE  

Tego doskonale wykształconego i głęboko religijnego salezjanina wypatrzył w Rzymie sam Prymas Polski 

kardynał August Hlond, również salezjanin i w krótko potem, we wrześniu 1933 roku, powołał go na 

stanowisko osobistego sekretarza.  

Bliskość i współpraca z najwybitniejszą w tamtych czasach indywidualnością Kościoła katolickiego w 

Polsce zaowocowała w życiu młodego kapłana ogromną aktywnością i pełnym oddaniem dla spraw, które 

inicjował Prymas Polski. Wystarczy wymienić kilka z licznych przedsięwzięć prymasowskich: w 1930 roku 
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powołana została Akcja Katolicka; w tym samym roku został zwołany I Krajowy Kongres Eucharystyczny; 

w 1932 roku założono Towarzystwo Chrystusowe; w 1934 roku odbył się II Kongres Eucharystyczny; w 

1936 roku miał miejsce I Synod Plenarny Episkopatu Polski na Jasnej Górze, a w 1937 roku - 

Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla.  

3. WOJNA  

Wybuch II wojny światowej zmusił Prymasa Polski i jego sekretarza do opuszczenia kraju. Była to dla 

Księdza Prymasa decyzja ze wszech miar dramatyczna. Została podjęta w przekonaniu, że taka jest wola 

Stolicy Apostolskiej. Ówczesny nuncjusz, Cortesi tak relacjonuje swoje rozmowy z prymasem: „byłem 

przekonany - tłumaczył nuncjusz - że sama myśl o możliwości opuszczenia kraju i szukania schronienia za 

granicą była dlań perspektywą absolutnie nie do przyjęcia, przed którą bronił się wszystkimi siłami. 

Obserwując Prymasa z bliska w tej jego duchowej rozterce, postanowiłem przyjść mu z przyjacielską 

pomocą, przedstawiając mu i argumentując, że w tej tragicznej sytuacji, jedynym dla niego racjonalnym, a 

dla Polski korzystnym wyjściem jest wyjazd do Rzymu i podjęcie się tam roli obrońcy udręczonego 

gwałtem i bezprawiem narodu polskiego. Dowodziłem i nalegałem na to, że z chwilą, gdy Polska na skutek 

okupacyjnej przemocy, pozbawiona została liderów politycznych i wojskowych, jedynym autorytetem, 

który był predestynowany do przemawiania na forum międzynarodowym, by budzić sumienie świata, głosić 

prawdę i bronić interesów złamanego bezprawiem narodu, był Prymas Polski. [...] Nakłonienie Prymasa 

Hlonda na wyjazd do Rzymu, [...] uważam za swój największy sukces dyplomatyczny w mojej karierze 

Nuncjusza Apostolskiego" (opinia Cortesi, wg. ks. Słomki; patrz M. Przykucki, Arcybiskup Antoni Baraniak 

Obrońca Kościoła. Wspomnienie, w: Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, Tom 2 [2006] 362).  

Ksiądz Baraniak zdawał sobie sprawę z krzywdzących ocen wyjazdu kardynała Hlonda za granicę w 1939 

roku. W odpowiedzi, prostując później kłamliwe zarzuty napisał artykuł: „Misja opatrznościowa kardynała 

Prymasa Hlonda w okresie wojny światowej 1939-1945" (Nasza Przeszłość).  

a. Rzym  

Istotnie, w Rzymie ksiądz kardynał rozpoczął swoją walkę o sprawę polską. Gdy w początkach drugiej 

wojny niemal cały świat był przekonany, że oto nastąpił koniec Polski, Prymas wyjednał u Ojca Świętego 

Piusa XII modlitwy za Polskę w całym świecie katolickim.  

Kolejny raz, na początku października 1939 roku, prosił papieża o publiczne ustosunkowanie się do sprawy 

Polski okupowanej przez III Rzeszę. W odpowiedzi Ojciec Święty ogłosił dnia 21 października encyklikę 

„Summi Pontificatus."  

W styczniu 1940 roku - w watykańskim czasopiśmie "Poliglott" - kardynał opublikował pierwszy oficjalny 

raport o hitlerowskiej polityce prześladowań na terenach Wielkopolski. Raport ten ukazał się w języku 

hiszpańskim, francuskim i angielskim i był pierwszym dokumentem demaskującym zbrodnie hitlerowskie w 

Polsce.  

Przez cały ten czas osobisty sekretarz z całym oddaniem pomagał księdzu kardynałowi w jego pracy. 

Redagował wspólnie raporty, przygotowywał informacje radiowe, dzięki czemu z Rzymu słyszano w całej 

Europie głos w obronie uciemiężonego narodu.  

Nie spełniły się plany generalnego gubernatora Hansa Franka, który pragnął na zawsze zamknąć usta 

niezmordowanemu przywódcy Kościoła katolickiego w Polsce, do których przyznał się w wywiadzie z 1940 

roku: „Najgorsze, że za to podżeganie do stawiania oporu Niemcom winę ponosi Kościół. Toteż, jeśli tu się 

pokaże ten podżegacz kardynał Hlond, wówczas każę go natychmiast rozstrzelać".  

b. Lourdes  
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W czerwcu 1940 roku kardynał Hlond i ksiądz Baraniak opuścili Rzym, by do 1943 roku przebywać w 

Lourdes, udzielając tam pomocy materialnej, prawnej i medycznej jeńcom wojennym w obozach oraz 

rodzinom tułającym się po zniewolonej przez hitlerowców Europie. Tak też Ksiądz Prymas organizuje 

duszpasterstwo, ustanawia kapelanów w obozach jenieckich i za ich pośrednictwem dociera do tych obozów 

z możliwą pomocą. Nie była to praca bez ryzyka. W czasie obławy zorganizowanej na szpital w Aix-les-

Bains ksiądz Antoni zostaje zatrzymany przez gestapowców, ale cudem, dzięki pomocy odważnych ludzi, 

udaje mu się wyjść cało z opresji.  

c. Hautecômbe  

Wkrótce jednak obydwaj duchowni muszą opuścić Lourdes (w 1943 roku), by ukryć się w klasztorze 

benedyktyńskim w Hautecômbe (w Sabaudii).  

d. Bar-le-Duc; Wiedenbrück  

Niestety, wkrótce doszło do rozłąki sekretarza z kardynałem Hlondem, spowodowanej aresztowaniem 

Prymasa przez gestapo dnia 3 lutego 1944 roku. Ksiądz Prymas został przewieziony do Paryża, skąd - po 

kategorycznej odmowie współpracy z okupantem - internowano go w Bar-le-Duc, a następnie w 

Wiedenbrück (Westfalia), gdzie pozostawał do uwolnienia go przez armię amerykańską 1 kwietnia 1945 

roku.  

Po aresztowaniu Księdza Prymasa przez gestapo ksiądz A. Baraniak nadal, tym razem samotnie, 

kontynuował pracę konspiracyjną. Ponownie spotkał Prymasa Hlonda po jego uwolnieniu, w Rzymie, by 

dnia 20 lipca 1945 roku powrócić do wyniszczonej Polski i przystąpić do dzieła odbudowy Kościoła w 

Ojczyźnie.  

4. W OJCZYŹNIE  

a. u boku prymasa Hlonda  

Czas wojny i okupacji, pełen trudu, cierpienia i wiary w zwycięstwo bardzo zbliżył do siebie tych dwóch 

wielkich polskich kapłanów. Poddając potężnej próbie charakterów, przypieczętował ich głęboką przyjaźń. 

Nic więc dziwnego, że po wojnie ksiądz Baraniak stał się najbliższym współpracownikiem kardynała 

Hlonda, gdy ten przystąpił do organizowania życia kościelnego w nowej rzeczywistości politycznej, jakże 

odmiennej od tej sprzed 1939 roku.  

Do niezwykłej wagi przedsięwzięć tych lat należało zwołanie pierwszej po wojnie konferencji Episkopatu, 

organizowanie Kościoła na Ziemiach Odzyskanych na mocy uprawnień Stolicy Apostolskiej, a także 

wizytacje kościołów oraz parafii na tym terenie. Najdonioślejszym zaś wydarzeniem był Akt Ofiarowania 

Narodu Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej Górze (8.09.1946). Potem, z woli umierającego Kardynała 

Prymasa, ksiądz Baraniak otrzymał zadanie przekazania Stolicy Świętej wskazania następcy.  

b. z prymasem Tysiąclecia  

Następca „odziedziczy w błogosławionym spadku" po zmarłym dnia 22 października 1948 roku kardynale 

Hlondzie jego osobistego sekretarza i kapelana, księdza Antoniego Baraniaka. Kardynał Wyszyński 

uszanował ten „spadek" a ksiądz Antoni okazał się jego bliskim i wiernym współpracownikiem. Dyskretny, 

raczej milczący, precyzyjny w pracy, ze spokojem prowadził zlecone sobie, jakże trudne niekiedy sprawy 

Kościoła w Polsce.  

 

Towarzyszył Prymasowi Wyszyńskiemu podczas wizyty "ad limina apostolorum" u Piusa XII w kwietniu 

1951 roku. Była to wizyta bardzo ważna, ponieważ Prymas Polski otrzymał wówczas dekret nadający mu 
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specjalne pełnomocnictwa. Papież okazał wielkie zrozumienie dla sprawy Ziem Zachodnich i na prośbę 

Prymasa mianował biskupów w Gorzowie, Olsztynie, Opolu i Wrocławiu.  

Mimo tego sytuacja Kościoła w Polsce nie była łatwa. Władze nie dopuściły do mediów informacji o 

mianowaniu nowych biskupów, gazety atakowały Piusa XII, a rząd nie zezwolił, aby nominacje biskupów 

mogły być wprowadzone w życie. Pomimo zawartego w kwietniu 1950 roku „Porozumienia" między 

rządem a Episkopatem, prześladowania duchowieństwa i wiernych były prowadzone przy zastosowaniu 

coraz bezwzględniejszych metod. Sekretarz Prymasa zmuszony był niezliczone razy redagować i wysyłać 

do władz państwowych pisma oraz petycje w sprawie uwolnienia aresztowanych lub przesłuchiwanych. 

Właśnie wtedy okazał się on wyjątkowo „wiernym towarzyszem w cierpieniu i obrońcą" Księdza Prymasa. 

Musiał stawić czoła niejednej prowokacji, odpierać ataki w niejednej sprawie, którą podejmowano w czasie 

rozmów z ówczesnymi władzami. Okazał się równie niezłomnym obrońcą Kościoła katolickiego w Polsce, 

jak jego wybitny zwierzchnik. Funkcję sekretarza i kapelana Prymasa Kardynała Wyszyńskiego pełnił do 26 

kwietnia 1951 roku. Dnia 30 kwietnia tegoż roku Papież Pius XII mianował go sufraganem gnieźnieńskim, 

sakrę biskupią otrzymał dnia 8 lipca 1951 roku w katedrze gnieźnieńskiej.  

W roku 1952 przyszło mu zmierzyć się z falą aresztowań biskupów i księży oskarżanych niemal o wszystko. 

W tym samym roku arcybiskup Stefan Wyszyński znalazł się w gronie nowo mianowanych przez Papieża 

kardynałów, co rozwścieczyło rząd. Sytuacja Kościoła stawała się coraz trudniejsza, ponieważ władze 

zaostrzały swoje stanowisko wobec życia religijnego w Polsce.  

Ksiądz Prymas i jego sekretarz przeczuwali, że trzeba będzie jeszcze wiele wycierpieć i tak też się stało. W 

nocy z 25 na 26 września 1953 roku obaj zostali aresztowani i wywiezieni z Domu Arcybiskupów 

Warszawskich. Nic nawzajem nie wiedzieli o swoich losach. Księdza Prymasa nie poinformowano o tym, że 

biskup Baraniak został uwięziony przy ul. Rakowieckiej; był przekonany, że - zgodnie z jego wolą - 

pozostał na Miodowej, by czuwać nad sekretariatem.  

"Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, bo 

złość ich jest wielka. (...) Bliski jest dzień Pański w Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy 

światłość swą utracą" (Jl 4, 13-15).  

Tymczasem biskup Baraniak znosił wszelkie dolegliwości i trudy więzienia z niezwykłą determinacją, choć 

był poddawany dotkliwym przesłuchaniom. Uciekając się do tortur i poniżania, usiłowano z niego wydobyć 

zeznania, które obciążyłyby aresztowanego Prymasa Polski i tym samym umożliwiłyby władzom wszczęcie 

pokazowego procesu.  

W zapiskach Prymasa Wyszyńskiego z okresu internowania w Komańczy czytamy: "Ludzie, którzy udzielili 

mi pierwszych informacji o biskupie Antonim, widzieli go w mokotowskim więzieniu przygodnie z dala, 

podczas spaceru. Był w sutannie, chodził sam, był bardzo blady, ale pogodny. Opinia krążąca po więzieniu 

przekazywała o nim najlepsze wrażenie. (...) biskup Baraniak trzyma się dzielnie i zajmuje godną postawę 

wobec swoich śledczych. Wiedziano (...), że to śledztwo było długotrwałe i bardzo uciążliwe, że biskup 

nikogo nie obciążył. Mówiono, że wywiera on dobry wpływ na więźniów, którym dodaje otuchy, imponuje 

swoją kapłańską postawą i najlepszym usposobieniem. ‘Zwycięża siebie', zadziwia siłą duchową, chociaż 

siły fizyczne są tak słabe, że budzą obawę wszystkich współwięźniów". Któż wie, czy losy nie tylko 

Kościoła katolickiego, ale i losy chrześcijaństwa w Polsce nie spoczywały wówczas właśnie na biskupie 

Baraniaku. Gdyby obciążył Księdza Prymasa i gdyby Ksiądz Prymas został skazany i stracony, całe 

chrześcijaństwo w Polsce zostałoby totalnie zinstrumentalizowane i podporządkowane jego wrogom.  

Ale wiadomości o przetrzymywaniu biskupa Antoniego - bez odzienia w zagrzybionych celach, w których 

po ścianach ściekała woda - przedostały się do środowisk emigracyjnych, a dzięki nim do tamtejszej prasy. 

W 1955 roku londyński „Dziennik Polski" umieścił nawet informację o jego tragicznej śmierci. Wiadomość 

ta była dość bliska prawdy, ponieważ zdrowie więźnia było do tego stopnia nadwerężone, że władze same 

zaczęły się obawiać jego śmierci i postanowiły dnia 21 grudnia 1955 roku przenieść go z więzienia do domu 
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salezjańskiego w Marszałkach pod Ostrzeszowem, gdzie dalej był nadzorowany i izolowany. Tortury 

psychiczne i fizyczne do tego stopnia zniszczyły jego zdrowie, że Episkopat starał się uzyskać zgodę na jego 

leczenie w Krynicy od marca 1956 roku, ale wolność odzyskał dopiero w październiku tegoż roku. Do 

pełnego zdrowia już nigdy nie wrócił. Milczał też konsekwentnie na temat swojego uwięzienia.  

Prymas Tysiąclecia, w przemówieniu żałobnym nad trumną arcybiskupa Antoniego, złożył hołd temu 

kapłanowi o niezwykłej sile duchowej, wielkiej odwadze i bezkompromisowej postawie wobec totalitarnej 

władzy, a nade wszystko nieugiętemu obrońcy wiary i Kościoła katolickiego w Polsce: „Biskup Baraniak 

uwięziony (...) był dla mnie niejako osłoną. Na niego bowiem spadły główne oskarżenia i zarzuty, podczas 

gdy mnie w moim odosobnieniu przez trzy lata oszczędzano. Nie oszczędzano natomiast biskupa 

Antoniego. Wrócił na Miodową w 1956 roku tak wyniszczony, że już nigdy nie odbudował swej egzystencji 

psychofizycznej. Pozostał człowiekiem drobnym, (...) choć niezwykle aktywnym, podejmującym każdy trud 

bez wahania. (...) O tym, co wycierpiał, można się było dowiedzieć tylko od współwięźniów. (...) 

Domyślałem się, że mój względny spokój w więzieniu zawdzięczam jemu, bo on wziął na siebie jak gdyby 

ciężar całej odpowiedzialności Prymasa Polski. To stworzyło między nami niezwykle silną więź. Wyraża się 

ona z mojej strony w głębokim szacunku dla tego człowieka, a zarazem w serdecznej wdzięczności wobec 

Boga, że dał mu tak wielką moc, iż mogłem się na nim spokojnie oprzeć".  

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie" (Mt 5, 10). „Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą 

prześladować. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć 

Bogu" (J 15, 20; 16, 2). Nie mniej jednak: „Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują 

was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was" (Mt 5, 11). Bez wątpienia 

błogosławieństwo to nie polega wprost na prześladowaniu, które zawsze będzie prawdziwym cierpieniem 

fizycznym i moralnym, lecz na fakcie, że cierpienie jest zadatkiem błogosławieństwa wiecznego. „Cieszcie 

się i radujcie - mówi Jezus - albowiem wasza nagroda jest wielka". Wielkość wiary w tę obietnicę pozwalała 

wielu świętym i błogosławionym radować się prześladowaniami znoszonymi dla Chrystusa, na wzór 

Apostołów, którzy znosili je „rozradowani, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa" (Dz 5, 41).  

„Niech się nie żalą ludzie oziębli mówiąc, że Ty źle się obchodzisz ze swoimi przyjaciółmi, lecz niech 

otworzą wraz ze mną oczy, aby poznać Twoją nieskończoną łaskawość, z jaką prowadzisz drogą wielkiego 

cierpienia Twoich umiłowanych przyjaciół, i niech wreszcie zrozumieją, jak bardzo jest godny współczucia 

ten, kogo nie doświadczasz w tym doczesnym życiu (...) z głębi serca Tobie się oddaję i powierzam się 

Tobie. (...) Jeśli Ci się spodoba, o najwyższy Panie, abym był bardzo utrapiony przez wszystkich ludzi (...) 

przy Twojej pomocy zniosę każde cierpienie na chwalę Twojego świętego Imienia, bylebym tylko cierpiał 

jako niewinny; (...) A kiedy znajdę się w tyglu największych cierpień, będę wołał do Ciebie z dobrym 

łotrem: „Ja, Panie, sprawiedliwie odbieram słuszną karę za moje uczynki, ale Ty nic złego nie uczyniłeś; 

Panie, wspomnij na mnie w swoim królestwie" (bł. Henryk Suzo).  

c. arcybiskupstwo w Poznaniu  

Po swoim uwolnieniu biskup Antoni pozostawał dalej kierownikiem Sekretariatu Prymasa, do końca maja 

1957 roku, to znaczy do dnia jego nominacji przez Ojca świętego Piusa XII na arcybiskupa poznańskiego. 

Rządy w diecezji objął 2 lipca 1957 roku. Uroczysty ingres do katedry poznańskiej odbył się dnia 6 

października 1957 roku.  

Ówczesne władze zgodziły się na tę nominację, licząc na to, że schorowany i udręczony więzieniem biskup 

krótko będzie cieszył się tym urzędem. Wcześniej pytano w tej sprawie lekarzy, którzy nie rokowali nadziei 

na powrót biskupa do zdrowia. Pan Bóg zdecydował inaczej. Biskup Baraniak był rzeczywiście słabego 

zdrowia, ale charakteryzował się niewiarygodną siłą ducha i poprowadził archidiecezję poznańską przez 

całe 20 lat.  
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W tym czasie borykał się z licznymi restrykcjami ze strony władzy ludowej, niemniej jednak udało mu się 

dokonać bardzo wiele. Katedrę poznańską zastał odbudowaną po zniszczeniach wojennych, ale ogołoconą, 

w związku z tym zadbał o jej wnętrze; o świadectwa historyczne wczesnego chrześcijaństwa w Polsce w 

Złotej Kaplicy, figury Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Dąbrówki i pierwszego misyjnego biskupa Jordana. 

Postawił w bazylice archikatedralnej pomniki swoim poprzednikom: Kardynałowi Hlondowi i 

arcybiskupowi Dymkowi oraz kapłanom archidiecezji poznańskiej, ofiarom hitlerowskich zbrodni. 

Rozpoczął prace przygotowawcze nad porządkowaniem krypt i podziemi katedralnych.  

Zadbał o powstanie nowych parafii i budowę świątyń. Otwierał ośrodki duszpasterskie szczególnie tam, 

gdzie było daleko do kościoła. Mając w sercu nauki salezjańskie, z wielką iście salezjańską troską odnosił 

się też do problemów dzieci i młodzieży, co sprowokowało nieco kalumnii ze strony jego wrogów, lecz 

ostatecznie zaowocowało licznymi powołaniami kapłańskimi. W czasie pełnienia posługi biskupiej 

wyświęcił 519 kapłanów diecezjalnych i około 200 kapłanów zakonnych, udzielił sakry biskupiej księdzu 

Jerzemu Strobie, Tadeuszowi Etterowi, Adamowi Sawickiemu i Marianowi Przykuckiemu. Jego zasługą 

było rozpoczęcie budowy Domu Księży Emerytów w Antoninku. Do listy zasług położonych dla Kościoła 

należy zaliczyć również zainicjowanie ośmiu procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Dnia 23 

października 1960 roku zdołał zamknąć diecezjalny proces dzisiaj już błogosławionego Edmunda 

Bojanowskiego.  

Ponadto brał udział w Soborze Watykańskim II, należąc do Komisji Kościołów Wschodnich. Potem został 

też Przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Realizacji postanowień Soboru Watykańskiego II w Polsce; 

przygotowywał dla KEP projekty listów w tej sprawie. Z jego inicjatywy został również opracowany 

Katechizm Nauki Soboru Watykańskiego II.  

Dalekosiężnym dziełem był przeprowadzony przez niego I Powojenny Synod Archidiecezji Poznańskiej 

(1968). Zorganizowany po 230 latach przerwy, był jednym z pierwszych synodów w Polsce po Vaticanum II 

i, emanując zacięciem duszpasterskim, wniósł bardzo pożyteczne jurydyczne regulacje życia archidiecezji, 

które zachowały swoją aktualność przez około 40 lat, aż do obecnego, III Powojennego Synodu.  

Na trwałe przeszły do historii powojennego Kościoła katolickiego w Polsce zorganizowane przez niego w 

imponujący sposób uroczystości milenijne, gromadzące Episkopat Polski i około 400 tys. wiernych w 

Poznaniu dnia 17 kwietnia 1966 roku.  

Arcybiskup Antoni zabiegał w Rzymie o utworzenie Papieskiego Wydziału Teologicznego, otrzymując 

najpierw zgodę na Papieskie Studium Teologiczne, z prawem nadawania bakalaureatu a następnie - w 1974 

roku - na otwarcie Papieskiego Wydziału Teologicznego.  

Kochał Poznań. Walczył o należne mu miejsce i miedzy innymi dzięki temu Stolica Apostolska potwierdziła 

metropolitalne prawa archidiecezji poznańskiej, mimo że archidiecezja nie posiadała wówczas żadnego 

biskupstwa sufraganalnego.  

Podobnie jak św. Jan Bosko, wielką czcią otaczał Matkę Bożą. Przygotował archidiecezję na nawiedzenie 

jasnogórskiego obrazu, choć w samym nawiedzeniu - które rozpoczęło się w 1976 r. - nie mógł już 

uczestniczyć z powodu śmiertelnej choroby, która przerwała 13 sierpnia 1977 roku bieg jego pracowitego 

życia.  

ZAKOŃCZENIE  

Ksiądz Stanisław Kosiński SDB - w homilii wygłoszonej 30 dni po zgonie arcybiskupa Baraniaka - 

powiedział: „Zmarły Arcypasterz nigdy nie zapomniał o tym, że jest w prostej linii spadkobiercą 

historycznej spuścizny Jordanów, Lubrańskich, Gorlickich, Duninów, Ledóchowskich, Stablewskich, 

Hlondów i tylu wspaniałych pasterzy Poznańskiego Kościoła. Tej linii, biegnącej od brzasku 

chrześcijaństwa (...) był zawsze wierny. (...) Biła z jego postaci jakaś dziwna moc ducha i nieugięta siła 
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woli, przepromieniona cnotą męstwa i bezwzględną wiernością Bogu i Kościołowi, nawet za cenę krwi. (...) 

Zdumiewamy się, jak to wszystko mógł przetrwać ten pod względem fizycznym wątły kapłan i biskup, w 

niczym nie uczyniwszy żadnych ustępstw".  

„Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale również 

błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je" (Łk 11, 27-28).  

Kazanie Arcybiskupa Poznańskiego, Wszystkich Świętych, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Błogosławieni. Uroczystość Wszystkich Świętych (Poznań, Cmentarz na Górczynie 

- 1.11.2007)  

Dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych ma charakter radosny. Dzisiaj bowiem wspominamy 

wszystkich, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne szczęście 

przebywania z Bogiem w niebie. Jednocześnie od Nieszpór rozpoczyna się Dzień Zaduszny, połączony z 

nawiedzeniem cmentarza a każdy krok mądrego człowieka po cmentarnej ziemi staje się dla niego 

wymownym kazaniem o kruchości życia doczesnego, o cierpieniu, które często poprzedziło odejście 

bliskich z tej ziemi, o tajemnicy śmierci i bólu rozstania. Trzeba tylko otworzyć nieco własne serce, aby 

posłyszeć prawdę, którą kryje każdy cmentarz i każda mogiła. Jest to zachęta do tego, byśmy skierowali 

wzrok ku niebu, które jest celem naszej ziemskiej pielgrzymki.  

1. DUCH ŚWIĘTY  

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus obiecał uczniom: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego 

moc i będziecie moimi świadkami" (Dz 1, 8; por. Łk 24, 49). Obiecany Duch Święty faktycznie zstąpił w 

dzień Pięćdziesiątnicy na całą wspólnotę apostolską i umocnił ich wiarę w zmartwychwstałego Pana.  

Od tego momentu Duch Święty przebywa w Kościele w sposób żywy i twórczy. On podtrzymuje Kościół, 

aby w czasie swojego ziemskiego pielgrzymowania pozostał wierny swemu Panu. Uświęca członki 

Kościoła, ponieważ jest nie tylko Duchem Świętym, lecz także Duchem Uświęcającym. Wzbudza w 

wierzących gorące pragnienie świętości, wzywając nas ku „wyższym wymiarom życia chrześcijańskiego". 

Uzdalnia ochrzczonych do bezgranicznej miłości Boga i braci, która jest istotą chrześcijańskiej świętości.  

Od momentu Zesłania Ducha Świętego świętość należy do natury Kościoła, ziemskiego ciała 

zmartwychwstałego Chrystusa. Jest jedną z jego cech charakterystycznych; należy do jego DNA. A zatem, 

gdyby Kościół nie był święty, nie byłby prawdziwym Kościołem Chrystusa, przez Niego założonym po to, 

by kontynuował misję zbawienia w Jego imieniu. Celem działalności Kościoła oraz jego struktur jest 

budzenie świętości w wiernych. Kościół istnieje jedynie po to, by świętość mogła kształtować człowieka i 

aby w ten sposób stał się on uczestnikiem świętości Boga (por. Lumen gentium, 48). Taki jest cel, a zatem 

również taki jest priorytet całej działalności duszpasterskiej Kościoła.  

Z tej racji Kościół jest powołany, aby w tym, czym jest i co robi, odzwierciedlał prawdziwe oblicze Ducha 

Świętego, by był Jego widzialnym znakiem. Ludzie zaś mają prawo w obliczu Kościoła rozpoznać oblicze 

Ducha Świętego i faktycznie domagają się, często nieświadomie, aby Kościół nie tylko mówił im o Duchu 

Świętym, lecz także, by Go im ukazywał.  

2. ŚWIĘCI  

I Kościół to czyni za pośrednictwem swoich świętych. Czyni to zarówno przez tych, którzy zostali 

wyniesieni do chwały ołtarzy, jak i przez tych, którzy choć nie beatyfikowani ani kanonizowani, 

postępowali za Chrystusem i Jego Ewangelią; tych, którzy bez wahania i kompromisów przyjęli Chrystusa 

za fundament swojej egzystencji; którzy świętość uczynili programem swego życia (por. Kard. Josè Saraiva 

Martins CMF, Święci i świętość według Jana Pawła II).  
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Byli miedzy nimi męczennicy, Ojcowie Kościoła, eremici, mnisi, dziewice, doktorzy Kościoła, zakonnicy 

kontemplacyjni, wielcy głosiciele Ewangelii, misjonarze, teolodzy, żebracy, założyciele zgromadzeń 

zakonnych, kapłani, ojcowie, matki, małżonkowie, bohaterzy prowadzący działalność charytatywną, ludzie 

wykształceni, artyści oraz osoby zaangażowane w życie publiczne, społeczne i polityczne.  

Jakże różnorodnymi i niepowtarzalnymi drogami zmierzali oni do Boga. W gronie wyniesionych na ołtarze 

są ci, którzy przez całe życie pielęgnowali chrzcielną czystość sumienia, ale i tacy, którzy najpierw błądzili, 

ludzie o trudnych charakterach, którzy wiele zła wyrządzili innym, lecz potem się nawrócili; bogaci i biedni; 

żonaci i celibatariusze; uczeni i całkowici analfabeci; osoby znane w swoim czasie światu, i ci, o których 

istnieniu nikt nie wiedział. Świętość rozwija się w każdym miejscu na ziemi i nie zna żadnych granic: 

geograficznych, rasowych, kulturowych lub społecznych. Jest różnobarwną «mozaiką» ludzi, których łączy 

jedna cecha: wszyscy poważnie potraktowali Ewangelię, radykalnie nią żyli i dawali o niej świadectwo.  

„I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich 

pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu 

i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem" (Ap 7, 4.9).  

Świeci są jakby słowami, które Bóg wypowiada w historii dla dobra ludzkości. Nie są jedynie przykładami 

do naśladowania, ani tylko adresatami naszych modlitw o wstawiennictwo. Są czymś znacznie więcej. Są 

żywymi świadkami prawdy o obecności Boga pośród swego ludu. Są apelem, wezwaniem Boga 

skierowanym do świata, aby się nawrócił i wierzył. W nich przemawia do nas sam Bóg (por. Lumen 

gentium, 50).  

Przez wieki święci byli prawdziwymi latarniami morskimi dla ludzkości. Wskazywali jej nowe modele 

kultury. Odpowiadali na nowe wyzwania, stojące przed narodami, wspierając w ten sposób postęp ludzkości 

w jej historycznych przeobrażeniach. To oni byli prawdziwymi architektami historii człowieka (por. Kard. 

Josè Saraiva Martins CMF, Święci i świętość według Jana Pawła II).  

To oni ukazują, czym jest naprawdę Kościół w swej najgłębszej istocie. Aby zrozumieć głębię duchową 

Kościoła, musimy spojrzeć na świętych. Są oni żywą apologią chrześcijaństwa. Bez ich trwałego 

świadectwa nauczanie Kościoła mogłoby zostać odebrane jako czysto ludzka ideologia, gdy tymczasem jest 

ono nauką na miarę życia, jakiego przykład daje sam Chrystus (por. J 14, 6).  

W nich Kościół przedstawia światu olbrzymie dziedzictwo życia chrześcijańskiego swoich najlepszych 

synów i córek, obejmujące dwa tysiąclecia historii chrześcijaństwa. W rzeczywistości świętość nie jest 

zaprzeczeniem tego, co ludzkie, lecz pełnią człowieczeństwa. Podobnie jak Chrystus jest doskonałym 

człowiekiem właśnie dlatego, że jest świętością wcieloną. Dlatego także oni są wcieleniem takich wartości 

jak kultura, wierność, solidarność, prawe sumienie, prymat «być» nad «mieć», heroizm, pokój, 

poszanowanie drugiego człowieka, poszanowanie natury, przebaczenie, pomoc, itd. Świętość nie jest 

rozumiana jako ideał czysto teoretyczny; piękny, lecz nieosiągalny. Nie polega ona na dokonywaniu rzeczy 

niezwykłych, lecz na niezwykłym podejściu do rzeczy zwykłych. „Szukajcie świętości w codziennym 

życiu" - mówił Jan Paweł II (Homilia w Mariborze, 19 maja 1996 r.).  

Są świetlistym szlakiem Boga, który On sam wytycza wciąż w historii ludzkości. Na krętych drogach 

dziejów to właśnie oni byli prawdziwymi reformatorami i bardzo często wyprowadzali historię z ciemności, 

do których powrót wciąż jej zagraża, oświecali ją zawsze, gdy było to konieczne (por. Benedykt XVI, 

Święci zmieniają Kościół i świat. Czuwanie modlitewne. 20 sierpnia 2005 r.)  

Święci chronią Kościół przed miernotą. Nigdy nie brakuje nam pokus, skłaniających nas do mierności. 

Ludzie mali, bez talentu, bez zasad i bez problemów, ale odznaczający się sprytem życiowym, posiadają 

nadzwyczajną zdolność wyjaławiania wszystkiego naokoło siebie oraz pomniejszania wszystkich wartości 

(por. J. Mirewicz, Współtwórcy i wychowawcy Europy, Kraków 1983, 75). W takiej atmosferze istnieje 

niebezpieczeństwo godzenia się na łatwe kompromisy, na rozwiązania nie całkiem zgodne z Ewangelią i w 
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konsekwencji prowadzenia miernego życia chrześcijańskiego. Najskuteczniejszą odtrutką na tego rodzaju 

miernotę jest bez wątpienia świadectwo świętych. Swoim życiem pobudzają nas oni do wewnętrznej 

odnowy. A podobnie jak każdy inny żywy organizm, tak i Kościół potrzebuje nieustannej reformy, odnowy, 

oczyszczenia z wszelkiej rutyny. Istotnie, każde wielkie „odrodzenie" chrześcijaństwa zawsze poprzedzał 

powrót do ewangelicznej świętości, zapoczątkowany i propagowany przez świętych.  

Prawdziwymi reformatorami są tylko ludzie święci. Jedynie od świętych, jedynie od Boga bierze początek 

prawdziwa rewolucja, decydująca przemiana świata. W minionym wieku przeżywaliśmy rewolucje, których 

wspólny program głosił, by nie oczekiwać na pomoc Boga, lecz całkowicie wziąć we własne ręce sprawy 

świata. Ten ludzki, stronniczy punkt widzenia uważany był za absolutne kryterium, którym należało się 

kierować. Nadawanie wartości absolutnej temu, co nie jest absolutne, lecz względne, nazywa się 

totalitaryzmem. Ale to nie ideologie zbawiają świat, lecz jedynie wpatrywanie się w żyjącego Boga, który 

stoi na straży wolności oraz tego, co jest dobre i autentyczne. Prawdziwa rewolucja polega jedynie na 

wpatrywaniu się w Boga, który jest miarą tego, co sprawiedliwe, i zarazem jest wieczną miłością. A co 

może nas zbawić, jeżeli nie miłość? (por. Benedykt XVI, Marienfeld).  

W Kościele nie da się nic zreformować zwykłymi środkami. Kto by zamierzał reformować Kościół tymi 

samymi środkami, co społeczeństwo doczesne - poniesie nie tylko klęskę, ale znajdzie się nieomylnie poza 

Kościołem. Znajdzie się poza Kościołem jeszcze przedtem, nim go ktokolwiek z tego Kościoła wykluczy; 

drogą jakiegoś tragicznego fatalizmu sam siebie wyklucza. Wyrzeka się jego ducha, wyrzeka się dogmatów, 

staje się prawie nieświadomie jego wrogiem. Reformuje się Kościół tylko wtedy, kiedy się za Kościół cierpi, 

reformuje się błędy Kościoła, mnożąc przykłady jego najbardziej heroicznych cnót. Kościół nie potrzebuje 

reformatorów, ale świętych.  

Jedynie prawdziwi świeci zasługują na tytuł prawdziwych buntowników potrzebnych Kościołowi w każdej 

epoce. Są oni dobrym fermentem w społeczności katolickiej, ponieważ mając ostre widzenie zła, odnajdują 

je zawsze najpierw w sobie i tam zaczynają z nim walkę, która jest im dobrą szkołą pokory i miłości. Nie 

wszyscy dzisiaj o tym pamiętają, dlatego tak dużo marnuje się dzisiaj talentów, energii, gorliwości oraz łaski 

na walkę z urojonym lub nawet rzeczywistym złem, prowadzoną niecierpliwie z nienawiścią i pogardą dla 

ludzi i struktury Kościoła (por. J. Mirewicz, Współtwórcy i wychowawcy Europy, Kraków 1983, 242).  

Tymczasem Kościół i świat bardzo potrzebują ludzi świętych. Dziś - jak mówi Simone Weil - „Świat 

potrzebuje świętych, jak miasto, w którym szaleje zaraza, potrzebuje lekarzy.  

To zapotrzebowanie na wzorce życia świętego dotyczy zarówno ludzi wierzących jak i niewierzących. 

Każdy bowiem zadaje sobie pytanie jak żyć, co jest prawdą i miłością. Człowiek, który poszukuje, pyta, ale 

również ten, który wątpi powinien spoglądać w stronę świętych, albowiem oni pokazują, że warto żyć.  

3. I MY  

Świętość nie jest przywilejem niewielu, lecz celem, który Bóg stawia przed każdym człowiekiem. To 

wezwanie, zawarte w samym stwórczym akcie Boga, staje się przykazaniem: „Bądźcie świętymi, bo Ja 

jestem święty" (Kpł 19, 2). Do wszystkich skierowane zostało zaproszenie Jezusa: „Bądźcie wiec wy 

doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5, 48). W Chrystusie: „wybrał nas przed 

założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem" (Ef 1, 4-5).  

Powołanie do świętości ma zatem charakter powszechny. Nikt nie jest z niego wyłączony. „Wierni każdego 

stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego oraz doskonałej miłości" (Lumen gentium, 40), 

czyli takiej, której granicą jest miłość bez granic (św. Bernard z Clairvaux).  

Powołanie do świętości nie jest jedynie zachętą. Powinniśmy to powołanie postrzegać jako niezbywalny 

wymóg bycia chrześcijaninem. Na tyle bowiem jesteśmy chrześcijanami, na ile realizujemy w swoim życiu 
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Chrystusowe wezwanie do świętości. Kiedy więc obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych warto 

zapytać siebie, czy żywe jest we mnie pragnienie bycia świętym w codziennym życiu.  

Kościół przypomina każdemu z nas to powszechne powołanie i każe wybierać jeden ze szlaków świętości, 

prowadzący na szczyt. Jest osiem różnych szlaków, które Chrystus nazwał błogosławionymi. Jedne są 

krótkie i trudne, jak męczeństwo w czasie prześladowania, inne długie i nastawione na posługę 

potrzebującym: „błogosławieni miłosierni", albo na wędrówkę w samotności ducha: „błogosławieni 

czystego serca".  

ZAKOŃCZENIE  

Jutro będziemy obchodzili Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, lecz naszą myślą już teraz 

ogarniamy cmentarze całego świata, gdzie spoczywają doczesne szczątki tych, którzy nas kochali i 

wprowadzili w życie. Ważna jest także pamięć o ofiarach przemocy i wojen oraz o tych, którzy oddali życie, 

aby do końca dochować wierności Chrystusowi, lub ponieśli śmierć służąc ofiarnie braciom. W szczególny 

sposób wspominamy tych, którzy odeszli od nas w ciągu ostatniego roku, i modlimy się za nich. Nie 

możemy zapomnieć też o modlitwie za dusze tak licznej rzeszy zmarłych, o których nikt nie pamięta.  

Nie zapominajmy również o nas samych, żmudną drogą podążających do nieba i módlmy się żarliwie: Panie 

Boże, jeśli jesteśmy jeszcze niedojrzałymi owocami Twojego ogrodu i nie nadajemy się jeszcze do Twojej 

niebieskiej spiżarni, zostaw nas jeszcze na drzewie życia, byśmy dojrzeli i zyskali świętość, czyli pełne 

zdrowie ducha. Trzeba przecież, abyśmy i my - kiedy za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat odprowadzą 

nas na cmentarz - należeli do grona świętych, czyli szczęśliwych, bo skoro istnieje wspólnota ludzi żyjących 

miłością, któż rozumny nie chciałby do niej należeć.  

Kazanie Arcybiskupa Poznańskiego, Ekumeniczne Święto Biblii, 7 listopada 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Kościół jest jeden. Nabożeństwo biblijne. VI Ekumeniczne Święto Biblii (Katedra 

Poznańska - 7.11.2007)  

Przed chwilą usłyszeliśmy prorocze słowa świętego Jana Ewangelisty: „Gdy zaś przyjdzie On, Duch 

Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 

usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe [ta erchomena]" (J 16,13a; por. Rz 8,38; 1Kor 3,22). Te słowa 

zaczerpnięte z ewangelii janowej podkreślają rolę Ducha Świętego w odniesieniu do ludzi wierzących po 

Wniebowstąpieniu. Właśnie On, Duch Święty, który został dany Kościołowi objawia nam ta erchomena, 

czyli rzeczy, które nadejdą w przyszłości.  

„RZECZY PRZYSZŁE"  

Gdy szukamy sensu tego tekstu janowego, wówczas przypomina się - wypowiedziane w podobnym duchu - 

powiedzenie proroka Izajasza: „Niechaj przystąpią i niech Nam objawią to, co się ma zdarzyć. Jakie były 

przeszłe rzeczy? Objawcie, abyśmy to wzięli do serca. Albo oznajmijcie Nam przyszłe rzeczy, abyśmy 

mogli poznać ich spełnienie" (Iz 41,22). Chodzi w nim o bożki, które nie posiadają ducha proroczego. Nie 

są w stanie objawić ani „rzeczy przeszłych" ani „rzeczy przyszłych". Ani proroctw, które już się spełniły, 

ani długo naprzód proroctw, które mają się dopiero spełnić w przyszłości. Bóg Izajasza natomiast zna 

„rzeczy przyszłe" i daje je poznać swojemu prorokowi, który zapowiada przyszłe zbawienie:  

„Albowiem Ja, Pan, twój Bóg,  

ująłem cię za prawicę  

mówiąc ci: «Nie lękaj się,  

przychodzę ci z pomocą».  

Nie bój się, robaczku Jakubie,  

nieboraku Izraelu!  
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Ja cię wspomagam - wyrocznia Pana -  

odkupicielem twoim - Święty Izraela.  

Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie,  

nowe, o podwójnym rzędzie zębów:  

ty zmłócisz i wykruszysz góry,  

zmienisz pagórki w drobną sieczkę;  

ty je przewiejesz, a wicher je porwie  

i trąba powietrzna rozmiecie.  

Ty natomiast rozradujesz się w Panu,  

chlubić się będziesz w Świętym Izraela"  

(Iz 41,13-16)  

Gdyby św. Jan rzeczywiście wypowiadał się w podobnym duchu, wówczas należałoby przyjąć, że 

objawienie „rzeczy przyszłych" przez Ducha Świętego oznacza objawienie prawdy o przyszłym zbawieniu 

wierzących, co św. Paweł nazywa inaczej chwałą przyszłego wieku" („Niewielkie bowiem utrapienia 

naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku" - 2Kor 4,17), a List do Hebrajczyków 

„mocą przyszłego wieku" („zakosztowali również wspaniałości słowa Bożego i mocy przyszłego wieku" - 

Hbr 6,5).  

Z tego co zostało powiedziane wynikałoby, iż określenie zadania Ducha Świętego wobec Kościoła po 

wniebowstąpieniu jest jasne i jednoznaczne. Niestety, wieki interpretacji tego tekstu nie dają tego rodzaju 

pewności. Łatwo bowiem zauważyć, że Kościół Wschodni i Kościół Zachodni, Kościół katolicki i Kościoły 

reformowane zupełnie inaczej rozumiały doprowadzenie do pełnej prawdy oraz oznajmienie ta erchomena, 

czyli rzeczy, które mają nastąpić.  

Ojcowie wschodni (Cyryl, Teodor z Mopswestii, Jan Chryzostom) - w kontekście sporów chrystologicznych 

- twierdzą, że Duch Święty objawi nam ta erchomena, tzn. boską naturę Jezusa Chrystusa. Objawi to, co za 

życia Jezusa było nie do pojęcia dla Żydów i co do dzisiaj takim dla nich pozostaje. Coś, co zostało już 

zrozumiane przez Jana Ewangelistę. On, św. Jan, powie jednoznacznie, że Duch Święty objawi nam, iż 

Chrystus, Słowo Wcielone, jest Bogiem.  

Z kolei w Kościele Zachodnim ta echomena komentowano zgoła inaczej. Ojcowie zachodni, a w 

szczególności św. Augustyn - wypowiadając się przeciw sektom, które twierdzą, że znają jakieś nieznane 

sekrety Ducha Świętego - odpowiada, że Duch Święty objawi nam nieznaną jeszcze rzeczywistość 

eschatologiczną. Nie chodzi więc tyle o przekazanie prawdy o bóstwie Chrystusa, ale raczej o pełniejsze 

rozumienie, które dzisiaj jest jeszcze nam niedostępne. Św. Augustyn odwołuje się tutaj do słów św. Pawła 

o dojrzewaniu duchowym. Takie pełne i doskonałe poznanie mozna zdobyć dopiero w rzeczywistości 

eschatologicznej (Augustyn, In Joh. XCV,4; XCVI,1-5; XVII,1-4; XCVIII,1-8):  

„Po części bowiem tylko poznajemy,  

po części prorokujemy.  

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,  

zniknie to, co jest tylko częściowe. 

Gdy byłem dzieckiem,  

mówiłem jak dziecko,  

czułem jak dziecko,  

myślałem jak dziecko.  

Kiedy zaś stałem się mężem,  

wyzbyłem się tego, co dziecięce.  

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;  

wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:  

Teraz poznaję po części,  
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wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany*.  

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:  

z nich zaś największa jest miłość"  

(1 Kor 13, 9-13)  

Komentatorzy średniowieczni (Rupert z Deutz, Tomasz z Akwinu) pójdą za Augustynem i powiedzą, że 

Duch Święty ułatwi nam poznanie życia wiecznego.  

Reformatorzy (Kalwin, In Ev. sec. Jo. comm. 361-362; Melanchton, Enarr. in Ev. Joh. 363-364) piszą z 

kolei w duchu polemicznym przeciw używaniu tekstu janowego jako argumentu za dopuszczalnością 

niepisanej tradycji, jako źródła Objawienia. Jedyne i pewne słowo Boże - mówią - znajduje się w Piśmie 

Świętym. Nie istnieje żadna niepisana tradycja, która mogłaby stanowić nowe źródło objawienia. Katolicy 

odpowiadali na to - za świętym Pawłem - że Duch Święty stopniowo prowadzi ludzi wierzących, będących 

in statu viae, do pełnej prawdy (Maldonado, Comm. in Ev. 930-931).  

CHRYSTUS - PEŁNĄ PRAWDĄ  

W tym miejscu wypada nam odnieść się np. do tezy, która jest dzisiaj bardzo modna. A mianowicie, do tezy 

o ograniczonym, niekompletnym i niedoskonałym charakterze objawienia Jezusa Chrystusa, które rzekomo 

znajduje uzupełnienie w objawieniu zawartym w innych religiach. Uzasadnieniem takiej tezy miałby być 

fakt, że prawda o Bogu nie może jakoby zostać pojęta i wyrażona w pełni przez żadną historyczną religię; a 

więc także przez chrześcijaństwo, a nawet przez Jezusa Chrystusa.  

Ten pogląd sprzeciwia się radykalnie Pismu Świętemu, według którego w Jezusie Chrystusie dokonało się 

pełne i ostateczne objawienie zbawczej tajemnicy Boga. A słowa, czyny i całe historyczne ziemskie życie 

Jezusa, choć jest ograniczone jako rzeczywistość ludzka, mają jednak jako podmiot Osobę Bożą 

Wcielonego Słowa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Zawierają też w sobie ostateczne i pełne 

objawienie zbawczych dróg Boga, choć głębia tajemnicy Bożej sama w sobie pozostaje niewyczerpana. 

Prawda o Bogu nie zostaje przekreślona ani uszczuplona przez to, że jest wypowiedziana ludzkim językiem. 

Przeciwnie - pozostaje jedyna, pełna, całkowita, ponieważ Ten, który mówi i działa, jest wcielonym Synem 

Bożym. Dlatego wiara domaga się wyznania, że Słowo, które stało się ciałem w całej swej tajemnicy, która 

dokonuje się od wcielenia do uwielbienia, jest rzeczywistym, chociaż pośrednim, źródłem i dopełnieniem 

wszelkiego zbawczego objawienia się Boga ludzkości oraz że Duch Święty, będący Duchem Chrystusa, 

nauczy apostołów całej prawdy.  

W ten sposób dochodzimy pośrednio do wyodrębnienia dwóch etapów Objawienia. Pierwszy etap to 

Chrystus, pełne, doskonałe i zamknięte w sobie objawienie Boga, do którego nic nie można dodać. Duch 

Święty nic więcej nie może dorzucić do tego, kim był Chrystus w czasie swego ziemskiego życia i kim On 

teraz pozostaje. Drugi etap natomiast to człowiek, z całą jego niedoskonałością, domagający się dopełnienia. 

W tym sensie objawienie „rzeczy przyszłych" znaczy ukazanie pełnej prawdy o człowieku i pozwolenie 

człowieka na prowadzenie siebie przez Ducha Świętego w taki sposób, abyśmy stawali się coraz bardziej 

duchowi a przez to coraz bardziej bliscy Chrystusowi. Żebyśmy zbliżyli się do całej prawdy, której św. Jan 

nie umieszcza w sferze intelektualnej. Objawienie całej prawdy, to objawienie się całego Chrystusa 

człowiekowi, który jest ograniczony. Objawienie się prawdy, która jest Chrystusem; prawdy, którą jest 

Chrystus. To właśnie niesie ze sobą Duch Święty, który - pomimo całej naszej ograniczoności - coraz 

bardziej przybliża nas do Chrystusa.  

KOŚCIÓŁ JEST JEDEN  

Dlatego my wszyscy, chrześcijanie (prawosławni, katolicy, czy reformowani), dzięki Duchowi Świętemu 

wyznajemy, że Kościół jest jeden. Kościół jest jeden ze względu na swój pierwowzór, pierwszą zasadę, tzn. 

ze względu na Trójcę Przenajświętszą. Kościół jest jeden ze względu na swego Założyciela - Syna Bożego, 

http://www.biblia.pl/PS/53_1KOR/013P.HTM#012_
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który pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez krzyż. Kościół jest jeden przez swoją duszę, czyli przez 

Ducha Świętego, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół i nim kieruje. Duch jest sprawcą tej 

dziwnej wspólnoty wiernych, która - nieraz nieświadoma tego - jest tak dogłębnie zespolona w Chrystusie. 

„Jaka to zdumiewająca tajemnica! - uczył Klemens Aleksandryjski - Jest jeden Ojciec wszechświata, jest 

jeden Logos wszechświata, a także jeden Duch Święty; wszędzie ten sam. Jest także jedna Dziewica, która 

stała się Matką i chętnie nazywam ją Kościołem".  

Od samego początku ten jeden Kościół ukazuje się w całej swej różnorodności, która ma swoje źródło w 

rozmaitości Bożych darów, jak i w wielości stanowiących go osób. W jedności ludu Bożego gromadzi się 

cała różnorodność narodów i kultur. Pośród członków Kościoła istnieje różnorodność darów, zadań, sytuacji 

i sposobów życia. We wspólnocie kościelnej istnieją prawomocnie partykularne Kościoły, korzystające z 

własnej tradycji. Wielkie bogactwo tej różnorodności nie sprzeciwia się wcale jedności Kościoła. Jedności 

Kościoła zagraża tylko grzech i ciężar jego konsekwencji.  

Dlatego przywołujemy tak chętnie wypowiedzi z ostatniego zgromadzenia ekumenicznego w Sibiu, w 

Ruminii, w szczególności zaś słowa kardynała Kaspera: ruch ekumeniczny - mówił on - stawia sobie za cel 

doprowadzenie do wspólnego wyznania wiary w jednego Boga przez wszystkich chrześcijan, do uznawania 

jednego chrztu i zgromadzenia się w jednym Kościele. Dokonuje się to na fundamencie wiary w Trójcę 

Przenajświętszą i w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Bez tej podstawy ekumenizm byłby budowaniem na 

piasku. Podziały wśród chrześcijan są ich porażką w głoszeniu Ewangelii światu. One nie tylko przysłoniły 

światło Chrystusa, ale także przyczyniły się do sekularyzacji. Wezwanie do jedności jest równoznaczne z 

podjęciem poszukiwania prawdy, którą jest Chrystus. Główną przeszkodą na drodze do jedności Kościoła 

jest powierzchowność życia chrześcijańskiego, inaczej mówiąc - nie poddanie się działaniu Ducha 

Świętego. Wzajemne poznanie swoich tradycji i wspólna konfrontacja z zsekularyzowanym światem, 

wymiana darów między tradycjami wyznaniowymi, oto co może pogłębić jedność Kościoła. Chodzi o takie 

działanie, które toruje drogę Duchowi Świętemu. Chodzi o stworzenie miejsca dla działania Ducha 

Świętego, bez którego Kościół będzie tylko światową organizacją religijną, a jedność - realizacją 

najlepszego socjologicznie modelu.  

Dziękujemy Panu Bogu za to, że dzisiaj gromadzi nas na nabożeństwie ekumenicznym w tej świątyni, która 

była miejscem głoszenia Słowa Bożego, przekazywania sakramentów i służby Ludowi Bożemu od 1040 lat. 

Która jest świadkiem tradycji nie mającej sobie równej w Polsce. My wszyscy, którzy dzięki Bożej łasce 

gromadzimy się tutaj, uczestniczymy w cudownym dziele Ducha Świętego, który prowadzi nas do całej 

prawdy; odkrywa przed nami Chrystusa i przestrzeń, która nas dzieli od Niego.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 60-lecie Filharmonii  

Abp Stanisław Gądecki, Homilia wygłoszona w czasie uroczystości 60-lecia Filharmonii Poznańskiej 

(Archikatedra Poznańska - 10.11.2007)  

Bogate i skomplikowane są dzieje Poznańskiej Filharmonii, poczynając od powstania w 1919 roku polskiej 

opery z pełną orkiestrą, przez poszerzenie działalności operowej o repertuar estradowo-symfoniczny aż po 

pierwszy koncert symfoniczny „Filharmonii Poznańskiej".  

Ileż w tym czasie włożono pracy, ile wysiłków: Tadeusza Szeligowskiego, założyciela i pierwszego 

dyrektora Filharmonii Poznańskiej, jego następców, dyrygentów, członków orkiestry, pracowników 

administracji Filharmonii. Ile sukcesów i trudów, smutków i radości. Zespół koncertował w wielu krajach i 

uczestniczył w międzynarodowych festiwalach muzycznych. Akompaniował finalistom pierwszego 

powojennego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w 1949 roku. Od 1952 roku towarzyszy finalistom 

Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.  

Dzisiaj natomiast cieszymy się jubileuszem 60. lecia tej szacownej, posiadającej z natury inklinację 

artystyczną, instytucji. A inklinacja ta, jak żadna inna, predestynuje każdego filharmonika nie tylko do tego, 
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by jego trud cieszył uszy melomanów, ale przede wszystkim wzywa go do tego, by z własnego życia uczynił 

arcydzieło sztuki.  

1. ARTYŚCI  

Jest rzeczą oczywistą - jak zauważa wystosowany przez Jana Pawła II List do artystów - że czym innym jest 

sprawność, dzięki której człowiek jest artystą, czyli umie działać odpowiednio do wymogów sztuki, stosując 

się wiernie do jej specyficznych reguł, czym innym natomiast jest sprawność, dzięki której każdy człowiek 

staje się sprawcą swoich czynów, odpowiedzialnym za ich wartość moralną. Artysta muzyk umie owszem 

wydobywać wspaniałe dźwięki z instrumentów, ale to nam jeszcze nie mówi nic o jego charakterze 

moralnym. Przez muzykowanie nie tworzy jeszcze samego siebie, nie kształtuje własnej osobowości, a 

jedynie wykorzystuje umiejętności twórcze, nadając formy estetyczne ideom poczętym we własnym umyśle.  

A przecież te dwie sprawności - moralna i artystyczna - bardzo ściśle warunkują się wzajemnie. Tworząc 

dzieło sztuki artysta wyraża samego siebie i to do tego stopnia, że jego twórczość stanowi szczególne 

odzwierciedlenie jego istoty; tego kim jest i jaki jest. Artysta bowiem, kiedy tworzy, nie tylko powołuje do 

życia dzieło, ale przez to dzieło objawia jakoś swoją osobowość. W sztuce odnajduje nowy wymiar i 

niezwykły środek wyrażania własnego rozwoju duchowego; dzięki czemu dzieła sztuki mówią o swoich 

twórcach, pozwalają poznać ich wnętrze.  

Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem. Można nawet powiedzieć, że piękno jest jego powołaniem, 

zadanym mu przez Stwórcę wraz z darem talentu artystycznego. Rzecz jasna, dar ten należy pomnażać, 

zgodnie z wymową ewangelicznej przypowieści o talentach (por. Mt 25, 14-30). Ten kto odkrywa w sobie 

powołanie artystyczne - poety, malarza, rzeźbiarza, muzyka - odkrywa zarazem pewną powinność; nie może 

zmarnować otrzymanego talentu, winien go rozwijać, aby nim służyć ludziom.  

Istnieje jakaś etyka czy wręcz „duchowość" służby artystycznej, która ma swój zasadniczy udział w życiu i 

w odrodzeniu każdego narodu. Świadomy tego artysta rozumie, że winien działać w takim kierunku nie 

kierując się dążeniem do próżnej chwały ani żądzą taniej popularności ani nadzieją na osobiste korzyści.  

Kościół żywi uznanie dla sztuki. Sztuka bowiem, jeśli jest autentyczna, zachowuje więź wewnętrznego 

pokrewieństwa ze światem wiary, tak że nawet w sytuacji głębokiego rozłamu między kulturą a Kościołem 

właśnie sztuka pozostaje swego rodzaju pomostem prowadzącym do doświadczenia religijnego. Jako 

poszukiwanie prawdy, owoc wyobraźni wykraczającej poza codzienność, sztuka jest ze swej natury 

swoistym wezwaniem do otwarcia się na Tajemnicę. Nawet wówczas, gdy artysta zanurza się w 

najmroczniejszych otchłaniach duszy lub opisuje najbardziej wstrząsające przejawy zła, staje się w pewien 

sposób wyrazicielem powszechnego oczekiwania na odkupienie.  

Każde autentyczne natchnienie zawiera w sobie jakiś ślad owego „tchnienia", którym Duch Stwórcy 

przeniknął dzieło stworzenia na początku. Przekraczając tajemnicze prawa, które rządzą wszechświatem, 

Boskie tchnienie spotyka się z geniuszem człowieka i rozbudza jego zdolności twórcze. Przez swego 

rodzaju objawienie wewnętrzne nawiązuje z nim łączność, która zawiera w sobie ukierunkowanie na dobro i 

piękno oraz budzi w człowieku moce umysłu i serca, uzdalniające go do odkrycia jakiejś idei i nadania jej 

formy w dziele sztuki. Słusznie mówi się wówczas - przez analogię - jakby o „działaniu łaski", ponieważ 

człowiek ma wtedy możność doświadczenia Absolutu, który go przerasta.  

W czas tego pięknego jubileuszu życzę Wam wszystkim, drodzy Filharmonicy, abyście w Waszej 

twórczości muzycznej doznawali ze szczególną siłą tego rodzaju natchnień. Oby piękno, które 

przekazujecie, miało moc wzbudzania w słuchaczach zachwytu. Oby Wasz osobisty zachwyt, rodzący się z 

piękna wykonywanej przez Was muzyki, stał się dla Was źródłem nowego entuzjazmu w Waszej pracy. 

Tego entuzjazmu potrzebują współcześni i będą potrzebowali jutrzejsi ludzie, by mogli przezwyciężać 

trudności związane z ich ludzką i społeczną kondycją. Niech dźwięki wykonywanej przez Was muzyki 

podnoszą człowieka po każdym jego upadku. Niech różne drogi, którymi podążacie, prowadzą każdego z 
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Was do owego bezmiernego oceanu piękna, jakim jest Chrystus, rodzący zachwyt, podziw i niewymowną 

radość. Niech w ten sposób Chrystus, czyli Piękno, zbawia świat. Niech z powszechnego zamętu wynurzy 

się świat ducha. Niech Wasza sztuka przyczynia się do upowszechnienia prawdziwego piękna, które będzie 

niejako echem obecności Ducha Bożego i niech otwiera umysły Wasze i umysły słuchających Was ludzi na 

rzeczywistość wieczną.  

2. MAMONA  

Ale w tym uroczystym, jubileuszowym nastroju słyszymy w dzisiejszych czytaniach nie tylko o mocy 

twórczego Ducha, który towarzyszy współpracującym z nim artystom. W zupełnie zaskakujący sposób 

dociera do nas ostrzeżenie: „żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie 

nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i 

mamonie" (Łk 16, 13).  

Czyżby takie było kuszenie charakterystyczne dla świata artystów? Z pewnością nie, lecz jest to z kuszenie, 

które z pewnością nie omija świata artystów. Pan Jezus ostrzega ich, by nie stali się niewolnikami mamony. 

Żeby z pieniędzy nie czynili swojego bożka, żeby nie oddawali czci mamonie. Jakże wymownie brzmią 

słowa Pana Jezusa w chwili, gdy wielu narzeka na niskie zarobki. Tłumaczą, że nie mogą w pełni 

angażować się w orkiestrze, ponieważ muszą dorabiać w szkołach.  

Bóg nie zapomina o codziennych ludzkich potrzebach (por. Mt 6, 11.33). Nie są one przez Niego 

lekceważone, ale trzeba je widzieć we właściwej skali. Zauważył św. Augustyn: jeśli Bóg jest na pierwszym 

miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu; także dobra doczesne.  

Bałwochwalstwo pojawia się wtedy, gdy Boga zastępujemy bałwanem. Gdy ulegamy przekonaniu, że w 

życiu wszystko zależy od pieniądza; sukces w pracy i życiu towarzyskim, szczęście i zdrowie, kariera a 

może nawet zbawienie. Mit, że pieniądz jest najważniejszy, że potrafi zaradzić wszelkim życiowym 

problemom, rozwiązać wszelkie kłopoty i zapobiec wszelkim nieszczęściom jest bardzo zgubny w swoich 

skutkach. Odwraca naszą uwagę od obszarów, na których naprawdę należy skupić nasze wysiłki.  

Wiele szans osobistego rozwoju i wartościowego wykorzystania czasu marnujemy nie dlatego, że jesteśmy 

na coś za biedni, że nas na coś nie stać, ale dlatego, że jesteśmy zbytnio zapatrzeni w mit pieniądza i że jego 

brak traktujemy jako wymówkę i zwolnienie się od działania, lub tłumaczymy się, że gdybyśmy mieli 

pieniędzy pod dostatkiem, wtedy dopiero pokazalibyśmy, co umiemy i na co nas stać.  

Sen o pieniądzu trzeba przemienić w sen o tworzeniu siebie, o własnym rozwoju, dojrzewaniu. Sen ten 

trzeba uczynić programem własnego życia, realistycznym i konkretnym: „Cóż bowiem za korzyść odniesie 

człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co człowiek da w zamian za 

swoją duszę?" (Mt 16, 26).  

Jeżeli prawdą jest, że chrześcijanin może być sobą tylko w atmosferze wolności, że nie da się iść za Jezusem 

bez wolności, to trzeba nam zachować czujność, ponieważ dobra materialne, nawet godziwe, mają w sobie 

zniewalającą moc. Często uniemożliwiają pełne przylgnięcie do Boga i zafascynowanie się Nim. Nie są złe 

same z siebie, mogą jednak zaślepić nas do tego stopnia i tak bardzo omamić, że poza nimi nie dostrzeżemy 

już żadnych innych wartości.  

ZAKOŃCZENIE  

Dziś w liturgicznym kalendarzu przypada święto św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.  

Człowiek ten - urodzony około 400 roku po Chrystusie - od młodości wyróżniał się wielką erudycją i 

zdolnościami dyplomatycznymi, do tego stopnia, że stał się obrońcą kultury zachodniej. Jako pierwszy 

papież otrzymał przydomek "Wielki". Jest też patronem muzyków i śpiewaków, dlatego - za jego przyczyną 
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- prosimy Boga o to, aby wszyscy Filharmonicy poznańscy uczynili ze swego życia prawdziwe arcydzieło 

sztuki.  

Niech nie zapominają, że - jako chrześcijanie - nie muzykują dla samych siebie. Że grają twarzą zwróceni 

ku Bogu. Że ich dusza ostatecznie gra dla Boga, który jest im znany, ponieważ ma oblicze Jezusa Chrystusa. 

Wy gracie dla Boga, który jest Słowem i Miłością, a więc Wasza muzyka musi być oświecona rozumem a 

równocześnie pochodzić z serca, czyli być inspirowana miłością.  

Za przyczyną Waszej muzyki: „Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim 

głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak 

ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla 

skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech 

będzie chwała na wieki wieków. Amen" (Rz 16, 25-27).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Chrystus Panem historii. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

(Poznań, kościół pw. św. Marka - 25.11.2007)  

Dziś obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ta niedziela kończy rok liturgiczny i 

uświadamia nam, że życie - wraz z ostatecznym przyjściem Chrystusa - kiedyś osiągnie swój cel.  

1. WIARA BRAMĄ KRÓLESTWA BOŻEGO  

A między pierwszym i ostatnim przyjściem Pana na ziemię Jego królowanie trwa i rozwija się. Często 

rozpoczyna się ono w człowieku całkiem niepozornie, podobnie jak narodziła się wiara dobrego łotra.  

Ponieważ Król wszechświata, ukrył blask majestatu swej chwały i stanął jako zwyczajny człowiek na 

palestyńskiej ziemi, ludzie Mu nie uwierzyli. Jedynym człowiekiem, który w poniżeniu rozpoznaje w 

Jezusie Chrystusie godność prawdziwego Króla, jest wiszący razem z Nim łotr. On to, sam przeżywając 

potworne katusze, z wysokości swego krzyża dostrzegł w Nim prawdziwego Króla. On jeden wykorzystał 

szansę, jaka mu została dana: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa".  

Podczas gdy władcy ziemscy postanowili usunąć Chrystusa z pola widzenia, on zatęsknił za przynależnością 

do Jego królestwa prawdy, sprawiedliwości i miłości.  

O, jakże płodne jest Jego Królestwo w historii ludzkich sumień. Jest ono ekonomią miłosierdzia i łaski, jaką 

Chrystus obdarza ludzi, którzy uwierzyli w Niego. „Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa 

Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są 

chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie 

Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to 

okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej - 

wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i aby pokazać, 

że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa" (Rz 3, 22-26).  

Ileż nadziei w tej pierwszej kanonizacji, bo jeśli łotr przez akt zawierzenia Jezusowi otrzymał prawo wejścia 

do nieba, to znaczy, że wieczne losy człowieka ważą się do ostatniego momentu jego życia na ziemi.  

2. SŁUŻBA  

Dzisiaj, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata. Na przestrzeni dwunastu miesięcy rozważaliśmy wszystkie tajemnice Jego życia, od 

narodzin po wniebowstąpienie, a wśród nich centralne miejsce zajmowała Pascha śmierci i 
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zmartwychwstania. Teraz wraz z apostołem Pawłem potwierdzamy, że zamysłem Boga jest „wszystko na 

nowo zjednoczyć w Chrystusie (...): to, co w niebiosach, i to, co na ziemi" (Ef 1, 10). Dzięki kontemplacji 

Tego, którego liturgia wschodnia nazywa Pantokratorem, pojmujemy lepiej, na czym polega misja ludzi 

wierzących, powołanych - przez różnorodne posługi i charyzmaty - do udziału w budowaniu Jego 

Królestwa.  

Każdy z nas, przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię jest zaproszony do współpracy w budowaniu 

takiego królestwa. Życie chrześcijanina jest nieustannym poddawaniem się królowaniu Jezusa i 

przechodzeniem spod władzy własnych grzechów, nieuporządkowanej miłości własnej, ambicji i pożądań - 

do Jezusowego królestwa miłości.  

A zatem: "Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił 

nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie 

- odpuszczenie grzechów" (Kol 1, 12-20)  

„Jeżeli bowiem - pisał papież Pius XI już 70 lat temu do uczestników międzynarodowego Kongresu ku czci 

Chrystusa Króla w Poznaniu - wrogowie Chrystusa i jego panowania niczego nie zaniedbują, by swą 

nienawiścią zarazić świat cały, czyż nie jest rzeczą konieczną, by w jedno ognisko zestrzelili swe myśli i 

wysiłki i by się bez względu na swą przynależność narodową w jedną wspólną armię ku obronie Chrystusa 

skupili ci, dla których przynależnie do Jego królestwa jest szczęściem i zaszczytem? [...] Nie ma sprawy, 

która by w tym stopniu zajmować mogła i powinna umysły ludzkie i która by w równej mierze zdolna była 

rozpłomienić serca sług Chrystusa Króla, jak to potworne i wstrętne widowisko, rozgrywające się w oczach 

współczesnego świata. Do zawrotnych rozmiarów urasta pycha tych, którzy wymyślając próżne rzeczy 

przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego, wynoszą się ponad wszystko co boże i święte, usiłując usunąć z 

kuli ziemskiej same imię Stwórcy i wspomnienie o Bogu, aby możliwie całkowicie runęło i bez śladów 

przepadło Królestwo Boże, które Chrystus nabył krwią swoją" (PIUS XI, List apostolski Quas ante annos z 

okazji Międzynarodowego Kongresu w Poznaniu ku czci Chrystusa Króla - 3.05.1937 r.).  

Kościół uznaje centralną pozycję Chrystusa i w tym świetle interpretuje sytuację współczesnego człowieka, 

jego powołanie i godność, jak również środowiska jego życia: rodzinę, kulturę, ekonomię, politykę, 

wspólnotę międzynarodową. Taka była misja Kościoła w przeszłości i taka pozostaje dziś i zawsze: głosić 

Chrystusa i dawać o Nim świadectwo, aby człowiek, każdy człowiek, mógł w pełni realizować swoje 

powołanie, tak „by żadna działalność ludzka nie była wyjęta spod władzy Boga" (KK 36).  

Do tego samego jest także powołana Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza. W odpowiedzi na 

zapotrzebowanie wielkopolskich ogrodników, została ona otwarta 15 lat temu (dnia 26 listopada 1992 roku), 

jako pierwszy w Polsce, o europejskim standardzie, hurtowy rynek owoców, warzyw, kwiatów oraz 

artykułów spożywczych. W trudnych latach przemian ustrojowych stała się ostoją dla drobnego i średniego 

rodzimego handlu i gastronomii a jednocześnie bezpiecznym miejscem zbytu dla producentów rolnych. Dziś 

- pod względem rozwiązań technicznych - rynek ten nie ustępuje obiektom podobnego typu w Europie. 

Dzisiaj musi stawić czoła procesom globalizacyjnym. W sumie jednak i na tym polu potrzeba, aby Gildia 

troszczyła się nie tylko o odbudowanie przedsiębiorstwa sprawnego pod względem materialnym, ale i pod 

względem duchowym.  

Przecież sam Pan Jezus zachęca nas i wzywa: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? 

co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec 

wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego 

sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam przydane" (Mt 7, 31-33).  

Nadal będą różne trudne sprawy do załatwienia, nadal jedni będą zdrowi, a inni chorzy, jedni bogaci, a inni 

biedni, jednym kariera ułoży się - wedle ziemskich kryteriów - pomyślnie, a innym się nie powiedzie - ale 

nie to jest najważniejsze. Ważne jest, jacy z tych prób i zmagań wyjdziemy: czy będziemy mądrzejsi i 

uczciwsi, chętni by dzielić się z bardziej od nas potrzebującymi, gotowi poprzestać na małym, szukający 
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dróg przebaczenia i pojednania - czy też zatrzymamy się na poziomie przyziemnej troski. Jeśli najpierw 

prosić będziemy o przyjście Jego królestwa i spełnienie Jego woli - wówczas Pan wskaże nam sposób, w 

jaki będziemy mogli zdobyć chleb powszedni na każdy dzień. Zesłał nam przecież swojego Ducha, który 

nas będzie wspierać również w roztropnym zabieganiu o dobra doczesne. Ziemia nie jest rajem, ale nie musi 

być piekłem. Musimy szukać dróg przezwyciężenia trapiących nas bolączek, z góry wiedząc, że czekają nas 

kolejne, bo taka jest kondycja naszego doczesnego życia, ale możemy to czynić w duchu poszanowania 

wspólnego dobra, w duchu sprawiedliwości i pokoju. Nie unikniemy różnicy zdań co do najwłaściwszych 

sposobów rozwiązania przeróżnych problemów, ale możemy to czynić w duchu dialogu, który przybliża 

jego uczestników, a nie oddala przez podejrzliwość i wrogość wzajemną (por. Andrzej Szostek, Chrystus - 

Panem historii. List Rektora KUL na Wielkanoc 2004)  

„Dopóki nie powstaną nowe niebiosa i nowa ziemia, w których sprawiedliwość mieszka, Kościół 

pielgrzymujący, w swoich sakramentach i instytucjach, które należą do obecnego wieku, posiada postać tego 

przemijającego świata i żyje pośród stworzeń, które wzdychają dotąd w bólach porodu i oczekują 

objawienia synów Bożych. Dlatego chrześcijanie szczególnie podczas Eucharystii proszą o to, by 

przyspieszyć powrót Chrystusa, mówiąc do Niego: «Przyjdź, Panie Jezu!»" (KKK 671, por. Lumen gentium, 

48).  

ZAKOŃCZENIE  

Módlmy się i my dzisiaj usilnie, ponieważ:  

„Z Chrystusem bowiem - jak mówi chiński konwertyta - nawet w czasie wojny panuje pokój; bez Chrystusa 

nawet w czasie pokoju jest wojna.  

Z Chrystusem biedny staje się bogatym; bez Chrystusa bogaty jest biedakiem.  

Z Chrystusem nieszczęście staje się słodkie; bez Chrystusa szczęście jest gorzkie.  

Z Chrystusem głupi stają się mądrymi; bez Chrystusa mądrzy są głupcami.  

Z Chrystusem życie jest przedsmakiem niebios; bez Chrystusa życie jest przedsmakiem piekła" 

(John Ching-hsiung Wu).  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, św. Cecylii, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Kto dobrze śpiewa. Spotkanie chórów kościelnych (Archikatedra Poznańska - 

24.11.2007)  

Dzisiaj - z okazji święta św. Cecylii - obchodzimy patronalną uroczystość muzyków kościelnych. Na 

Eucharystii spotykają się chóry skupione w Związku Chórów Kościelnych Caecilianum. Naszym 

honorowym gościem jest ks. Piotr Nawrot, kapłan i muzykolog, odkrywca i propagator muzyki indiańskiego 

renesansu i baroku misyjnego, pochodzący z terenu Archidiecezji Poznańskiej a pracujący od wielu lat w 

Boliwii.  

1. ŚW. CECYLIA, PATRONKA CHÓRÓW KOŚCIELNYCH  

W dniu dzisiejszym wszyscy członkowie chórów kościelnych Archidiecezji wspominają najpierw swoją 

świętą patronkę. Choć jest ona jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzymskiego, właściwie 

niewiele o niej wiemy. Zasadniczym źródłem wiadomości pozostaje pochodzący z V w. opis jej męczeńskiej 

śmierci. Według owego opisu Cecylia przyszła na świat w II w. po Chr., w bogatej rodzinie rzymskiej. 

Podobno była olśniewająco piękna a chociaż rodzice obiecali jej rękę dobrze urodzonemu poganinowi 

Walerianowi, ona z miłości do Chrystusa złożyła ślub czystości i taką decyzję - po rozmowie z ówczesnym 

papieżem - zaakceptował jej małżonek.  
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Wkrótce - za panowania cesarza Marka Aureliusza (161-180) - wybuchło prześladowanie. Kiedy sędzia 

dowiedział się, że Cecylia jest chrześcijanką, kazał ją aresztować. Żołnierze błagali ją, by nie narażała 

swego młodego życia. Ona jednak odpowiedziała im: „Nie lękajcie się spełnić nakazu, ponieważ moją 

młodość doczesną zamienicie na wieczną młodość u mego oblubieńca, Chrystusa". Pod wpływem jej 

odpowiedzi miało nawrócić się 400 żołnierzy, których przyprowadziła do św. Urbana, a ten udzielił im 

chrztu.  

Również sędzia, urzeczony jej urodą, błagał ją, by miała wzgląd na swoją młodość. Gdy jednak ona nie 

ustępowała, próbował zmusić ją do wyparcia się wiary stosując tortury. Kazał ją w łaźni dusić parą. Gdy to 

nie dawało rezultatu, rozkazał ściąć ją mieczem. Kat wszakże na widok tak młodej osoby nie miał odwagi 

jej zabić; uderzył trzy razy, ale nie zdołał pozbawić jej życia. Ostatecznie dopiero po trzech dniach Cecylia 

oddała ducha Bogu.  

A skąd się bierze jej patronat muzyczny? Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Być może zrodził się 

on dopiero w późnym średniowieczu w konsekwencji błędnej interpretacji Antyfony na Introit ze Mszy św. 

na święto św. Cecylii. Tekst owej antyfony w języku łacińskim brzmi: Cantantibus organis, Cecilia virgo in 

corde suo soli Domino decantabat dicens: fiat Domine cor meum et corpus meum inmaculatum ut non 

confundar („Podczas gdy brzmiały instrumenty muzyczne [?], dziewica Cecylia śpiewała w swoim sercu 

jedynemu Bogu, mówiąc: Panie, niech moje serce i moje ciało pozostaną nieskalane, bym nie została 

zawstydzona"). Zazwyczaj tekst tej antyfony wiązano z momentem ślubu Cecylii; podczas gdy brzmiały 

instrumenty muzyczne Cecylia śpiewała Bogu w swojej duszy. Z tego zrodziła się jeszcze bardziej śmiała 

interpretacja: Cecylia śpiewała Bogu z akompaniamentem organów. Dlatego, począwszy od XV w. zaczęto 

przedstawiać Świętą z małym portatywem organowym u boku.  

W rzeczywistości jednak najstarsze kodeksy zamiast cantantibus organis przekazują wersję: candentibus 

organis, czyli „przy płonących narzędziach". A zatem chodziło raczej o narzędzia tortur. Antyfona 

wysławiałaby Cecylię, która „pośród incandescentibus [płonących] narzędzi tortur, śpiewała Bogu w swoim 

sercu". Nie dotyczyłoby to momentu ślubu, ale chwili męczeństwa. Tak czy owak, Cecylia - przynajmniej ze 

względu na śpiew duszy rozmiłowanej w Bogu - została patronką chórzystów, lutników, muzyków, 

organistów, zespołów wokalno-muzycznych.  

Muzycy zaś, ze swej strony, starali się o niej pamiętać, i jak umieli odwdzięczyć się za jej patronat. W ten 

sposób powstały: Oda Johna Drydena, opatrzona muzyką przez Haendel'a, Hymn Benjamina Britten'a, Msza 

Aleksandra Scarlatti'ego, Missa solemnis Sainte Charles'a Gounod'a czy Hail, bright Cecilia! Henry 

Purcell'a.  

2. CHÓRY KOŚCIELNE  

Z inspiracji jej historią zrodziły się pierwsze organizacje cecyliańskich już w wieku XVI, kiedy to Giovanni 

Pierluigi da Palestrina zorganizował w Rzymie związek służący muzyce kościelnej, zatwierdzony przez 

papieża Grzegorz XIII.  

Odwołujący się do świętej patronki, ruch cecyliański odrodził się ponownie i przybrał na sile w wieku XIX. 

Przystąpili do niego muzycy, liturgiści, i inni uczeni, którzy pragnęli przywrócić godność muzyce 

liturgicznej, wyzwalając ją z wpływów melodramatyzmu charakterystycznego dla muzyki ludowej. Pod 

imieniem św. Cecylii powstały szkoły, stowarzyszenia, zaczęto wydawać periodyki. Czerpiąc z jego 

dorobku, idee ruchu cecyliańskiego próbował w Polsce wprowadzić ks. Józef Surzyński w roku 1884.  

W okresie powojennym ruch ten został przymusem zduszony a Związek Chórów Kościelnych rozwiązany 

(1950). Jego odrodzenie nastąpiło dopiero w 1994 roku, odkąd ponownie działa w Polsce Caecilianum.  

Dzisiaj, Wy wszyscy, czcigodni i ofiarni współpracownicy Kościoła na niwie krzewienia chwały Bożej i 

uświęcenia ludzi - członkowie Stowarzyszenia Cecilianum - rozumiecie, że nie wystarczy modlić się 
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formułami poprawnymi z punktu widzenia teologicznego. Trzeba również, by modlić się w sposób dostojny 

i piękny. „Wspólnota chrześcijańska musi dokonać rachunku sumienia, aby w coraz większym stopniu 

powracało do liturgii piękno muzyki i śpiewu" (Jan Paweł II).  

Istotnie, muzyczna tradycja całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wyróżniający się wśród 

innych form wyrazu artystycznego. Pochwałę śpiewu kościelnego głosi zarówno Pismo święte, Ojcowie 

Kościoła oraz papieże, którzy jasno określili służebną funkcję muzyki w liturgii. Gdy służba Boża odbywa 

się uroczyście ze śpiewem, przy udziale osób posługujących, z czynnym uczestnictwem wiernych, wtedy 

czynność liturgiczna przybiera godniejszą postać. Muzyka kościelna staje się tym wznioślejsza, im ściślej 

zespoli się z czynnością liturgiczną, serdeczniej wyrażając modlitwę, przyczyniając się do jednomyślności, 

czy wreszcie nadając uroczysty charakter świętym obrzędom.  

Z największą troskliwością trzeba zachowywać i otaczać opieką skarbiec muzyki kościelnej. Trzeba z tego 

powodu, aby muzycy przejęci duchem chrześcijańskim, czerpiąc inspirację z Pisma świętego i źródeł 

liturgicznych, tworzyli melodie, które posiadałyby cechy prawdziwej muzyki kościelnej i nadawały się nie 

tylko dla wielkich zespołów śpiewaczych, lecz również dla mniejszych chórów. Melodie, które skutecznie 

wspierałyby czynne uczestnictwo całego zgromadzenia wiernych.  

Z tego samego powodu trzeba przywiązywać dużą wagę do teoretycznego i praktycznego wykształcenia 

muzycznego w seminariach duchownych, nowicjatach i domach studiów dla zakonników i zakonnic, a także 

w innych instytutach i szkołach katolickich. Muzycy i śpiewacy, a zwłaszcza chłopcy, powinni ponadto 

otrzymać rzetelną formację liturgiczną. I temu właśnie celowi służy już Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła 

Muzyczna, której Statuty zostały zatwierdzone dwa lata temu (19.11.2005).  

Organista jako muzyk kościelny jest współodpowiedzialny za kulturę muzyczną w danej wspólnocie 

parafialnej. Winien być animatorem w tej dziedzinie, doskonaląc stale swoje umiejętności. Jego 

obowiązkiem jest rozśpiewać parafię oraz systematycznie wzbogacać repertuar pieśni, ożywiając w ten 

sposób liturgię i modlitwę tej wspólnoty. Swój zawód organista pojmuje jako powołanie do służby Bogu i 

Kościołowi (Regulamin Organistów Archidiecezji Poznańskiej - 21.02.2003). Pomocą służącą doskonaleniu 

pracy organistów jest Archidiecezjalne Studium Muzyki Kościelnej (Statut Archidiecezjalnego Studium 

Muzyki Kościelnej - 1.03.2004; Regulamin Archidiecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej - 1.03.2004).  

Trzeba popierać rozwój zespołów śpiewaczych, zwłaszcza przy kościołach katedralnych. To pragnienie 

przyświeca także pracom naszego Synodu Archidiecezjalnego, który - między innymi - przygotował Statut 

Poznańskiego Chóru Katedralnego (6.11.2007), który na zakończenie dzisiejszej Eucharystii zostanie 

uroczyście wręczony reprezentantom Chóru Katedralnego.  

Zdajemy sobie też sprawę z tego, że podczas liturgii należy wykonywać muzykę liturgiczną zgodną z 

duchem i powagą liturgii, sprzyjającą jej refleksyjnemu przeżywaniu i włączającą całe zgromadzenie 

wiernych do udziału w śpiewie. A zatem podczas liturgii nie wolno wykonywać utworów, których tekst nie 

jest religijny, a muzyka posiada charakter świecki. Głębszemu zakorzenieniu się tej praktyki w naszych 

parafiach służą przygotowane przez obecny Synod: Wskazania dla zespołów muzycznych wykonujących 

muzykę podczas liturgii na terenie Archidiecezji Poznańskiej (wchodzące w życie 22 listopada 2007 r.). 

Określają one zasady działania zespołów muzycznych: chórów kościelnych, scholi liturgicznych, zespołów 

młodzieżowych, orkiestr i innych wykonujących muzykę wokalną i instrumentalną podczas liturgii w 

Archidiecezji.  

Przypominają one, że Kościół uznaje śpiew gregoriański za własny śpiew liturgii rzymskiej, dlatego w 

czynnościach liturgicznych powinien on zajmować pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych 

rodzajów śpiewu (KL, 116). Nie wyklucza się przy tym ze służby Bożej innych gatunków muzyki 

kościelnej, zwłaszcza polifonii, byleby tylko odpowiadały duchowi sprawowanej liturgii  
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Tradycyjnym instrumentem muzycznym używanym podczas liturgii są organy piszczałkowe. Ich brzmienie 

potęguje wzniosłość kościelnych obrzędów, a umysły wiernych porywa ku Bogu i rzeczywistości 

nadziemskiej. Tam, gdzie w kościołach i kaplicach z uzasadnionych względów nie można ich aktualnie 

zbudować, dopuszcza się do użytku organy elektroniczne jako instrument tymczasowy. Poza organami 

wolno używać w liturgii inne instrumenty z wyjątkiem tych, które są wprost przeznaczone do wykonywania 

współczesnej muzyki rozrywkowej. Należy unikać używania instrumentów elektrycznych, a używać raczej 

instrumenty klasyczne  

Wskazania zalecają, by w każdym kościele istniała schola cantorum prowadząca i podtrzymująca śpiew 

wiernych. By szkolić i formować kantorów-solistów, którzy w poszczególnych przypadkach mogą zastąpić 

scholę, a stale powinni spełniać funkcje psałterzystów wykonujących śpiew międzylekcyjny.  

W trosce o podniesienie poziomu śpiewu liturgicznego zalecają też rzecz bardzo trudną i wysoce 

niepopularną a mianowicie przenoszenie w stan spoczynku śpiewaków, którzy ukończyli określony wiek 

(kobiety - 55 lat, mężczyźni - 65 lat). Członków zespołu, którzy opuścili jego szeregi, zachęcają 

jednocześnie do utrzymywania żywego kontaktu z zespołem przez uczestnictwo w spotkaniach budujących 

wspólnotę i wspierania jego działań.  

 

ZAKOŃCZENIE  

Dzisiejszą Eucharystię sprawujemy w intencji wszystkich muzyków kościelnych naszej Archidiecezji z 

okazji ich patronalnego święta. Przeżywamy tę Mszę świętą w katedrze w uroczystej oprawie zespolonego 

śpiewu chórów skupionych w Związku Chórów Kościelnych Caecilianum. Jest to doskonała okazja do 

wyrażenia wdzięczności Bogu za wszystkich naszych muzyków, którzy rozumieją dobrze słowa: Qui cantat 

bene, bis orat - „kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli".  

Na zakończenie tej Mszy św. wręczę medale Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis, osobom 

zasłużonym w sposób zupełnie wyjątkowy dla sprawy muzyki kościelnej w naszej Archidiecezji. Niech Bóg 

w trzech osobach - Kompozytora, Śpiewaka i Pieśni - spaja coraz piękniej Kościół Poznański w jeden 

cudownie zjednoczony chór wielu głosów muzykujących na chwałę Pana.  

Kazanie Arcybiskupa Poznańskiego, Immaculata, 2007  

Immaculata (Słowo na zakończenie „procesji światła" z kościoła św. Małgorzaty do figury Niepokalanej in 

Summo; Poznań - 8.12.2007)  

W dniu dzisiejszym obchodzimy szczególnie drogą dla chrześcijan uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość Maryi, która - jak pisze św. Efrem - jest „święta w swoim ciele, 

piękna w swoim duchu, czysta w swoich myślach, prawa w swoim rozumie, doskonała w swoich uczuciach, 

czysta, niepokalana w swoim sercu, wzniosła, pełna wszelkich cnót".  

ŁASKA  

Uroczystość ta bierze najpierw pod uwagę smutną stronę ludzkiej kondycji; fakt, że każdy człowiek 

„narodzony z niewiasty" (por. Ps 51 [50], 7; Hi 14, 2) nosi w sobie piętno grzechu. Z powodu winy Adama 

„wszyscy zgrzeszyli", a „przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający" (Rz 5, 

12. 18). Grzech pierworodny dotyka natury ludzkiej, która znajduje się przez to „w stanie upadku". Jest on 

przekazywany „całej ludzkości przez zrodzenie, to znaczy przez przekazywanie natury ludzkiej pozbawionej 

pierwotnej świętości i sprawiedliwości" (KKK, 404). Wobec tego powszechnego prawa istnieje tylko jeden 

jedyny wyjątek - jest nim Chrystus, Ten, „który nie znał grzechu" (2 Kor 5, 21).  
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Skąd w takim przypadku wolność od skutków grzechu pierworodnego u Maryi? Dlaczego grzech, który jak 

rwąca rzeka wciąga w swoje odmęty całą ludzkość, zatrzymuje się w obliczu Maryi? Otóż Jej wolność jest 

Bożym darem otrzymanym przez Nią ze względu na Chrystusa. Maryja jest cała święta dzięki łasce 

otrzymanej ze względu na zasługi Zbawiciela. Została poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich 

konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci - stąd w Kościele obchodzimy 

uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Od momentu swojego poczęcia zachowana od wszelkiego 

grzechu, którego mogłaby się sama dopuścić. Przywilej ten nie miał wyłącznie charakteru negatywnego - 

czyli braku grzechu pierworodnego, posiadał także charakter pozytywny, który objawił się pełnią łaski w 

życiu Maryi.  

Źródła prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi Tradycja Kościoła dostrzega w opisie zwiastowania 

ewangelisty Łukasza oraz w tak zwanej Protoewangelii (Rdz 3, 15). Protoewangelia w starym łacińskim 

przekładzie („Ona zmiażdży ci głowę") natchnęła twórców licznych wizerunków Niepokalanej, która 

miażdży swoimi stopami głowę węża.  

Oryginalny tekst hebrajski Protoewangelii z kolei („ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę") 

wskazuje nie tyle na niewiastę, ile raczej na jej ród, na potomka, który podepcze głowę węża. Nie przypisuje 

on zwycięstwa nad szatanem Maryi, lecz Jej Synowi. Zważywszy jednak, że myśl biblijna uwypukla 

głęboką solidarność pomiędzy rodzicielką a jej potomstwem, oryginalny sens tego wersetu pozwala 

przedstawiać Niepokalaną miażdżącą węża nie dzięki własnej mocy, lecz za sprawą łaski Syna. To Syn 

Maryi odniósł ostateczne zwycięstwo nad szatanem i pozwolił Matce z wyprzedzeniem skorzystać z jego 

owoców, zachowując Ją od grzechu. W ten sposób w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia osiągnął 

najbardziej znaczący owoc swego odkupieńczego dzieła.  

Przez to Maryja nie jest zwykłą kobietą między wieloma innymi kobietami. Ona jest błogosławioną między 

niewiastami. A św. Augustyn może powiedzieć: „jeśli Bóg miał się narodzić, to mógł się narodzić tylko z 

dziewicy; a jeśli miała porodzić dziewica, to mogła porodzić tylko Boga".  

WYOBRAŻENIA  

Kościół Wschodni przedstawia prawdę o Niepokalanej przy pomocy ikony ilustrującej spotkanie św. 

Joachima ze św. Anną przy Złotej Bramie w Jerozolimie. W tym bowiem momencie - według tradycji 

wschodniej - nastąpił sam moment poczęcia Maryi.  

Ikonografia zachodnia jest bardziej zróżnicowana. Prawdę o Niepokalanej oddawano najpierw przez 

symbole biblijne: ogród zamknięty, lilię, zwierciadło bez skazy, cedr, arkę Noego. Do najdawniejszych 

typów Niepokalanej należy ponadto apokaliptyczna Niewiasta "obleczona w słońce". A potem, od czasu 

objawień w Lourdes i wypowiedzianych tam słów ("Jestem Niepokalane Poczęcie") powstaje jeszcze inny 

typ przedstawiania Niepokalanej (1858). Ostatnio w Polsce często spotyka się Niepokalaną w jej figurze z 

Fatimy.  

W sumie jednak - tak na Wschodzie jak i na Zachodzie - Kościół wszędzie pragnie cieszyć się Jej urokiem, 

podobnie jak dzieci cieszą się pięknem swej matki. Maryi radość sprawiają prawdopodobnie nie tylko te 

najbardziej udane obrazy i figury, ale i te całkiem mizerne, podobnie jak matce, do której dziecko przynosi z 

dumą nagryzmolony kredkami rysunek i pyta: ładnie cię narysowałem, mamo? Daleko ważniejsze od 

obrazów jest przecież to, by nasze życie było odbiciem Jej życia. Być może nieco nieudolnym i dalekim od 

pierwowzoru, ale jednak odbiciem najpiękniejszego Piękna Niepokalanej.  

Wśród wielu cech, jakie twórcy chcieli utrwalić, jest bez wątpienia jedna wspólna: niezwykłe piękno, które 

winno być widoczne w postaci, w twarzy i w spojrzeniu Maryi. Tak zresztą opisują Maryję wszyscy, którym 

zechciała się Ona ukazać. Kiedy artyści starali się oddać urok Pięknej Pani, słyszeli zawsze to samo: obraz 

jest ładny, ale Ona jest o wiele piękniejsza.  
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Co takiego w Niej było? Co stanowi o pięknie kobiety? Kształty? Kolor oczu? Ciepło głosu? Delikatność 

dłoni? Dziewczęta i kobiety, które uwierzyły w taki zewnętrzny wzorzec piękności, robią wszystko, by 

piękno to uczynić jeszcze urodziwszym a skutek tego bywa opłakany. Maryja swoim pięknem prześcignęła 

wszystkie kobiety świata, ponieważ najważniejsze piękno w człowieku nie jest zakotwiczone w proporcjach 

ciała, lecz w duszy człowieka. A zatem, im głębsze życie duchowe, im bardziej duch panuje nad ciałem, tym 

piękniejszą staje się osoba ludzka. Taką prawidłowość obserwujemy w naszym otoczeniu. Dlatego często 

tak niepiękne, choć z wyglądu ładne, bywają rozmaite "miss", ponieważ braku ducha nie da się niczym 

zastąpić.  

I MY  

W Nazarecie Maryja została nazwana przez Anioła „pełną łaski". W tych słowach zostało zawarte Jej 

szczególne przeznaczenie. Nie tylko Jej, ale i - w szerszym sensie - przeznaczenie każdego człowieka. 

„Pełnia łaski", która dla Maryi jest punktem wyjścia, dla wszystkich nas stanowi cel. Bóg bowiem stworzył 

nas, „abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem" (Ef 1, 4). Dla osiągnięcia tego celu wyposażył 

nas i „napełnił nas błogosławieństwem", zanim przyszliśmy na świat i zesłał swojego Syna, aby odkupił nas 

od grzechu.  

Maryja jest dla nas nie tylko wzorem powołania, ale także ideałem odpowiedzi na nie. Powiedziała przecież 

Bogu „tak" zarówno na początku swego życia, jak i później na wszystkich jego kolejnych etapach, realizując 

w pełni Jego wolę, nawet wtedy, gdy wola ta była dla Niej niezrozumiała i trudna do przyjęcia. Maryja z 

ogromu Bożych darów nie zmarnowała ani okruszyny. Od dziecka po wiek dojrzały. Świat, w którym 

żyjemy, daleki jest od takiego ideału - dlatego tak trudno nam pojąć wewnętrzne piękno Niepokalanej. Dziś, 

gdy coraz bardziej zaczyna panować „mentalność niewierności", która prowadzi do rozwodów i rozpadów 

rodzin, trzeba powrócić do wierności maryjnej.  

Tę wierność możemy umacniać różnymi drogami. Jedną z nich jest dzisiejsza „procesja światła", 

przepełniona modlitwą i śpiewem. Jak żywo wpisuje się ona w obyczaj rzymski, przybycie Ojca Świętego 

pod statuę Niepokalanej górującą nad Placem Hiszpańskim. Odkąd w roku 1854, po ogłoszeniu dogmatu o 

Niepokalanym Poczęciu papież Pius IX wzniósł tam kolumnę z wieńczącą ją figurą Niepokalanej, co roku 8 

grudnia przybywa papież w otoczeniu władz miasta, prowincji i regionu, ambasadorów, wojska, policji, 

strażaków oraz tysięcy wiernych, by złożyć Maryi swój hołd. Przed kolumną otoczoną wieńcami kwiatów 

odmawia modlitwę a w tym roku zwrócił także uwagę na rozpoczynający się rok 150. jubileuszu objawień 

w Lourdes. Ze wszech miar godne pochwały byłoby wprowadzenie tego zwyczaju także tutaj, w Poznaniu; 

„procesji światła" w sugestywnej atmosferze kościoła św. Małgorzaty, mostu biskupa Jordana, poznańskiej 

katedry, NMP in summo i wreszcie tej pięknej, odrestaurowanej przed dwoma laty kolumny, która została 

wzniesiona (1886) nie tylko po to, by zdobić Ostrów Tumski, ale by pobudzała do modlitwy i zmiany 

obyczajów.  

ZAKOŃCZENIE  

Uroczystość Niepokalanej przypada w okresie Adwentu, który jest czasem czujnego i modlitewnego 

przygotowania do Bożego Narodzenia. Podobnie jak gwiazda poranna na sklepieniu nieba zapowiada rychły 

wschód słońca, tak wcielenie Syna Bożego, „Słońca Wschodzącego z wysoka" (por. Łk 1,78) poprzedzone 

jest niepokalanym poczęciem Maryi Panny. Wraz z Maryją przeżywamy „świt Odkupienia", adwentowy 

czas radosnego oczekiwania, kontemplacji i nadziei. Razem z Nią rozważamy dar wcielenia Syna Bożego, 

który stał się człowiekiem, aby nadać nowy sens ludzkim dziejom.  

„Czasy, w których żyjemy, są niewymownie trudne i niespokojne. Trudna także i nabrzmiała właściwą dla 

tych czasów próbą - stała się droga Kościoła, zarówno Wiernych jak i Pasterzy. [...] 

Pragnę raz jeszcze całkowicie zdać się na Wolę Pana.... W życiu i śmierci Totus Tuus przez Niepokalaną. 

(Jan Paweł II, Testament, 24.II.- 1. III.1980).  
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A zatem, czuwaj Niepokalana nad Poznaniem, który dziś składa Tobie hołd przed Twoja statuą. Prowadź 

nas i pomagaj coraz bardziej upodabniać się do Jezusa, którego za parę dni będziemy kontemplować jako 

Dzieciątko w tajemnicy Bożego Narodzenia.  

Czuwaj, Maryjo, nad wielką rodziną Kościoła, aby wszyscy wierzący, jako prawdziwi uczniowie Twojego 

Syna, szli naprzód ku świętości, która jest decydującym warunkiem wszelkiego owocnego apostolatu.  

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego, Poświęcenie Mostu Biskupa Jordana  

Abp Stanisław Gądecki, Refleksja na uroczystość poświęcenia i otwarcia mostu Biskupa Jordana w 

Poznaniu (07.12.2007)  

   

Po przemówieniach ilustrujących wymiar administracyjny i techniczny dzisiejszego przedsięwzięcia, warto 

teraz skupić się nieco na jego duchowej wymowie.  

 

Poświęcenie i otwarcie mostu Biskupa Jordana w Poznaniu jest ważną historyczną chwilą i w tym 

konkretnym przypadku posiada niewątpliwie także swoją wymowę duchową.  

   

Oto bowiem w tym samym miejscu, w którym niedawno zostały odkryte dębowe resztki piastowskiego 

mostu sprzed 1030. lat, obecnie została wzniesiona nowa przeprawa. Obok mostu Mieszka I i Bolesława 

Chrobrego stanął most Biskupa Jordana, który dopełni obraz początków państwa polskiego i korzeni 

Kościoła katolickiego w Polsce. Prowadzi on na Ostrów Tumski, do siedziby pierwszego i stołecznego 

biskupstwa na ziemiach polskich, do macierzy wszystkich kościołów w naszym kraju.  

   

Praktyka Kościoła od czasów papieża Mikołaja I zalecała tworzenie biskupstw po chrzcie władcy kraju. 

Zgodnie z tym, biskupstwo poznańskie z dużym prawdopodobieństwem zostało utworzone na jednym z 

dwóch synodów, jakie miały miejsce w Italii - w obecności papieża Jana XIII i cesarza Ottona I - w roku 

967, jako niezależne od innej metropolii a podległe jedynie Stolicy Apostolskiej. Dokonać się to mogło na 

synodzie w Rzymie, w początkach miesiąca stycznia. Przebywała tam wówczas (965-967) Maria-Mlada, 

siostra Dąbrówki a jednocześnie ksieni klasztoru benedyktynek w Brzewnowie pod Pragą, ubiegająca się o 

uzyskanie biskupstwa dla Czech, która miałaby wyjednać u papieża bullę upoważniającą władcę Polan, a 

zarazem małżonka jej siostry, do założenia na swoim terenie biskupstwa i wykonania tej decyzji przez 

kardynałów-legatów. Jeśli nie dokonało się to na pierwszym, to winno dokonać się na drugim synodzie, 

który odbył się w kwietniu tego samego 967 roku tym razem w Rawennie, gdzie została ustanowiona 

metropolia w Magdeburgu z podległymi jej niemieckimi biskupstwami. Zachowane źródła nie wspominają 

przy tej okazji nic o ustanowieniu jakiegokolwiek biskupstwa dla Polski. Tak czy owak, biskupstwo zostało 

ustanowione bardzo szybko po chrzcie Mieszka I (966), który to akt nie jest oczywiście początkiem, ale 

rezultatem pierwszego okresu chrystianizacji Polan.  

   

Kim był pierwszy biskup Polan? Zgodnie ze wskazaniami papieża Mikołaja I wiemy tylko tyle, że pierwszy 

biskup chrystianizowanego kraju winien być konsekrowany w Rzymie przez samego papieża. Nie wiemy 

skąd się wywodził (Ratyzbona, Leodium, Zadar, Akwileja, Rzym czy Monte Cassino), ale z dużym 

prawdopodobieństwem można powiedzieć, że wcześniej był zakonnikiem benedyktyńskim, podobnie jak 

jego następca Unger, św. Wojciech męczennik czy pięciu pierwszych męczenników Polski (1003). Rok po 



158 
 

ustanowieniu biskupstwa przybył on do Polski i odtąd (968) - według przekazu Annales Bohemici - Polonia 

cepit habere episcopum (czyli „Polska zaczęła posiadać biskupa").  

   

Tutaj - na Ostrowie Tumskim - rozpoczął Jordan swoją pracę pasterską. Primus posnaniensis episcopus 

„wiele się z nimi [czyli z naszymi przodkami] napocił, zanim - niezmordowany w wysiłkach - nakłonił ich 

słowem i czynem do uprawy winnicy Pańskiej" (Thietmar). Był dobrym i gorliwym apostołem Polan. 

Tworzył organizację kościelną, wzniósł klasztor i szkołę katedralną, tak że już w 970 roku rozpoczął 

wydawać „Rocznik Jordana". Kształcił miejscowe duchowieństwo, rozbudowywał sieć parafialną w 

głównych ośrodkach państwowych, przygotowywał budowę katedry. A przy tym ciągle uczył wiernych 

podstawowych prawd wiary: prawdy o nieśmiertelności duszy, o sądzie, nagrodzie i karze, o Trójcy Świętej, 

Zbawicielu i Sądzie Ostatecznym - zgodnie z zasadami De catechizandis rudibus liber unus św. Augustyna 

(w najkrótszej formie sprowadzać się to mogło do takich zagadnień jak: Historia salutis ab Adam usque ad 

Christum, Multae prophetiae completae sunt, Prophetiae quae restant ventura sunt, Cavendae tentationes a 

malis etiam in Ecclesia repertis, Societas cum bonis. Spes omnis in Deo).  

   

Następnie chrzcił i przechodził do nauki zasad postępowania, w skład której wchodziły pouczenia o 

najcięższych przestępstwach, zakazie poligamii i małżeństw między krewnymi, a także o obowiązku 

święcenia niedzieli i świąt. Ta sama nauka obowiązywała kiedyś naszych przodków sprzed tysiąca lat i jest 

ona nadal aktualną także dla nas, a więc i dla skądinąd wielce zasłużonych budowniczych mostu Biskupa 

Jordana. Dotyczy w podobnej mierze pracodawcy jak i pracowników wykonujących prace budowlane w 

niedziele, rzecz która - poza jednym przypadkiem - budziła zdziwienie pośród osób zmierzających do 

katedry na niedzielną Mszę Świętą. Przypominanie tej samej Ewangelii, którą tutaj głosił kiedyś Jordan, 

obowiązuje również mnie, jego dziewięćdziesiątego szóstego następcę.  

   

Ponad tysiącletnia historia mostów w tym miejscu jest dla nas bardzo pouczająca. Co pewien czas 

wznoszono tutaj nowy most, następnie most ten się rozpadał lub bywał burzony i ustępował miejsca 

następnemu. Symbolika tego jest oczywista. Chociaż konkretne mosty przemijają, to jednak konieczność 

istnienia przeprawy ciągle trwa i chociaż w każdym pokoleniu konkretna praktyka Ewangelii pośród Ludu 

Bożego przybiera różne kształty a czasami nawet ulega całkowitej destrukcji, to jednak konieczność 

istnienia stałego połączenia między niebem i ziemią nie ulega wątpliwości; dla dobra samego człowieka. 

Nic nie przekreśla konieczności stałego odbudowywania połączenia ziemi z niebem.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Boże Narodzenie, 2007  

Abp Stanisław Gądecki, Dziś narodził się wam Zbawiciel. Homilia wygłoszona podczas Pasterki (Katedra 

Poznańska - 25.12.2007)  

Nie było miejsca dla Ciebie, 

w Betlejem w żadnej gospodzie. 

I narodziłeś się Jezu, 

w stajni w ubóstwie i chłodzie.  

Dwa tysiące lat temu nie było miejsca w Betlejem dla Józefa i Maryi. Dzisiaj - w nieco inny sposób - dalej 

odmawia się im miejsca, na przykład wtedy, kiedy chrześcijański charakter świąt Bożego Narodzenia jest z 

jednej strony nadużywany przez komercję, a z drugiej - usuwany z przestrzeni publicznej przez polityczną 

poprawność.  
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Najpierw komercja zawłaszcza symbole religijne do niereligijnych celów; redukuje rzeczy święte do 

poziomu towaru. Dźwięk kolęd w połowie listopada ma zachęcać klientów supermarketu do robienia 

zakupów. W machinę reklamy i handlu wprzęgnięto symbole chrześcijańskie, pozbawiając je ich 

pierwotnego znaczenia. Handel kończy swoje zainteresowanie świętami Bożego Narodzenia właśnie w tym 

momencie, w którym powinno się nasze zainteresowanie świętami zaczynać.  

Z drugiej strony, proces „wypłukiwania" świąt Bożego Narodzenia z ich chrześcijańskich treści w wymiarze 

publicznym stał się fragmentem „poprawności politycznej". Przetrwały stare nawyki publikujące z okazji 

głównych świąt chrześcijańskich artykuły starannie pomijające to, o co w tych świętach naprawdę chodzi, a 

eksponujące ich cechy drugorzędne. Na Boże Narodzenie, zwane kiedyś świętami zimowymi, pisano 

uczenie o symbolice najdłuższej nocy w roku, o świętowaniu przez różne ludy święta słońca; kolędowanie i 

potrawy wigilijne kojarzono z obrzędami pogańskimi. W wersji uproszczonej poszło to dzisiaj w kierunku 

przepisów kulinarnych na Wigilię i rad dotyczących prezentów pod choinkę. Dziś polityczna poprawność 

części mediów prowadzi do tego, że w przedświątecznych ujęciach zniknęła szopka, zniknął św. Mikołaj 

biskup, a zamiast niego pojawił się przerośnięty krasnal z czerwoną czapeczką i workiem na plecach, 

przybywający z dalekiej Laponii na saniach zaprzęgniętych w renifery. Pojawiły się słowa o tolerancji 

(która nie dotyczy chrześcijaństwa), o nie drażnieniu wyznawców innych religii, będące pretekstem do 

usunięcia chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej.  

Handel i poprawność polityczna nie pozostają bez wpływu na nasze przygotowanie do świąt. Sprzątanie, 

zakupy, prezenty, gotowanie i jeszcze raz zakupy... Tyle pracy, tyle przygotowań do świąt, a ostatecznie 

zastają nas one często duchowo całkiem nieprzygotowanymi. Przedkładamy zakupy nad udział w 

rekolekcjach. Bieganie w poszukiwaniu prezentów zajęło miejsce spowiedzi adwentowej. Właściwie całe 

świętowanie jakby traciło swój najgłębszy duchowy wymiar, nie pozostawiając w nas żadnego 

poważniejszego śladu. Czy taki ma być sposób chrześcijańskiego celebrowania Bożego Narodzenia? Czy 

rzeczywiście wystarczy miła atmosfera rodzinna z niepokojem w sercu?  

Czy w takim klimacie chrześcijanin nie powinien się głęboko zastanowić nad tym, co się z nim dzieje? Czy 

nie powinien podjąć refleksji nad tajemnicą Wcielenia Syna Bożego? Czy nie powinien zapytać sam siebie 

przynajmniej o dwie sprawy; najpierw co znaczy dla mnie fakt, iż kiedyś Bóg stał się człowiekiem, a 

następnie - czy ma dla mnie jakieś znaczenie to, że Chrystus codziennie rodzi się dla mnie w Kościele?  

1. BÓG KTÓRY STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM  

Bóg się rodzi, moc truchleje,  

Pan niebiosów obnażony.  

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,  

Ma granice Nieskończony.  

Jeśli nasze święta nie mają się zmienić w nic nie znaczący folklor, pierwszą i podstawową sprawą jest nasze 

zdumienie nad tajemnicą Wcielenia.  

Św. Grzegorz z Nazjanzu ujął tę samą prawdę w następujący sposób: „Bezcielesny przyjmuje ciało, Słowo 

przyjmuje materię, niewidzialny daje się widzieć, nietykalny daje się dotknąć, bezczasowy poczyna się w 

czasie. Syn Boga staje się człowiekiem".  

A zatem, w tym wydarzeniu dochodzimy do szczytu przybliżenia się Boga do człowieka. Syn Boży, przez 

swoje Wcielenie, zjednoczył się mocno z każdym człowiekiem. Tak jak my, ludzkimi rękami pracował, 

ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał. Stał się prawdziwie jednym z nas, 

we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu.  

a. Niby wszystko zrozumiałe, a jednak od dwóch tysięcy lat w dziejach chrześcijaństwa powraca ciągle to 

samo pytanie: „Ale dlaczego Pan Bóg stał się człowiekiem?"  
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Odpowiedź dało już Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie: „Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił 

z nieba". Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić i pojednać z Bogiem. Tę samą myśl rozwija św. Grzegorz z 

Nyssy: „Nasza chora natura wymagała uzdrowienia; upadła - potrzebowała podniesienia, martwa - 

wskrzeszenia. Utraciliśmy posiadanie dobra, trzeba było je nam przywrócić. Byliśmy zamknięci w 

ciemnościach, trzeba było przynieść nam światło. Będąc w niewoli, oczekiwaliśmy Zbawiciela; jako 

więźniowie potrzebowaliśmy pomocy, jako niewolnicy wyzwoliciela. Czy te powody były bez znaczenia? 

Czy nie zasługiwały one na wzruszenie Boga, na to, by zniżył się aż do poziomu naszej ludzkiej natury i 

nawiedził ją, skoro ludzkość znajdowała się w tak opłakanym i nieszczęśliwym stanie?" (Św. Grzegorz z 

Nyssy, Oratio catechetica, 15: PG 45, 48 B).  

Ostateczną przyczyną Wcielenia Chrystusa była miłość Boża. Słowo stało się ciałem, abyśmy w ten sposób 

poznali ujawniającą się miłość Bożą: „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego 

Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu" (1 J 4, 9). Mówi dalej apostoł: „Tak bowiem 

Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 

miał życie wieczne" (J 3, 16). „W tym zbawczym wydarzeniu dzieje człowieka w Bożym planie miłości 

osiągnęły swój zenit. Bóg wszedł w te dzieje, stał się - jako człowiek - ich podmiotem, jednym z miliardów, 

a równocześnie Jedynym! Ukształtował przez swe Wcielenie ten wymiar ludzkiego bytowania, jaki 

zamierzył nadać człowiekowi od początku" (Redemptor hominis, 1). Wymowna w związku z tym jest 

refleksja H. U. von Balthasara, który mówi: «Bóg nie jest przede wszystkim potęgą absolutną, ale absolutną 

miłością, której władza nie przejawia się w zachowaniu dla siebie tego, co do Niego należy, lecz w jego 

porzuceniu" (Mysterium paschale I, 4). Bóg, którego kontemplujemy w szopce, jest Bogiem-Miłością.  

Słowo stało się ciałem, by uczynić nas „uczestnikami Boskiej natury" (2 P 1, 4). „Taka jest racja, dla której 

Słowo stało się człowiekiem, Syn Boży Synem Człowieczym: by człowiek, jednocząc się ze Słowem i 

przyjmując w ten sposób synostwo Boże, stał się synem Bożym" (Św. Ireneusz, Adversus haereses, III, 19, 

1). „Istotnie, Syn Boży stał się człowiekiem, aby uczynić nas Bogiem" (Św. Atanazy, De incarnatione, 54, 

3; KKK 460).  

Wiara w prawdziwe Wcielenie Syna Bożego jest znakiem wyróżniającym religię chrześcijańską od innych 

religii: „Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga" (1 J 4, 2). Takie jest od 

samego początku radosne przekonanie Kościoła, który sławi „wielką tajemnicę pobożności", tj. Chrystusa, 

który „objawił się w ciele" (1 Tm 3, 16). „Tajemnica wcielenia Syna Bożego i tajemnica dokonania przezeń 

odkupienia wszystkich stworzeń to centralne orędzie naszej wiary. Kościół głosi je nieprzerwanie przez 

stulecia, krocząc „pośród niezrozumienia i prześladowań świata oraz pociech Bożych" (św. Augustyn, De 

Civ. Dei, 18, 51, 2) i powierza je wszystkim swoim dzieciom jako cenny skarb, którego należy strzec i 

którym trzeba się dzielić (por. Jan Paweł II; Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Orędzie na XV 

Światowy Dzień Młodzieży 2000).  

b. Nasza odpowiedź na dar Wcielenia została zapowiedziana dawno temu, w hymnie wyśpiewanym w 

Betlejem przez zastępy aniołów: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie 

upodobał".  

Razem z narodzinami Chrystusa w Betlejem objawiła się w nowy sposób chwała Pańska, którą może 

dostrzec każdy człowiek (por. Iz 40, 5). Do tej pory człowiek modlący się podnosił głowę ku bezkresnym 

niebiosom, potem z zachwytem ogarniał spojrzeniem ogrom ziemi i w ten sposób poznawał, że nad tym 

wszystkim panuje Stwórca i w mistycznym uniesieniu wychwalał Jego wielkość, sławę, majestat, chwałę, 

moc i potęgę. Poznawał też, że wszystko, co piękne i wielkie w życiu człowieka, jest zasługą Tego, który 

stanowi źródło wszystkiego i wszystkim rządzi. Człowiek wie, że wszystko, co posiada, to wszystko dar 

Boży. Ale od momentu Wcielenia - pisze św. Paweł - „poznanie chwały Bożej jaśnieje na obliczu 

Chrystusa" (por. 2 Kor 4, 6). Nikt bardziej niż On nie był zjednoczony z Przedwiecznym Ojcem, nikt więcej 

od Niego nie odsłonił obecności Boga, Jego potężnej i niezmiennej, choć pokornej miłości. On sam, w 

swojej modlitwie do Ojca, tak o tym mówił: „Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem 

dzieło, które Mi dałeś do wykonania" (J 17, 4). Najpełniej objawiła się ona w zbawieniu człowieka, którego 
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Bóg tak bardzo ukochał, „że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 

ale miał życie wieczne" (J 3, 16). Wszyscy możemy tę chwałę kontemplować i doznawać oświecenia. 

Wobec niej „wszelkie ciało jest jak trawa, a cały wdzięk jego - jak polnego kwiatu" (Iz 40, 6). A więc 

„chwała" dotyczy wspaniałości Boga, która to wspaniałość budzi w stworzeniach wdzięczność i 

uwielbienie.  

„Pokój" z kolei to pełnia darów mesjańskich, pełnia zbawienia, utożsamiana z samym Chrystusem. Apostoł 

pisze: „On bowiem jest naszym pokojem" (Ef 2, 14). W te świętą noc kontemplujemy Jezusa, zrodzonego z 

Maryi Dziewicy, jako prawdziwego „Księcia Pokoju" (Iz 9, 5). On „jest naszym pokojem". On przyszedł, 

aby zburzyć mur rozdzielający ludzi i narody, czyli wrogość (por. Ef 2, 14; por. Benedykt XVI, Dlaczego 

Bóg stał się człowiekiem? Audiencja generalna - 27 XII 2006)  

Sługa Boży ks. Sopoćko tak widzi pokój przyniesiony przez Chrystusa na ziemię: „Rodzi się wśród nocnej 

ciszy, bo jest Królem pokoju wewnętrznego i zewnętrznego" (MB, t. I, s. 54). Jego przyjście przynosi pokój. 

Opisuje to fragment Ewangelii o uciszeniu burzy na jeziorze. Apostołowie przeżywali chwile grozy, 

walczyli z burzą, myśleli, że utoną, i wówczas wystarczyło jedno słowo Jezusa a „nastała głęboka cisza" 

(por. Mk 4, 35-41). W naszym wnętrzu jest nieraz taki zamęt, jakby panowała w nim burza. Wszystko 

wzburzone, ciemność, lęk. Jeśli wtedy zaczynam wołać do Pana, wzywać Jego obecności, On przychodzi i 

od razu pojawia się cisza, upragniony pokój. Jakiś problem, który może urósł do niebosiężnych rozmiarów i 

przeraża, przygniata do ziemi, nagle pęka jak balon i przyjmuje swoje rzeczywiste rozmiary, przestaje być 

przerażający.  

Jedyny sposób wielbienia Boga i budowania pokoju na świecie polega na pokornym i ufnym przyjęciu daru 

Bożego Narodzenia, jakim jest miłość. Oto zadanie, które zostało nam powierzone w Boże Narodzenie (por. 

Benedykt XVI, Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Audiencja generalna - 27 XII 2006)  

2. BÓG KTÓRY STAŁ SIĘ HOSTIĄ  

Drugim etapem naszej nocnej Bożonarodzeniowej refleksji jest prawda o rodzeniu się Chrystusa ciągle na 

nowo w Kościele.  

Kościół raduje się z tego powodu, że w sakramencie Eucharystii uobecnia się codziennie Wcielenie Syna 

Bożego. Zdaniem Ojców Kościoła: żłób przeznaczony dla zwierząt stał się symbolem ołtarza, na którym 

leży Chleb - sam Chrystus, prawdziwy pokarm dla naszych serc. Ponownie dostrzegamy, jakiż On stał się 

mały; pod skromną postacią Hostii, w kawałeczku chleba ofiaruje nam siebie. Warto wspomnieć, że dla 

starożytności chrześcijańskiej tak Eucharystię jak i Kościół określano jednym i tym samym mianem Ciała 

Chrystusowego. Dopiero z biegiem czasu zaczęto odróżniać w jednym i jedynym Corpus Christi "trzy ciała 

Chrystusa": "Albowiem jedno jest ciało zrodzone z Dziewicy i wzięte do nieba, inne codziennie tworzone na 

nowo i konsekrowane, trzecie wreszcie, które my tworzymy i które przyjmuje ten Sakrament" (Michael 

Figura, Eucharystia jako sakramentalne Wcielenie Chrystusa, Communio 143).  

Wspólnota przyjmująca Chrystusa. Oto prawdziwa natura Kościoła, który karmi się Słowem i Jego Ciałem 

eucharystycznym. Jedynie wtedy, gdy Kościół docenia otrzymany dar, może dawać wszystkim świadectwo 

o Chrystusie Zbawcy; może czynić to z entuzjazmem i zapałem, w pełni respektując każdą tradycję 

kulturową i religijną; może czynić to z radością, wiedząc, że Ten, którego obwieszcza, nie ujmuje nic z tego, 

co jest prawdziwie ludzkie, ale prowadzi ku pełni. Może Go głosić nie tylko słowami, ale także całym 

naszym życiem, dając światu świadectwo jako wspólnoty zjednoczone i otwarte, w których króluje 

gościnność i wzajemna służba, prawda, sprawiedliwość i miłość. Zbawiciel narodził się dla wszystkich.  

Czy jednak dzisiejsi ludzie czekają jeszcze na Zbawiciela w Kościele? Czasami odnosi się wrażenie, że dla 

wielu ludzi leży On poza sferą ich zainteresowań. Pozornie Go nie potrzebują. Żyją, jak gdyby On nie 

istniał, a nawet gorzej, jakby był przeszkodą, którą należy usunąć, aby zrealizować siebie. Czy Zbawiciel 

jest jeszcze potrzebny człowiekowi, który dotarł na Marsa i usiłuje opanować wszechświat; człowiekowi, 
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który wnika w sekrety natury i potrafi odczytać kody ludzkiego genotypu? Czy potrzebuje Zbawiciela 

człowiek, który dzięki zaawansowanym technologiom multimedialnym przekształcił Ziemię w małą 

globalną wioskę?  

Pozornie wydawałoby się, że nie potrzebuje, jednak w rzeczywistości sprawa nie przedstawia się tak prosto. 

W epoce niepohamowanego dobrobytu ludzie nadal umierają z głodu i pragnienia, na skutek choroby i 

biedy. Nadal istnieją niewolnicy, których się wykorzystuje i pozbawia godności. Są ci, którzy borykają się z 

przeszkodami wznoszonymi przez naciski polityczne, przymus fizyczny i moralny w wolnym wyznawaniu 

własnej wiary. W epoce, w której wszyscy mówią o postępie, solidarności i pokoju, wielu ludzi doznaje 

różnych rodzajów przemocy. A cóż powiedzieć o tych, którzy pozbawieni nadziei, zmuszeni są do 

opuszczenia własnego domu i ojczyzny, w poszukiwaniu gdzie indziej warunków życia godnych człowieka. 

Fałszywi prorocy nadal wskazują drogę do zbawienia "za niską cenę", która zawsze prowadzi do bolesnych 

rozczarowań. A co zrobić z tymi, którzy będąc niezdolnymi do podjęcia stałej odpowiedzialności za własne 

jutro, w samotności wchodzą w uzależnienie od alkoholu lub narkotyków? Jak można nie słyszeć 

przejmującego wołania o pomoc, wydobywającego się z głębi zdesperowanej i rozbawionej ludzkości?  

Człowiekowi ery technicznej grozi, że stanie się ofiarą osiągnięć własnej inteligencji i skutków swych 

możliwości działania, jeśli pójdzie drogą prowadzącą do wyniszczenia duchowego i do pustki serca. Dlatego 

ważne jest, aby otworzył on swój umysł i swoje serce na narodzenie Chrystusa, które każdego dnia ponawia 

się w Eucharystii, wnosząc odnowioną nadzieję w jego życie.  

Ze względu na swoje sprzeczności i dramaty ludzkość dalej poszukuje Zbawiciela, który odnowi świat i 

nasze życie. W głębi duszy człowiek zawsze będzie potrzebował zbawienia. Być może w obecnej epoce jest 

to potrzebne tym bardziej, im bardziej społeczność, w której żyjemy, staje się coraz bardziej złożona i 

zdradliwsze niebezpieczeństwa grożą naszej integralności osobowej i moralnej. Któż może dzisiaj 

skutecznie obronić człowieka przed nim samym, jeśli nie Ten, który kocha go tak dalece, że "istniejąc w 

postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 

przyjąwszy postać sługi" (Flp 2, 6-7).  

Cała ludzkość, która przechodzi tyle prób i boryka się z trudnościami, potrzebuje Ciebie Synu Boży obecny 

w Eucharystii, w której teraz uczestniczymy, dlatego zostań z nami, Chlebie żywy, któryś zstąpił z nieba dla 

naszego zbawienia! Uznajemy w Tobie naszego jedynego Boga, który rodząc się człowiekiem, połączył 

koniec z początkiem, czyli człowieka z Bogiem (por. św. Ireneusz, Adv. haer., IV, 20, 4).  

ZAKOŃCZENIE  

W tę świętą noc prosimy Boga o łaskę, byśmy mogli spojrzeć na Eucharystię z prostotą pasterzy, dając się 

ogarnąć tą samą co oni radością. Prosimy naszego Pana, by dał nam pokorę i wiarę w Eucharystię, z jaką 

św. Józef patrzył na Dziecko, które Maryja poczęła z Ducha Świętego. Prosimy, aby nauczył nas patrzeć na 

Eucharystię z taką samą miłością, z jaką Maryja wpatrywała się w Jezusa. I wreszcie niech na całym świecie 

spełni się to, o czym tej nocy śpiewali aniołowie: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój 

ludziom, w których sobie upodobał".  

Przesłanie Arcybiskupa Poznańskiego do dziennikarzy, 2008  

4 stycznia 2008 roku Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, uczestniczył w tradycyjnym 

spotkaniu opłatkowym z dziennikarzami. W imieniu pracowników środków społecznego przekazu głos 

zabrała pani Jolanta Hajdasz, Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu. Poniżej tekst 

wystąpienia Księdza Arcybiskupa.  

Abp Stanisław Gądecki, Spotkanie Opłatkowe z Dziennikarzami (Muzeum Archidiecezjalne - 

4.01.2008).  
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Szanowni Panie i Panowie,  

Prezesi, Dyrektorzy, Redaktorzy Naczelni,  

Twórcy środków społecznego przekazu, 

Dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni,  

Przedstawiciele wydawnictw, 

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, 

Rzecznicy Prasowi najważniejszych instytucji miasta Poznania, 

Serdecznie witam wszystkich przybyłych Gosci na to opłatkowe spotkanie.  

Dziękuję za piękne życzenia skierowane do mnie w imieniu środowiska przez panią Jolantę Hajdasz, 

Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu.  

Zapraszając środowisko mediów na spotkanie opłatkowe chciałem, choćby po części, spłacić mój dług 

wdzięczności wobec tych, którzy kolejny rok starali się informować opinię publiczną o życiu społeczeństwa 

i Kościoła Poznańskiego. Jestem wdzięczny za Wasz wysiłek i proszę Boga, by każdego z Was stosownie 

wynagrodził za podejmowane trudy. Chciałbym dołączyć moje podziękowanie także za Waszą pracę 

wykonywaną dla dobra innych Kościołów i wyznań chrześcijańskich działających na terenie naszej 

Archidiecezji.  

ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU  

Trudno przecenić wpływ mediów na dzisiejszy świat. Stały się one - a w szczególności TV - "pierwszym 

areopagiem współczesnym" (Redemptoris missio, 37), na którym nieustannie dokonuje się wymiana 

informacji, idei i wartości. Dzięki środkom przekazu ludzie nawiązują kontakt z innymi ludźmi i 

wydarzeniami, kształtując swą opinię o świecie, w którym żyją, a nawet swoje rozumienie sensu życia. Dla 

wielu doświadczenie życia jest w znacznej mierze tożsame z doświadczeniem mediów (por. Papieska Rada 

ds. Środków Społecznego Przekazu, Aetatis novae, 2)  

Ta sytuacja powinna skłaniać chrześcijańskich dziennikarzy do zastanowienia się nad sposobem 

wykonywania ich powołania. Przewodnicząca Międzynarodowej Katolickiej Unii Prasy (UCIP) - podczas 

Jubileuszu Dziennikarzy (4.06.2000) ujęła to w formie pytania: „Gdyby chrześcijańscy dziennikarze 

przestali istnieć, czy zmieniłoby to w jakikolwiek sposób sytuację na świecie?"  

GŁOSIĆ CHRYSTUSA  

Czy rzeczywiście katoliccy pracownicy mediów wypełniają chrześcijańskie powołanie w zawodzie, który 

wykonują? Czy rzeczywiście biorą udział w posłannictwie całego Ludu Bożego w Kościele i w świecie, tzn. 

czy przez swoją pracę zmierzają do szerzenia Ewangelii oraz uświęcania ludzi i do przepajania ich duchem 

ewangelicznym oraz do doskonalenia porządku spraw doczesnych, tak że ich wysiłek w tej dziedzinie daje 

jawnie świadectwo o Chrystusie i służy zbawieniu ludzi? Czy są zaczynem Ewangelii pośród świata i spraw 

doczesnych? Przeto - według słów Apostoła - ani troski rodzinne, ani inne sprawy świeckie nie powinny 

pozostawać poza sferą naszego życia duchowego: "Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, 

wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa czyńcie, dziękując przez niego Bogu Ojcu" (Kol 3, 17; Apostolicam 

actuositatem, 2.4).  

Jest sprawą oczywistą, że Wasza, Drodzy Pracownicy mediów, odpowiedzialność jest większa, aniżeli 

innych ludzi ze względu na wyjątkowe możliwości głoszenia zbawczej prawdy Chrystusa. Możliwość 

przemawiania do tak szerokiego kręgu odbiorców nie istniała w najbardziej fantastycznych wyobrażeniach 

tych, którzy głosili Ewangelię przed Wami.  

„Świat środków przekazu może się czasem wydawać obojętny czy nawet wrogo usposobiony do 

chrześcijańskiej wiary i moralności. Wynika to po części stąd, że kultura medialna jest głęboko przepojona 

postmodernistyczną mentalnością, dla której jedyną absolutną prawdą jest ta, iż nie istnieją prawdy 
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absolutne, a gdyby nawet istniały, byłyby niedostępne dla ludzkiego rozumu i tym samym pozbawione 

znaczenia. W tej perspektywie istotna jest nie tyle prawda, co "wiadomość"; coś, co może wzbudzić 

zainteresowanie lub rozbawić odbiorców, rodzi nieodpartą pokusę odsunięcia na bok kryteriów prawdy. W 

rezultacie świat mediów może czasem jawić się jako środowisko równie nieprzyjazne ewangelizacji jak 

pogański świat z czasów apostolskich" (Jan Paweł II, Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce 

globalnej komunikacji, Orędzie Ojca Świętego na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 

3).  

Mimo tego kultura pamięci, która jest kulturą Kościoła, może uchronić kulturę mediów opartą na 

informacjach o przemijającym znaczeniu, od skłonności do zapominania, która niszczy nadzieję; z kolei 

środki przekazu mogą pomóc Kościołowi w głoszeniu Ewangelii, z całą jej nieprzemijającą świeżością, w 

kontekście codziennej rzeczywistości ludzkiego życia. Kultura mądrości - właściwa Objawieniu - może 

uchronić medialną kulturę informacji przed staniem się bezsensownym gromadzeniem faktów; z kolei media 

mogą pomóc mądrości Kościoła, aby pozostała otwarta na rodzącą się dziś nową wiedzę. Kultura radości z 

otrzymanego zbawienia może przyczynić się do tego, że kultura rozrywki w środkach przekazu nie stanie się 

bezduszną ucieczką od prawdy i odpowiedzialności; ale media mogą pomóc Kościołowi lepiej zrozumieć, 

jak porozumiewać się z ludźmi w sposób przekonujący, a nawet porywający. Oto kilka przykładów, które 

ukazują, w jaki sposób bliższa współpraca w duchu przyjaźni może dopomóc zarówno Kościołowi, jak i 

środkom przekazu lepiej służyć ludziom naszych czasów (por. Orędzie Jana Pawła II na XXXIII Światowy 

Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24 stycznia 1999).  

Jak po to, by przygotować się odpowiednio do wykonywania zawodu trzeba zdobyć odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, tak by być chrześcijańskim pracownikiem mediów trzeba najpierw spotkać 

Chrystusa i rozwijać z Nim osobistą więź przez modlitwę, czytanie i rozważanie słowa Bożego, Eucharystię, 

sakrament pojednania, studium chrześcijańskiej nauki, a potem również przez służbę innym. Jeśli ma to być 

autentyczne świadectwo, musi ono pozostawać w większej mierze dziełem Ducha Świętego niż samego 

człowieka.  

I tutaj chciałbym przytoczyć dwa przykłady wzięte z życia, w odniesieniu do których chrześcijański 

dziennikarz powinien posiadać wyrobione stanowisko. Jeden z nich jest natury społecznej, drugi - natury 

indywidualnej.  

MANIFEST WIZJI NOWEGO PAŃSTWA  

Ten pierwszy odnosi się do wizji nowego państwa, która została zaproponowana przez francuskiego 

prezydenta Sarkozy podczas jego ostatniej wizyty w Rzymie (20.12.2007). Przemówienie wygłoszone 

ostatnio przez francuskiego prezydenta w bazylice św. Jana na Lateranie przedstawiło w skrócie manifest 

wizji nowego państwa, która wydaje się do zaakceptowania przez republikę laicką, a także przez Kościół.  

Poza odważną oceną historycznych relacji Francji do Kościoła, polegających na szczególnych więzach, 

które miały swoje ważne konsekwencje dla przyszłości Francji i chrystianizacji Europy, prezydent jasno 

potwierdził istotowo chrześcijańskie korzenie Francji, które przyniosły jej korzyści duchowe i moralne, 

literackie i artystyczne, a nade wszystko intelektualne.  

Zwrócił uwagę na to, że laickość Francji nie może oznaczać negowania przeszłości; nie może odcinać 

Francji od jej chrześcijańskich korzeni. Duchowość jest naturalną tendencją wszystkich ludzi, polegającą na 

szukaniu transcendencji, a fakt religijny jest odpowiedzią religii na tego rodzaju fundamentalną aspirację. 

Naród, który neguje swoje dziedzictwo etyczne, duchowe, religijne popełnia przestępstwo wobec własnej 

kultury. Wyrwać korzenie, tzn. stracić znaczenie, osłabić cement tożsamości narodowej i zatruć stosunki 

społeczne, które potrzebują znaków pamięci.  

Przez długi czas laicka republika niedoceniała - zdaniem Sarkozy - wagi aspiracji duchowych. Nawet po 

nawiązaniu stosunków dyplomatycznych Francji ze Stolicą Apostolską była bardziej nieufna niż przychylna 
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wobec religii. Za każdym razem kiedy czyniła jakiś krok w kierunku religii - np. gdy chodziło o uznanie 

zrzeszeń diecezjalnych albo kwestię szkolną czy stowarzyszenia - sprawiała wrażenie, iż działa w ten 

sposób, ponieważ inaczej się nie da. Sądzę - twierdził prezydent - że tego rodzaju sytuacja jest niekorzystna 

dla kraju, bo człowiek, który wierzy, jest człowiekiem, który ma nadzieję. A w interesie Republiki jest, by 

jak najwięcej mężczyzn i kobiet miało nadzieję. Opustoszałe wiejskie kościoły, duchowa pustynia 

przedmieść wielkich miast, zanik społeczności parafialnych, brak księży - wszystko to bynajmniej nie 

sprawiło, że Francuzi stali się ludźmi bardziej szczęśliwymi. Dlatego Francja potrzebuje katolików, którzy 

są w pełni chrześcijanami i chrześcijan, którzy są w pełni aktywni.  

Republika jest zainteresowana tym, by rozwijała się refleksja moralna inspirowana przez przekonania 

religijne. Przede wszystkim dlatego, ponieważ moralność laicka ciągle ryzykuje wyczerpaniem się i albo 

przekształceniem w fanatyzm, jeśli nie jest oparta na nadziei która przekracza miarę nieskończoności. 

Dlatego, że moralność pozbawiona więzi z transcendencją jest bardziej wystawiona na przypadkowość 

historyczną, a w ostateczności na kapitulację. Źródłem kryzysu kultury współczesnej Europy jest zasada, że 

miarą ludzkiego działania są możliwości człowieka. To, co umiemy zrobić, możemy zrobić. Jest to krok ku 

zniszczeniu etyki, która nie szuka już tego, co powinniśmy robić, ale zachęca do tego, by robić to, co 

jesteśmy w stanie zrobić.  

Pragnę więc - mówił na koniec Sarkozy - realizacji laickości pozytywnej, czyli takiej, która czuwając nad 

wolnością myśli, nad wolnością wiary i niewiary, nie uważa religii za niebezpieczeństwo, lecz za atut. 

Trzeba szukać dialogu z wielkimi religiami Francji i raczej pomagać codziennemu życiu wielkich strumieni 

duchowych, aniżeli starać się je komplikować.  

Tego rodzaju koncepcja „pozytywnej laickości", choć dotyczy szczególnego przypadku Francji, wcale nie 

ogranicza się tylko do niej, może być wzorem dla każdego nowoczesnego państwa demokratycznego.  

IN VITRO  

Drugi przykład dotyczy problemów indywidualnych. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami debaty na 

temat ingerencji technicznych w przekazywaniu życia ludzkiego, w szczególności metody in vitro. Istotnie, 

na całym świecie w znaczący sposób wzrasta skala niepłodności, czy to z powodu chorób cywilizacyjnych, 

czy też z powodu mentalności antynatalistycznej, wywoływanej przez antykoncepcję. Nie trzeba jednak być 

szczególnie spostrzegawczym, by dostrzec, że cała obrona technik in vitro ogranicza się do następującego 

rozumowania: każdy ma prawo do posiadania dziecka; jeśli więc istnieją techniki pozwalające to pragnienie 

zrealizować, to można to uczynić. Chodzi zresztą nie tylko o prawo do posiadania dzieci przez pary 

małżeńskie, ale i o kobiety, które chcą mieć dzieci ze swoimi zmarłymi małżonkami. Ostatnio zaś o to samo 

prawo dla osób samotnych oraz par homoseksualnych. Na ile etyczna jest „produkcja dzieci na życzenie", w 

przyszłości również o określonych przymiotach fizycznych, psychicznych i duchowych?  

Dlaczego Kościół uważa tę technikę za moralnie niegodziwą (por. Donum vitae. Instrukcja Kongregacji 

Nauki Wiary o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. Odpowiedzi na 

niektóre aktualne zagadnienia, 22 lutego 1987)?  

- najpierw dlatego, iż jest to działanie sprzeciwiające się jedności i wierności małżeńskiej oraz godności 

małżonków i mającego się narodzić dziecka. Wprowadza ono rozbicie między elementami biologicznymi, 

psychicznymi i duchowymi, na których jest oparta rodzina.  

- dziecko powinno być owocem miłości rodziców. Godziwym miejscem przekazywania życia ludzkiego jest 

małżeństwo. Natomiast w sztucznym zapłodnieniu heterologicznym przynajmniej jedna strona sprzeciwia 

się wierności małżeńskiej, co słusznie porównuje się do aktu cudzołóstwa.  

- w metodzie in vitro zostaje zerwany ponadto związek między dzieckiem a jego rodzicami i następuje 

pogwałcenie prawa dziecka do bycia poczętym, urodzonym i wychowanym przez swoich rodziców.  
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- odwrotnie niż w przypadku antykoncepcji, która z aktu małżeńskiego wyklucza płodność, w sztucznym 

zapłodnieniu, zmierzając do poczęcia istoty ludzkiej dokonuje się wykluczenia samego aktu małżeńskiego.  

- dodatkowe motywy wykluczenia wspomnianej metody to fakt, że dotychczas do sztucznego zapłodnienia 

pobiera się spermę przez masturbację, co jest aktem niemoralnym.  

- metoda ta naraża liczne embriony nadliczbowe na śmierć i czyni je przedmiotem eksperymentów. 

Dokonując selekcji embrionów, słabsze skazuje się na śmierć, a zamrażając embriony, zagraża się ich 

zdrowiu i integralności.  

- sztuczne zapłodnienie dokonuje się poza ciałami małżonków i poza aktem małżeńskim oraz stanowi raczej 

wynik techniki i produkt działania lekarza niż owoc osobowej miłości małżonków.  

- dziecko winno być poczęte w akcie małżeńskim, a nie być dziełem techniki. Tymczasem jednak świat 

techniki wnika niepostrzeżenie w świat międzyludzki, i na tym samym poziomie mówimy o „produkcji" 

ludzi, trzody chlewnej, pasz zielonych oraz produkcji samochodów, telewizorów i komputerów. Prawo 

rzymskie rozróżnia tylko dwie kategorie: osoby i rzeczy. Dziecko poczęte przez zapłodnienie pozaustrojowe 

w praktyce jest traktowane jako rzecz, jako owoc procesu technologicznego, ponawianego do skutku.  

- cele naukowe, użyteczność dla innych jednostek lub przyszłych pokoleń, ani panująca ideologia nie mogą 

usprawiedliwić używania żywego embrionu do eksperymentów naukowych.  

- zapłodnienie in vitro nie jest z pewnością żadnym leczeniem bezpłodności. Argument zaś o pragnieniu 

dziecka, który się zazwyczaj wysuwa w takiej sytuacji nie wystarcza, ponieważ o ile dziecko ma prawo do 

rodziców, to rodzice nie mają prawa do dziecka, gdyż dziecko nie jakąś rzeczą, którą by można posiadać 

według swojego upodobania.  

Kościół przez swoje nauczanie nie rości sobie prawa do tego, by zastępować sumienie naukowców. 

Sumienie jest nie do zastąpienia w życiu moralnym człowieka. Kościół jedynie ofiaruje sumieniu naukowca, 

lekarza czy inżyniera światło, aby im pomóc i przestrzega naukowców przed bezkrytycznym stosowaniem 

się do prawa cywilnego, w tych przypadkach, w których jest ono niezgodne z zasadami prawa moralnego. 

Kościół czyni to świadom klimatu, jaki obecnie przygniata ciężarem samowoli społeczeństwa ludzkie, 

szafując chwytliwym hasłem: „Zabrania się zabraniać".  

Kościół nie chce też zastępować prawodawcy. On tylko przestrzega prawodawcę przed szkodliwymi 

społecznie konsekwencjami, które mogłyby wyniknąć czy to z braku praw w dziedzinie biomedycyny, czy 

to z praw permisywnych.  

„Darem jest powstanie życia i jego cudowny rozwój. I właśnie dlatego, że to życie jest darem, nie można 

uważać, iż się je posiada, czy traktować je jak prywatną własność, chociaż możliwości poprawienia jego 

jakości, jakimi dziś dysponujemy, mogłyby sugerować, że człowiek jest «panem» życia. Rzeczywiście, 

zdobycze medycyny i biotechnologii niekiedy mogą budzić w człowieku przekonanie, że jest stwórcą 

samego siebie, i sprawić, że ulegnie pokusie manipulowania «drzewem życia» (Rdz 3, 24).  

Także tutaj trzeba z naciskiem podkreślić, że nie wszystko, co możliwe z punktu widzenia techniki, jest też 

godziwe moralnie. O ile podziwu godne są wysiłki nauki, by zapewnić jakość życia bardziej odpowiadającą 

godności człowieka, o tyle nie wolno zapominać, że życie ludzkie jest darem i nie przestaje być wartością, 

nawet jeśli pełne jest cierpienia i ograniczeń. Życie darmo otrzymane jest darem, który zawsze trzeba 

przyjmować i kochać, i darmo oddawać na służbę innym" (Jan Paweł II, Darmo otrzymaliście, darmo 

dawajcie. Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2002).  

ŻYCZENIA  
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Drodzy i Szanowni Państwo. Przy okazji tego opłatkowego spotkania życzę Wam wszystkim i każdemu z 

osobna, wszystkim członkom Waszych rodzin i waszym instytucjom rozwagi i odwagi Mędrców, 

zmierzających do Betlejemu za światłem gwiazdy Słowa Bożego, aby oddać należną cześć Stwórcy, który 

przyjmuje postać stworzenia.  

Niech Pan Bóg pozwoli Wam wynieść z dzisiejszego spotkania przekonanie, że można być dobrym 

chrześcijaninem a zarazem znakomitym dziennikarzem. Przekonanie, że świat mediów potrzebuje ludzi, 

którzy każdego dnia będą się starali jak najlepiej realizować w życiu to podwójne powołanie. Będzie to 

możliwe, o ile nauczycie się wpatrywać zawsze w Tego, który stanowi centrum historii - w Jezusa 

Chrystusa, „Świadka Wiernego" (Ap 1, 5).  

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego, XI Dzień Judaizmu, 17 stycznia 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Na obraz Boży go stworzył. XI Dzień Judaizmu (Poznań, kościół św. Wojciecha, 

17.01.2008)  

Dzisiaj spotykamy się na XI Dniu Judaizmu przeżywanym przez Kościół katolicki w Polsce. Razem z 

naszymi "starszymi braćmi", Żydami, z przedstawicielami innych Kościołów gromadzimy się na wspólnej 

modlitwie w intencji pogłębienia duchowej więzi między Żydami i chrześcijanami, która to modlitwa jest 

celem i najpełniejszym uzasadnieniem tegoż dnia.  

W tym czasie nasze myśli zwracają się w sposób szczególny w stronę Żydów, z którymi łączą nas liczne i 

głębokie więzi duchowe: „Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz 

czymś wewnętrznym" (Jan Paweł II, Przemówienie w Synagodze Większej w Rzymie, 13.04.1986). Na 

modlitwie odkrywamy drogi pojednania z Ludem Izraela, powołanym przez Boga wezwaniem 

nieodwracalnym, który wciąż pozostaje przedmiotem miłości Boga (por. Rz 11, 28-29). W takiej właśnie 

atmosferze pragniemy rozważyć motto obecnego Dnia Judaizmu, które brzmi: „Stworzył więc Bóg 

człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył" (Rdz 1,27).  

W klimacie dialogu pochylamy się nad prawdą o człowieku, każdym człowieku, Żydzie i chrześcijaninie, 

jako obrazie Bożym. Nie czynimy tego w duchu konfrontacji, ale w duchu dialogu, który jest „przede 

wszystkim stylem działania, postawą i duchem, który przyświeca postępowaniu. Który zakłada uwagę, 

szacunek i przychylność wobec każdego człowieka, a także uznanie jego osobowej tożsamości, jego 

sposobów wyrażania siebie, jego wartości. Taki właśnie dialog winien być normą i stylem całego 

chrześcijańskiego posłannictwa, a także jego poszczególnych elementów, zarówno gdy chodzi o jego 

zwyczajną obecność i świadectwo, jak też o służbę czy bezpośrednie przepowiadanie. Posłannictwo, które 

nie byłoby przeniknięte duchem dialogu, byłoby sprzeczne z wymogami prawdziwego człowieczeństwa i ze 

wskazaniami Ewangelii" (Oświadczenie Sekretariatu dla Niechrześcijan, Rzym 1984, 21.29).  

1. RÓWNA GODNOŚĆ WSZYSTKICH LUDZI  

Po tym, jak myśl Platona traktowała wszystko, co jest widoczne, cały kosmos jako obraz Boży, w tym 

wszechświecie - twierdzi starochrześcijański pisarz Prokop - człowiek został umieszczony jako obraz Boży. 

Podobnie jak podczas nieobecności króla w różnych miastach jego królestwa umieszcza się jego posąg, tak 

też i Pan Bóg, niewidzialny dla stworzenia, umieścił w nim człowieka, pełniącego rolę Jego obrazu. Jest to 

prawda podstawowa dla antropologii chrześcijańskiej, na niej bowiem zasadza się cała godność człowieka i 

jego wielkość. Zlekceważenie tej prawdy, następujące poprzez oderwanie godności człowieka od swego 

Stwórcy, stało się podstawową przyczyną katastrof, jakie w nowożytności człowiek zgotował samemu 

sobie.  

„Tego człowieka, który, zgodnie ze słowami Pisma został stworzony ‘na obraz Boga', nie pojmujemy jako 

istoty cielesnej. Istota cielesna bowiem nie zawiera w sobie obrazu Boga, a o człowieku cielesnym nie 

powiedziano, że ‘został stworzony', lecz że ‘został ulepiony', jak to zapisano w kolejnym ustępie. [...] Ten 
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zaś, który został stworzony ‘na obraz Boga', to nasz człowiek wewnętrzny - niewidzialny, niecielesny, 

niezniszczalny i nieśmiertelny: w takich bowiem przymiotach słuszniej można rozpoznać obraz Boga. Kto 

zaś sądzi, że cielesną istotą jest człowiek, który został stworzony ‘na obraz i podobieństwo Boże', ten - jak 

się zdaje - samego Boga przedstawia jako byt cielesny i mający ludzką postać, a taka myśl o Bogu jest 

oczywistą bezbożnością" (Orygenes, Homilia o Księdze Rodzaju I, 13).  

Nie jest to wcale jedyny możliwy sposób komentowania określenia „obraz Boży". „Gdy zaś idzie o 

człowieka - pisze Ireneusz pod wpływem platonizmu - Bóg stworzył go własnymi rękoma, [...] jednocząc 

według miary swoją moc z ziemią. W konsekwencji, odcisnął swoje własne podobieństwo na swoim 

stworzeniu, aby aż po swój wygląd zewnętrzny było ono obrazem Boga. Ponieważ człowiek stworzony 

został umieszczony na ziemi po to by był obrazem Boga. Aby dać życie człowiekowi, Bóg tchnął w jego 

twarz, tchnienie życia, by stał się podobnym do Niego w swojej duszy i w swoim ciele (Les Pěres dans la 

Foi, 2003, 464).  

Wielka tradycja patrystyczna, począwszy od Tertuliana, Ireneusza, Augustyna i Grzegorza z Nysy, aż po 

scholastykę i św. Tomasza, głowiła się nad treścią doktryny o "obrazie Bożym", dochodząc do dwóch 

ważnych stwierdzeń. Najpierw, że człowiek, uczyniony na obraz Boży został strukturalnie postawiony w 

relacji do prawdy poprzez swojego ducha (mens), siedzibę swojej zdolności intelektualnej i wolitywnej. 

Energia intelektualna, z jaką człowiek poszukuje prawdy i wola, z jaką do niej zmierza są podstawowym i 

powszechnym wyrazem jego godności. Po wtóre, w swojej codzienności człowiek doświadcza swojej 

niedoskonałości, pochodzącej z własnych ograniczeń i grzechów. Zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że 

jest na obraz Boży, lecz nie jest jeszcze obrazem Bożym. Że jest jedynie niedoskonałym podobieństwem 

Boga (por. Tomasz z Akwinu, Scriptum super Sententiis, 1d 3, q. 3 a 1 resp. ad 5um).  

Skoro jednak wszyscy ludzie posiadają duszę rozumną i stworzeni na obraz Boga mają tę samą naturę i ten 

sam początek należy coraz bardziej podkreślać podstawową równość między wszystkimi.  

Rzecz jasna, nie wszyscy ludzie są równi pod względem swoich możliwości fizycznych oraz sił 

intelektualnych i moralnych. Należy jednak przezwyciężać i usuwać wszelką formę dyskryminacji odnośnie 

do podstawowych praw osoby ludzkiej, czy to dyskryminacji społecznej, czy kulturalnej, czy też ze względu 

na płeć, rasę, kolor skóry, pozycję społeczną, język lub religię, ponieważ sprzeciwia się ona zamysłowi 

Bożemu (por. Gaudium et spes, 29).  

„Nie możemy zwracać się do Boga jako do Ojca wszystkich, jeśli nie zgadzamy się traktować po bratersku 

kogoś z ludzi na obraz Boży stworzonych. Postawa człowieka wobec Boga Ojca i postawa człowieka wobec 

ludzi, braci, są do tego stopnia z sobą związane, że Pismo święte powiada: «Kto nie miłuje, nie zna Boga» 

(1 J 4,8).  

Stąd upada podstawa do wszelkiej teorii czy praktyki, które między człowiekiem a człowiekiem, między 

narodem a narodem wprowadzają różnice co do godności ludzkiej i wynikających z niej praw.  

Toteż Kościół odrzuca jako obcą duchowi Chrystusowemu wszelką dyskryminację czy prześladowanie 

stosowane ze względu na rasę czy kolor skóry, na pochodzenie społeczne czy religię. Dlatego też święty 

Sobór, idąc śladami świętych Apostołów Piotra i Pawła, żarliwie zaklina chrześcijan, aby «dobrze 

postępując wśród narodów» (1 P 2,12), jeśli to tylko możliwe i o ile to od nich zależy, zachowywali pokój 

ze wszystkimi ludźmi, tak by prawdziwie byli synami Ojca, który jest w niebie" (Nostra aetate, 5).  

2. DARY BOŻE  

a. władza  

„A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam.  

Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi 
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zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go 

stworzył" (Rdz 1,26-27).  

„Pan stworzył człowieka z ziemi i znów go jej zwróci.  

Odliczył ludziom dni i wyznaczył czas odpowiedni,  

oraz dał im władzę nad tym wszystkim, co jest na niej.  

Przyodział ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na swój obraz.  

Uczynił ich groźnymi dla wszystkiego stworzenia, aby panowali nad zwierzętami i ptactwem" (Syr 17,1-4).  

W tekście biblijnym bezpośrednim dopowiedzeniem tego, na czym polega ów obraz Boży w człowieku jest 

zwrócenie uwagi na boską zdolność mocy i panowania człowieka nad ziemią i zwierzętami. W teologii 

nazywa się to „królewskością" człowieka, ustanowionego przez Stwórcę panem wszystkich stworzeń 

ziemskich, aby rządził i posługiwał się nimi, oddając chwałę Bogu. Istotny sens tej „królewskości", tego 

„panowania" człowieka w świecie widzialnym, zadanym mu przez samego Stwórcę, leży w pierwszeństwie 

etyki przed techniką, leży w prymacie osoby w stosunku do rzeczy, leży w pierwszeństwie ducha wobec 

materii (por. Redemptor hominis, 16).  

Stwórca oddawał człowiekowi ziemię we władanie, by czynił ją sobie „poddaną". I jeśli dzisiaj sytuacja 

ziemi, zwierząt i człowieka w świecie współczesnym wydaje się daleka od obiektywnych wymagań 

sprawiedliwości, a tym bardziej miłości społecznej, to znaczy, że człowiek w nieodpowiedzialny sposób 

posługuje się przekazaną mu władzą.  

„Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czymże syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go 

niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczyłeś i obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk 

Twoich. Położyłeś wszystko pod jego stopy" (Ps 8,5-7).  

b. wiedza  

„Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie!  

Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa,  

otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło" (Rdz 3,4-5).  

„Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia.  

Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył.  

Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł" (Syr 17,6-8).  

Rozumność człowieka to drugi dar związany z Bożym obrazem. Pismo święte uczy bowiem, że człowiek 

został stworzony "na obraz Boży", zdolny do poznania i miłowania swego Stwórcy (por. Gaudium et spes, 

12). Pozwala ona nie tylko na to, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w 

sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy, ale i wiedzieć w swoim sumieniu, co jest 

dobre a co złe.  

Jest sprawą oczywistą, że człowiek ma prawo działać zgodnie z sumieniem i w sposób wolny podejmować 

decyzje moralne. Nie wolno go zmuszać, aby postępował wbrew swemu sumieniu. Nie wolno mu też 

przeszkadzać w postępowaniu zgodnym z własnym sumieniem, zwłaszcza w dziedzinie religijnej (por. 

Dignitatis humanae, 3).  

Wiele znaków zdaje się jednak wskazywać na to, że i dzisiaj grozi nam martwota i znieczulica sumień. 

Jednym z symptomów tego zjawiska jest relatywizowanie norm moralnych. Negowanie ich absolutnej i 

bezwarunkowej wartości a w konsekwencji negowanie istnienia aktów niegodziwych z natury, niezależnie 

od okoliczności, w jakich zostaną popełnione. Nadwrażliwość, jaką przejawia współczesny człowiek wobec 

uwarunkowań historycznych i kultury, skłania niektórych do kwestionowania niezmienności prawa 

naturalnego, a tym samym do podważania istnienia obiektywnych norm moralności.  
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W niektórych nurtach myśli współczesnej do tego stopnia podkreśla się znaczenie wolności, że czyni się z 

niej absolut, który sam w sobie ma być jedynym źródłem wartości. W tej sytuacji przyznaje się sumieniu 

prerogatywy najwyższej instancji, która kategorycznie i nieomylnie decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. 

Do tezy o obowiązku kierowania się własnym sumieniem dodaje się tezę, wedle której osąd moralny jest 

prawdziwy na mocy samego faktu pochodzenia z sumienia. Wskutek tego znika nieodzowny wymóg 

prawdy, ustępując miejsca kryterium „zgody z samym sobą", co doprowadza do skrajnie subiektywistycznej 

interpretacji osądu moralnego ( por. Veritatis splendor, 32)  

Tymczasem sumienie nie jest wyłącznym źródłem stanowienia o tym, co dobre i złe. W sumienie jest 

wpisana zasada posłuszeństwa wobec normy obiektywnej, która uzasadnia i warunkuje słuszność jego 

rozstrzygnięć: W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu 

winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia 

dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, tamtego unikaj. Człowiek bowiem ma w 

swym sercu wypisane przez Boga prawo, wobec którego posłuszeństwo stanowi o jego godności i według 

którego będzie sądzony (KDK, 16).  

c. nieśmiertelność  

„Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka -  

uczynił go obrazem swej własnej wieczności" (Mdr 2,23).  

„I prawo życia dał im w dziedzictwo.  

Przymierze wieczne zawarł z nimi  

i objawił im swoje prawa.  

Wielkość majestatu widziały ich oczy  

i uszy ich słyszały okazałość Jego głosu.  

Rzekł im: «Trzymajcie się z dala od wszelkiej niesprawiedliwości!»  

I dał każdemu przykazania co do jego bliźniego" (Syr 17,11-14).  

Stworzonego na obraz Boży człowieka - po trzecie - pokarmy ziemskie nigdy w pełni nie nasycą. 

Nieustannie pobudzany przez Ducha Bożego, nigdy nie będzie zupełnie obojętny na problemy religijne, co 

znajduje potwierdzenie w doświadczeniu, nie tylko ubiegłych wieków, ale także i naszych czasów. Zawsze 

będzie pragnął wiedzieć, choćby nawet niejasno, jaki jest sens jego życia, działalności i śmierci (por. 

Gaudium et spes, 41). Powołany do jednego i tego samego celu, to jest do życia wiecznego, do Boga 

samego.  

Obrazem wieczności Boga jest człowiek, który postępuje drogą sprawiedliwości i miłosiernej miłości. 

Dlatego też miłość Boga i bliźniego jest naszym pierwszym i największym przykazaniem. Miłości Boga nie 

można odłączyć od miłości bliźniego, bo wszystkie przykazania „streszczają się w tym nakazie: Będziesz 

miłował bliźniego swego jak siebie samego [...]. Przeto doskonałym wypełnieniem prawa jest miłość" (Rz 

13,9-10; por. 1 J 4,20).  

3. WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA  

„Jednakże człowiek, stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości, za poduszczeniem Złego już na 

początku historii nadużył swej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć cel swój poza Nim" 

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 415). Poznawszy Boga, nie oddali Mu czci jako Bogu, lecz zaćmione 

zostało ich bezrozumne serce i służyli raczej stworzeniu niż Stworzycielowi.  

Człowiek, wglądając w swoje serce dostrzega, że jest skłonny również do złego i pogrążony w wielorakim 

złu, które nie może pochodzić od dobrego Stwórcy. Wzbraniając się często uznać Boga za swój początek, 

burzy właściwy stosunek do swego celu ostatecznego, a także całe swoje uporządkowane nastawienie czy to 
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w stosunku do siebie samego, czy do innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych. Grzech pomniejsza 

człowieka, odwodząc go od osiągnięcia jego własnej pełni. Dlatego człowiek jest wewnętrznie rozdarty.  

Z tego powodu całe życie ludzi, czy to jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia się jako walka, i to walka 

dramatyczna między dobrem i złem, między światłem i ciemnością. Co więcej, człowiek odkrywa, że jest 

niezdolny zwalczać skutecznie o własnych siłach napaści zła, tak że każdy czuje się jakby skrępowany 

łańcuchami. Ale - jak wierzą chrześcijanie - sam Pan przyszedł, aby człowieka uwolnić i umocnić, 

odnawiając go wewnętrznie i wyrzucając precz „księcia tego świata" (J 12,31), który trzymał człowieka w 

niewoli grzechu.  

Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. Chrystus, nowy 

Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu 

człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie. Nic więc dziwnego, że w Nim wyżej wspomniane 

prawdy znajdują swe źródło i dosięgają szczytu (por. KDK, 22).  

Ten, który jest "obrazem Boga niewidzialnego" (Kol 1,15), przywrócił ludzkości podobieństwo Boże, 

zniekształcone od czasu pierwszego grzechu. Krwią swoją dobrowolnie wylaną wysłużył nam życie. W Nim 

Bóg pojednał nas ze sobą i między nami samymi oraz wyrwał z niewoli szatana i grzechu, tak że każdy z 

nas może wraz z Apostołem powiedzieć: Syn Boży "umiłował mnie i wydał siebie samego za mnie" (Gal 

2,20). A dotyczy to nie tylko chrześcijan, lecz także wszystkich ludzi dobrej woli, w których sercu działa w 

sposób niewidzialny łaska. Skoro bowiem za wszystkich umarł Chrystus i skoro ostateczne powołanie 

człowieka jest rzeczywiście jedno, mianowicie boskie, to znaczy, że Duch Święty wszystkim ofiaruje 

możliwość dojścia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w tej paschalnej tajemnicy.  

ZAKOŃCZENIE  

Wszyscy jesteśmy świadomi przeszłych nieporozumień i konfliktów, które do dziś ciążą poważnie na 

relacjach między Żydami a chrześcijanami. Musimy uczynić wszystko, co możliwe, aby przekształcić 

pamięć o krzywdach i grzechach przeszłości w zdecydowaną wolę budowania nowej przyszłości, w której 

będzie miejsce jedynie na owocną współpracę między nami. Czerpiąc z bogatego dziedzictwa naszych 

religijnych tradycji każdy z nas musi szerzyć świadomość, że nie da się rozwiązać dzisiejszych i przyszłych 

problemów, jeśli będziemy trwali we wzajemnej ignorancji i izolacji.  

Znaczy to, że prawdziwa religia jest wrogiem podziałów i dyskryminacji, nienawiści i rywalizacji, przemocy 

i konfliktów. Jako członkowie jednej ludzkiej rodziny i umiłowane dzieci Boże mamy pewne obowiązki 

wobec siebie nawzajem, od których jako ludzie wierzący nie możemy się uchylić. Wyznawanie i 

praktykowanie religii musi się łączyć z obroną obrazu Bożego w każdym człowieku, wiązać się z troską o 

los innych ludzi.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Lwówek, 20 stycznia 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Zadania uczniów. Homilia wygłoszona w kościele parafialnym w Lwówku i 

transmitowana przez TVP Polonia (II Niedziela Zwykła A), 20 stycznia 2008.  

Sporo ludzi powtarza bezmyślnie, że wiara jest ich prywatną sprawą, rzeczywistością, którą należy zamknąć 

na dnie własnego serca, której nie należy ujawniać na zewnątrz. Zwolennicy takiego sposobu myślenia nie 

zdają sobie sprawy z tego, że pośrednio przyznają się do braku chrześcijańskiej wiary. Ktokolwiek bowiem 

wchodzi przez akt wiary w kontakt z Chrystusem, tego serce wypełnia nie tylko prawdziwe szczęście, ale i 

wielkie pragnienie podzielenia się nim z innymi. Dlatego sprawdzianem autentycznej wiary jest pragnienie 

apostolstwa, troska, by innym ukazać drogę do szczęścia. To należy do natury wiary.  

Doświadczył tego św. Augustyn, kiedy po nawróceniu pragnął podzielić się swoją radością i pokojem z 

innymi. „O, gdyby oni dostrzegli to wewnętrzne światło wieczne! Ponieważ sam je nieco poznałem, 
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dręczyło mnie, że nie miałem sposobu, aby je ukazać innym. (...) Nie wiedziałem, w jaki sposób można 

wspomóc te głuche trupy, do których liczby sam przedtem należałem" (Wyznania IX, 4).  

Dzisiejsze czytania liturgiczne potwierdzają tę cechę wiary najpierw przez wyznanie Bóstwa Jezusa 

Chrystusa przez Jana Chrzciciela. „Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek 

Boży, który gładzi grzech świata"; „Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym". Wyznanie 

to staje się automatycznie drogowskazem wskazującym innym drogę do Chrystusa; faktycznie, na drugi 

dzień po wypowiedzeniu tych słów, dwaj uczniowie Jana opuścili mistrza i powędrowali za Jezusem. 

Publiczne wyznanie wiary Jana Chrzciciela ukazało im drogę do Zbawiciela. Bo chrześcijaństwo to 

Chrystus. Chrystus z nami. Chrystus dla nas. Chrystus nasz. Chrystus wśród nas.  

Apostolstwo jako owoc wiary nie ogranicza się do małej ojczyzny: „To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla 

podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby 

moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi" (Iz 49, 6).  

Kto żyje wiarą w Jezusa Chrystusa, ten nie chowa jej w sercu, ale staje się apostołem: „Paweł, z woli Bożej 

powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie" (1 Kor 1, 1). 

Uczniowie Chrystusa są zawsze rozpoznawalni po składanym świadectwie. To wynika wyraźnie z nauki 

Chrystusa, który powiedział: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16, 15). 

Jest to zatem nie tylko wewnętrzne pragnienie wierzącego, który pragnie dzielić się otrzymanym bogactwem 

duchowym, ale i oficjalne polecenie otrzymane od Chrystusa.  

UCZNIOWIE  

Jezus wysyłał swoich uczniów w ściśle określonym celu. Zlecił im cztery konkretne zadania: „aby Mu 

towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki" (Mk 3, 14-15). „i udzielił im władzy nad duchami 

nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości" (Mt 10, 1). Te cztery 

zasadnicze zadania pozwalają też lepiej zrozumieć wymagania tegorocznego Programu Duszpasterskiego 

Kościoła katolickiego w Polsce („Bądźmy uczniami Chrystusa").  

a. Pierwszym i podstawowym zadaniem ucznia jest towarzyszenie Jezusowi, by Go lepiej poznać, lepiej Go 

naśladować. „A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa" (J 

12, 26). O ile w nauczaniu rabinackim w centrum znajduje się Tora, o tyle w nauczaniu ewangelijnym w 

centrum jest osoba Jezusa. On sam jest jedynym, doskonałym przykładem dla ucznia.  

Towarzyszyć Jezusowi to przejść od zewnętrznej do wewnętrznej jedności z Nim (J. Ratzinger). Prawdziwy 

uczeń towarzyszy Jezusowi swoim życiem nie tylko powierzchownie, czyli podobnie jak czynili to inni 

słuchacze jego mów, czy widzowie jego cudownych czynów, ale w sposób pogłębiony, docierający do Jego 

wnętrza, czyli do tajemnicy jego niepowtarzalnego związku z Ojcem. Uczeń nieustannie znajduje się - w 

sposób duchowy - u boku Mistrza, a jego życie jest ciągłą rozmową z Nim. Człowiek musi nauczyć się 

sercem słuchać Boga, który mówi. Myśl zawsze potrzebuje oczyszczenia, aby mogła osiągnąć ten wymiar, 

w którym Bóg wypowiada swe stwórcze i odkupieńcze Słowo, Słowo „pochodzące z milczenia" - jak to 

pięknie stwierdził św. Ignacy z Antiochii (List do Magnezjan, VIII, 2). Tylko wtedy, gdy z ciszy 

kontemplacji rodzą się nasze słowa, mogą one nabierać wartości i stać się użytecznymi. Nie będą też 

powiększały zalewu słów w światowych dyskusjach, które na ogół poszukują potwierdzenia własnych 

opinii. „Podstawą tej ascezy jest rozmiłowanie w słowie Bożym, a wcześniej jeszcze, jak sądzę, w tej 

‘ciszy', z której Słowo bierze początek w dialogu miłości Ojca i Syna w Duchu Świętym" (por. Benedykt 

XVI, W ciszy zgłębiajcie słowo Boże. Przemówienie Papieża do wykładowców i studentów rzymskich 

uczelni kościelnych - 23 X 2006).  

Towarzyszenie Jezusowi nie ogranicza się żadną miarą do słuchania nauk o Jezusie, ale zakłada słuchanie 

Jezusa, czyli posłuszeństwo wobec Jego nakazów: „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia 

je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale" (Mt 7, 24). Jest to 



173 
 

nierozerwalnie związane nie tylko z trwaniem przy stole słowa Bożego („Jeżeli będziecie trwać w nauce 

mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami" - J 8, 31), ale i przy stole Eucharystii („Kto spożywa moje 

Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim" - J 6, 56).  

b. Istnieje także drugie zadanie uczniów. Podczas „towarzyszenia", Jezus przygotował uczniów do tego, „by 

mógł wysyłać ich na głoszenie nauki" (Mk 3, 14). Po to Jezus „ustanowił" Dwunastu. Sam fakt 

ustanowienia wyrażony jest greckim czasownikiem epoiesen, tzn. „uczynił, zrobił" Dwunastu. Stąd zamiast 

„idźcie i nauczajcie" spotyka się dzisiaj coraz częściej tłumaczenie: „Idźcie i czyńcie uczniów". Gdyby 

każdy z nas, miast pouczać innych o Ewangelii, przygotował kilku uczniów, sytuacja Kościoła wyglądałaby 

inaczej. Ale wydaje się, że i to nie wyczerpuje treści tego polecenia, które pojawia się w Starym 

Testamencie nie tylko w sensie „czynienia uczniów", ale wprost w sensie „ustanawiania uczniów" (np. w 

opisach ustanawiania kapłanów, sędziów i przełożonych Izraela - Wj 18, 25; 1 Sm 12, 6; 1 Krl 13, 33; 2 Krn 

2, 17). Słowem epoiesen podkreśla się więc oficjalny charakter czynności dokonanej w trakcie 

ewangelizacji.  

Klemens Rzymski potwierdza ślad takiej czynności kościelnotwórczej w okresie rozwoju Kościoła 

apostolskiego (96 r. po Chr.): „Pouczeni przez Jezusa Chrystusa, w pełni przekonani przez Jego 

zmartwychwstanie, umocnieni w wierze w słowo Boże, wyruszyli Apostołowie w świat i z tą pewnością, 

jaką daje Duch Święty, głosili dobrą nowinę o nadchodzącym Królestwie Bożym. Nauczając po różnych 

krajach i miastach, spośród pierwocin [swojej pracy] wybierali ludzi wypróbowanych duchem i ustanawiali 

ich biskupami i diakonami dla przyszłych wierzących. A nie jest to nic nowego. Przed dawnymi wiekami 

pisano już o biskupach i diakonach. Tak bowiem mówi gdzieś Pismo Święte: «Ustanowię biskupów ich w 

sprawiedliwości, a diakonów ich w wierze»" (List do Kościoła w Koryncie, XLII).  

Drugim obowiązkiem uczniów jest więc przepowiadanie orędzia Jezusowego. Jest to - jak wiemy - również 

zadanie całego Kościoła. Oczywiście, głoszenie orędzia nie polega na samym nauczaniu; głosząc Chrystusa 

uczniowie prowadzą ludzi do spotkania z Nim.  

Idźcie „nauczając ich strzec wszystkiego, co wam przykazałem". Po wstępnej kerygmie, czyli nauce prawd 

podstawowych o tym, co Bóg ofiarował człowiekowi w Jezusie Chrystusie, nadchodzi kolej na didache, 

czyli na naukę tego, czego Bóg oczekuje od nas ochrzczonych w zamian. Dla tych, którzy zrozumieli to, 

czego Bóg od nich oczekuje: „Chrześcijaństwo nie jest ani wsteczne, ani nudne. Odnajdują się w nim 

wartości takie jak sens życia, odpowiedzialność, miłosierdzie, świętość, miłość nieprzyjaciół i wrażliwość. 

Uczeń czuje, że prawdziwą potrzebą człowieka jest Ewangelia taka, jaka jest, z całą swoją innością. Że 

konieczny jest szok, jaki daje konfrontacja życia z Ewangelią nie osłabioną w swojej łasce, ani w swoich 

obietnicach, ani w swoich wymaganiach. Bo nie ma dwóch Ewangelii, z których jedna byłaby dla zwykłych 

zjadaczy chleba, a druga dla amatorów świętości. Ewangelia jest jedna a pojęcie „uczeń" nie jest 

zarezerwowane dla elity (por. O. P. Rostworowski, W głąb misterium, 17)  

Głoszenie ma się odbywać pośpiesznie, bez zatrzymywania się w drodze przy sprawach drugorzędnych. 

„Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!" (Łk 9, 60; Łk 10, 4). 

Podczas gdy większość zabiegów na tym świecie koncentruje człowieka zazwyczaj wokół zabezpieczania 

własnego stanu posiadania - inaczej mówiąc wokół troski o „zmarłych" - uczeń ma wyrwać się z kręgu 

martwych i nieużytecznej z punktu widzenia Ewangelii zajęć, po to by głosić Życie.  

Jezus każe głosić Ewangelię przede wszystkim ludziom ubogim (por. Łk 4, 18). Dzisiaj „najgłębszym 

ubóstwem jest nieumiejętność doznawania radości, znużenie życiem, postrzeganym jako bezsensowne i 

wewnętrznie sprzeczne. Ten rodzaj ubóstwa występuje dziś powszechnie w bardzo różnych postaciach 

zarówno w społeczeństwach materialnie zamożnych, jak i w krajach ubogich. Nieumiejętność doznawania 

radości jest skutkiem i zarazem źródłem nieumiejętności kochania, rodzi też zawiść, chciwość i wszelkie 

wady, które sieją zniszczenie w życiu jednostek i w świecie. Dlatego potrzebujemy nowej ewangelizacji: 

jeżeli sztuka życia pozostaje nieznana, wszystko inne zawodzi. Ta sztuka nie jest jednak przedmiotem badań 
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nauki: może ją przekazać tylko ten, kto ma życie, kto jest uosobioną Ewangelią" (por. Kard. Joseph 

Ratzinger, Nowa ewangelizacja).  

c. Ale do uczniów należy również trzecie zadanie. Pan Jezus posyła ich w świat nie tylko po to, by nauczali i 

ustanawiali uczniów, ale także, by wypędzali złe duchy (Mk 3, 15). Świat oddalony od Stwórcy i 

przeciwstawiający się Jemu leży w mocy złego i pełen jest bożków, pełen idoli, które zajęły miejsce 

jedynego Boga i mają człowieka w swoim władaniu, którym człowiek się ochotnie poddaje, zmierzając 

nieuchronnie do samozniszczenia.  

Przekazanie uczniom władzy „wypędzania złych duchów" świadczy nie tylko o ich wybraniu do tej posługi, 

ale przede wszystkim o mocy samego Mesjasza. Nauczyciel, na rozkaz którego z ciał opętanych wychodzą 

złe duchy, przekazuje swoje panowanie słabym ludziom. Czyni to, aby przezwyciężyć wpływ szatana, a tym 

samym, aby mogło być kontynuowane dzieło odkupienia ludzkości. Uczniowie zostali wyposażeni w te 

same atrybuty, które wykorzystywał Jezus w czasie głoszenia Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym. W ten 

oto sposób Kościół Chrystusowy stał się depozytariuszem następnej łaski.  

Narazilibyśmy jednak Ewangelię na przeinaczenie, gdybyśmy obietnicę Chrystusową - „w imię moje złe 

duchy będą wyrzucać" (Mk 16, 17) - wiązali głównie i tylko z egzorcyzmami. Przecież On przyszedł na 

ziemię także po to, by ze mnie i z ciebie, z naszych domów i z różnych środowisk wypędzać ducha 

niezgody, egoizmu, ducha kłamstwa i wszystkie inne duchy nieczyste. Przecież greckie słowo 

daimonizomenos, znaczy dosłownie człowiek „złączony ze złym duchem, przeniknięty złym duchem". 

Krótko mówiąc, chodzi tu nie tylko o opętanego w jakimś sensie nadzwyczajnym, chodzi również o 

każdego z nas w tym wymiarze, w jakim jesteśmy nieposłuszni Bogu i ulegamy Księciu tego świata. 

Właśnie z tego „zdiablenia" Jezus przyszedł nas uwolnić (por. O. J. Salij).  

Tak też widział naszą walkę ze złymi duchami apostoł Paweł: „Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli 

się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw 

Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom 

duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły 

zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki], przepasawszy biodra 

wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] 

dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić 

wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest słowo Boże - wśród 

wszelakiej modlitwy i błagania" (Ef 6, 11-18).  

To na tym właśnie polega istota naszej walki ze złym duchem i nie da się jej zastąpić żadnymi 

egzorcyzmami. Pokusa załatwienia za pomocą egzorcyzmów tego, co powinno się wykonać w codziennej 

walce duchowej, jest niebezpieczna mniej więcej tak samo, jak w wysokich górach niebezpieczne są drogi 

na skróty.  

Kiedy natomiast patrzymy na osoby dotknięte zniewoleniem duchowym, które wędrują po kraju, szukając 

pomocy u pseudoegzorcystów, bioenergoterapeutów, wróżbitów czy okultystów, ze smutkiem dostrzegamy, 

jak wielu ludzi świadomie lub nieświadomie błądzi. Zaklinania, fetysze, okultystyczne precjoza być może 

łagodzą chwilowo cierpienie, ale nie rozwiązują problemu u jego źródła. Dzieje się tak z prostej przyczyny, 

iż złem nie można zwalczyć zła, może ono jedynie chwilowo zmienić swoją postać lub miejsce 

oddziaływania. Kiedy więc człowiek zaczyna zajmować się magią, idzie na zatracenie. Kiedy chrześcijanin, 

któremu Chrystus przyniósł wolność od więzów Złego, szuka pomocy w magii, porzuca tym samym 

swojego Wyzwoliciela i oddaje się w niewolę swojemu największemu wrogowi, który go chce pozbawić 

życia wiecznego.  

Kościół katolicki zachowując świadomość i wolę walki ze złem, kontynuuje dzieło Chrystusa i apostołów 

także przez praktykę egzorcyzmu uroczystego oraz wspólnotową lub indywidualną modlitwę o uwolnienie. 

O ile w pierwszym przypadku posługa kapłana-egzorcysty stanowi oficjalny czyn Kościoła świętego i jako 



175 
 

taki nie może bazować wyłącznie na doświadczeniu duchowym osoby posługującej, tak w przypadku 

modlitwy o uwolnienie mamy przede wszystkim do czynienia ze świadomą wiarą modlących się 

spontanicznie wiernych. To świeccy katolicy, osoby zakonne czy też kapłani-nieegzorcyści na mocy 

sakramentu chrztu świętego, na mocy kapłaństwa powszechnego albo konsekracji sakramentalnej lub 

niesakramentalnej są władni podejmować modlitwę o uwolnienie od działania złych duchów  

d. Ale ewangelista Mateusz dodaje także czwarte zadanie ucznia: „i udzielił im władzy (...), aby leczyli 

wszystkie choroby i wszelkie słabości" (Mt 10, 1). Cały świat bowiem jest jednym wielkim oczekiwaniem 

na uleczenie. Jedną wielką potrzebą, o której już dawno temu prorok Ezechiel wyrażał się z wielkim 

współczuciem: „Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, 

zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście" (Ez 34, 4-6). Cuda Jezusowe 

polegające na uzdrawianiu chorych, nie tylko potwierdzały prawdę Jego słów, ale i przekonywały ludzi o 

dobroci Boga, przygotowując ich z kolei do uważniejszego wsłuchiwania się w słowa Jezusa. W ten sposób 

egzorcyzmy i uzdrowienia chorych dopełniały się wzajemnie i wskazywały na konieczność leczenia całego 

człowieka, tzn. jego ducha i ciała. Leczenie stanowi istotne zadanie ucznia. Takie było przekonanie 

Kościoła, który jeszcze w średniowieczu kształcił kapłanów na uniwersytetach nie tylko w dziedzinie 

teologii, ale domagał się od nich również znajomości medycyny. Stąd niektórzy nazywają chrześcijaństwo 

„religią terapeutyczną" (Eugen Biser), a powołanie uczniowskie - „udziałem w pasterskim współczuciu 

Jezusa" (C.M. Martini, Biblia i powołanie, 136).  

Wypełnianie wspomnianych czterech zadań przez wszystkich ochrzczonych jest częścią owego ogromnego 

ewangelijnego procesu tworzenia nowej ludzkości, która - dzięki temu - odzyskuje zdrowie we wszystkich 

wymiarach swojego życia: biologicznym, psychicznym, duchowym, intelektualnym, ekonomicznym i 

gospodarczym, politycznym i kulturalnym.  

ZAKOŃCZENIE  

Na koniec, wzywam Was - mówi św. Justyn - stańcie do olbrzymich zapasów o zbawienie Wasze i Waszych 

braci. I starajcie się więcej ważyć Chrystusa, niż Waszych nauczycieli. O nic lepszego dla Was przyjaciele, 

nie mogę się modlić, jak o to, byście poznali, że na tej właśnie drodze leży szczęście każdego człowieka. 

(por. Ja zaś modliłem się za nich, w: Bp M. Jędraszewski, Modlitewnik filozofów, 21).  

 

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego, VIII Dzień Islamu, 26 stycznia 2008 

 Abp Stanisław Gądecki, Pokój zostawiam wam (J 14,27). VIII Dzień Islamu w Kościele katolickim w 

Polsce (Poznań, kościół św. Wojciecha, 26.01.2008)  

Spotkania międzyreligijne są naszą życiową koniecznością. Od dialogu przecież zależy w jakimś stopniu 

nasza przyszłość. Dlatego spotkania międzyreligijne winny usuwać lęk, a wnosić optymizm. Do nich 

zachęcał Sobór Watykański II. Dla kwestii relacji Kościoła katolickiego do wyznawców innych religii, w 

tym również religii muzułmańskiej dialog posiada przełomowe znaczenie. O ile dawniej byliśmy 

przyzwyczajeni myśleć przede wszystkim o tym, co nas różni od innych wspólnot religijnych, po Soborze 

bardziej zwracamy uwagę na to, co nas z nimi łączy. A łączy nas bardzo wiele. Z wyznawcami religii 

Koranu i Mahometa łączy nas wiara w Boga Abrahama; tego Boga, który przemówił do Abrahama i z 

którym Abraham rozmawiał. Wiara w Boga Abrahama, w Boga żywego, jedynego, sprawiedliwego i 

miłosiernego.  

Nie oznacza to oczywiście, że między nami nie ma żadnych różnic. Jako chrześcijanie opieramy naszą wiarę 

w Boga przede wszystkim na Jezusie Chrystusie, na Objawieniu Nowego Przymierza. Wyznajemy Boga, 

który odkupił człowieka, przez krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. Wyznajemy Boga, który jest jeden w 

Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego.  
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Punktem zwrotnym w religijnych relacjach Kościoła katolickiego z innymi religiami, a więc także z 

muzułmanami była deklaracja Soboru Watykańskiego II Nostra aetate. W tej deklaracji także odstąpiono od 

wiekowego podkreślania różnic dzielących obie religie, a zwrócono uwagę na punkty styczne i możliwości 

dialogu oraz wspólnego działania.  

„Kościół - uczy Nostra aetate - spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedynemu 

Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu, który 

przemówił do ludzi; Jego nawet zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują się podporządkować, tak 

jak podporządkował się Bogu Abraham, do którego wiara islamu chętnie nawiązuje. Jezusowi, którego nie 

uznają wprawdzie za Boga, oddają cześć jako prorokowi i czczą dziewiczą Jego Matkę Maryję, a nieraz 

pobożnie Ją nawet wzywają. Ponadto oczekują dnia sądu, w którym Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość 

wszystkim ludziom wskrzeszonym z martwych. Z tego powodu cenią życie moralne i oddają Bogu cześć 

głównie przez modlitwę, jałmużny i post.  

Jeżeli więc w ciągu wieków wiele powstawało sporów i wrogości między chrześcijanami i mahometanami, 

święty Sobór wzywa wszystkich, aby wymazując z pamięci przeszłość szczerze pracowali nad 

zrozumieniem wzajemnym i w interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali sprawiedliwość 

społeczną, dobra moralne oraz pokój i wolność" (DRN 3).  

Z takiego ducha zrodził się „Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce", będący inicjatywą polskich 

katolików świeckich, którzy zainspirowani nauczaniem soborowym i Ojca Świętego Jan Pawła II 

zapoczątkowali coroczne modlitwy w intencji wzajemnego zrozumienia i współpracy w dziedzinie 

sprawiedliwości społecznej. Poczynając od 1994 roku Fundacja DOM, czyli Dzieło Odbudowy Miłości, 

organizowała - w obecności muzułmanów - Msze święte w intencji pokoju na świecie w kościele św. 

Aleksandra w Warszawie. Konferencja Episkopatu Polski zaaprobowała te modlitwy w listopadzie 2000 

roku i wpisała je do swojego kalendarza jako Dzień Islamu. Pierwszy taki Dzień odbył się dnia 26 stycznia 

2001 r. Na tle wielowiekowego przyjaznego współżycia katolików i muzułmanów w Polsce, Dzień ten jest 

potwierdzeniem wzajemnego szacunku i wyzwaniem do poszerzenia kręgu dialogu. Dzień ten jest wielkim 

znakiem nadziei, prowadzącym do głębszego poznania i szanowania muzułmanów.  

Motto dzisiejszego VIII już Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce brzmi: Pokój zostawiam wam. I 

właśnie na ten temat chciałbym teraz powiedzieć kilka słów, przypatrując się najpierw chrześcijanom a 

potem muzułmanom.  

1. CHRZEŚCIJANIE  

Wszyscy wiemy, że poszanowanie i rozwój życia ludzkiego domaga się pokoju. Lecz cóż to jest pokój? W 

rozumieniu Pisma świętego to nie tylko brak wojny, lub rezultat równowagi sił. Biblijny szalom oznacza 

"pełnię błogosławieństwa", "nienaruszoność", "kompletność darów Bożych". Pokój to dobre zdrowie, 

harmonia i dobrobyt życia codziennego, to szczęście i ludzkie powodzenie. Jest on "spokojem porządku" 

(Św. Augustyn, De civitate Dei, 19,13). Jest dziełem sprawiedliwości (por. Iz 32, 17) i owocem miłości 

(Por. Gaudium et spes, 78).  

Ale - w chrześcijańskim rozumieniu tego słowa - pokój to ponadto owoc zbawienia przyniesionego przez 

Jezusa Chrystusa. "On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednym (...), 

wprowadzając pokój (...). A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy 

blisko" (Ef 2,14-18). Krew odkupieńcza Chrystusa pojednała całą ludzkość między sobą.  

Stąd też wśród różnych zadań chrześcijanina i Kościoła Chrystusowego znajduje się wprowadzanie pokoju. 

Chrześcijanin winien przyczyniać się do budowania rodziny ludzkiej, w której zaistnieje atmosfera 

życzliwości, radości, zaufania i pokoju. Chrystus mówi: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 

albowiem oni będą nazwani synami Bożymi" (Mt 5,9).  
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Budzenie radości i pokoju w sercach ludzkich to jeden z przejawów miłości. Miłość bowiem to coś więcej 

niż powstrzymywanie się od krzywdzenia i zastraszania bliźniego, od zadawania mu bólu, od ranienia go 

lub pozbawiania go życia. Miłość pragnie uszczęśliwiać. O ile człowiek kieruje się w życiu miłością, o tyle 

też w jego myśleniu, słowach, działaniu i postawach ujawnią się takie owoce Ducha jak: radość, pokój, 

cierpliwość, uprzejmość, wierność, łagodność i opanowanie (por. Ga 5,22).  

Nie można jednak nie wspomnieć i o tym, że autentyczną radość i pokój w człowieku może zakłócić wiele 

czynników i tym samym przeszkodzić w szerzeniu pokoju.  

Pokój zabijany jest np. przez pychę. Ona bowiem rodzi silny głód wielkości, którego nic nie jest w stanie 

zaspokoić: ani wyobraźnia, ani domaganie się od otoczenia wyrazów szacunku i podziwu. Człowiek 

przewrażliwiony na punkcie swojej wielkości ciągle czuje się przez kogoś urażony, niedoceniany. Ciągle 

obawia się że utraci swoją wielkość, pozycję, znaczenie, wpływy, sławę itp.  

Radość i pokój znikają również z życia człowieka zazdrosnego, gdyż widok szczęścia innych, dobra 

bliźnich, ich talentów, uzdolnień rodzi w nim smutek, przygnębienie i rozgoryczenie.  

Nie ma w sobie radości także człowiek chciwy, bo ciągle mu czegoś brak, nawet gdy posiada wielkie dobra. 

Wciąż żyje w obawie, że może utracić to o co tak gorliwie zbierał przez całe życie.  

Nieczystość, rozumiana jako pogoń za przeżyciami seksualnymi, zamiast spodziewanego szczęścia, rodzi 

przesyt i znudzenie. Podobnie też pogoń za rozrywkami, będąca w końcu przyczyną głębokiej pustki 

wewnętrznej i nudy.  

Lenistwo i bezczynność zabijają w człowieku radość tworzenia czegoś wartościowego; działania dla dobra 

innych.  

Pokój zabijają w człowieku gniew i nienawiść. Zamiast tych darów pojawia się oburzenie, żal do całego 

świata i złość.  

Złośliwiec rozdrażnia innych przez swoje dokuczliwe uwagi, kpiny, wyśmiewanie się itp. Człowiek 

zarozumiały z kolei - pragnąc wykazać, że wszystko wie najlepiej, zanudza innych swoim przechwalaniem 

się.  

Jednym słowem, człowiek popełniający grzech niszczy pokój nie tylko w sobie, ale i w innych. Kto szczerze 

pragnie posiadać w sobie pochodzący od Ducha Świętego pokój i dzielić się nim z innymi, powinien prosić 

Dawcę tego daru o udzielenie mu go w obfitości i równocześnie usuwać ze swojego życia wszelki grzech. 

Tyle o chrześcijańskim punkcie widzenia.  

2. MUZUŁMANIE  

A co da się powiedzieć o stanowisku strony muzułmańskiej? Otóż najbardziej interesujaca i 

bezprecedensowa wydaje mi się wspólna deklaracja muzułmanów na temat chrześcijaństwa zatytułowana: 

Jednakowe słowo dla nas i dla was, opublikowana z okazji zakończenia Ramadanu, 13 października 2007. 

Dokument ten można uznać za milowy krok w muzułmańskim podejściu do dialogu z chrześcijanami. Być 

może nie jest to jeszcze kopernikański przewrót na miarę soborowej deklaracji Nostra aetate, lecz z 

pewnością stanowi ona przełom w relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich. Jest wydarzeniem bez 

precedensu. Po raz pierwszy w historii muzułmanie reprezentujący różne nurty, środowiska i ugrupowania 

wspólnie zajęli pozytywne stanowisko wobec podstawowej prawdy wiary i zasad etycznych, które dzielą z 

chrześcijanami. Połączone głosy świata muzułmańskiego, mówiące o miłości i dialogu, stanowią 

przeciwwagę dla krzyku ekstremistów i tych, którzy nawołują do przemocy i nienawiści. Przesłanie to jest 

odpowiedzią na pytanie o zaangażowanie się w dialog międzyreligijny strony muzułmańskiej, której tak 

często zarzuca się bierność i zachowawczość. Wskazuje nowe perspektywy i daje możliwości rozwoju 
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dialogu. Nie ma też charakteru polemicznego - jak wiele dokumentów i debat między naszymi religiami w 

przeszłości - lecz utrzymany jest w serdecznym tonie, będąc apelem o pokój i harmonijne życie w 

różnorodności.  

„Muzułmanie i chrześcijanie - mówi ten tekst - stanowią razem znacznie ponad połowę ludności świata. Bez 

pokoju i sprawiedliwości miedzy tymi dwiema społecznościami religijnymi nie może być mowy o pokoju na 

świecie. Przyszłość świata zależy od pokoju pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami.  

Istnieje już podstawa dla tego pokoju i zrozumienia. Jest to część najbardziej fundamentalnych zasad obu 

wyznań: miłość Jedynego Boga oraz miłość bliźniego. Te zasady występują w bardzo wielu miejscach 

świętych tekstów islamu i chrześcijaństwa. Jedyność Boga, konieczność miłowania Go i konieczność 

miłości bliźniego są zatem wspólną płaszczyzną islamu i chrześcijaństwa. Przytoczymy tylko kilka 

przykładów.  

O Jedyności Boga Bóg tak mówi w Świętym Koranie: On - Bóg Jeden, Bóg Wiekuisty! Nie zrodził i nie 

został zrodzony! Nikt Jemu nie jest równy! (Al-Ichlas 112-1-2). O konieczności miłości Boga Bóg mówi w 

Świętym Koranie: Wspominaj imię twego Pana i poświęć Mu się całkowicie! (Al-Muzammil 73:8). O 

konieczności miłości bliźniego prorok Mahomet (niech Bóg obdarzy go pokojem i chwałą) powiedział: 

Żaden z was nie będzie miał wiary dopóki nie będzie miłował swego bliźniego tak, jak kocha samego siebie.  

W Nowym Testamencie Jezus Chrystus (niech Bóg obdarzy go pokojem) powiedział: Słuchaj, Izraelu, Pan 

Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, 

całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 

samego. Nie ma innego przykazania większego od tych (Mk 12:29-31). [...]  

Zatem posłuszni Świętemu Koranowi my, jako muzułmanie, zapraszamy chrześcijan, aby spotkali się z 

nami na podstawie tego, co jest wspólne dla nas, co jest także najbardziej fundamentalne dla naszej wiary i 

praktyki: na gruncie dwóch przykazań miłości" (Jednakowe słowo dla nas i dla was z okazji zakończenia 

Ramadanu, 13.10.2007).  

Mamy zatem wielkie zadania. Winniśmy być zjednoczeni w służbie podstawowych wartości moralnych, w 

rozwoju sprawiedliwości społecznej. Tak chrześcijaństwo jak i islam winny bronić godności każdego 

człowieka jako istoty stworzonej przez Boga. W uznaniu centralnego miejsca osoby możemy znaleźć 

wspólną podstawę porozumienia, przezwyciężając ewentualne sprzeczności kulturowe i neutralizując 

niszczycielską siłę ideologii. To przekonanie każe nam bronić wartości ludzkiego życia na każdym etapie i 

nieść pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej. Dlatego uważamy za grzech przeciw Stwórcy 

wszelkie nadużycia wymierzone w słabszych członków społeczeństwa. Nasze religie podkreślają też, że 

człowiek ma obowiązek odpowiedzieć na to, co w swoim sumieniu postrzega jako wolę Bożą wobec siebie.  

ZAKOŃCZENIE  

Módlmy się o to wszyscy. Wiemy przecież, że: „modlitwa o pokój nie jest elementem wtórnym, 

następującym po wysiłkach na rzecz pokoju. Przeciwnie, jest ona sercem usiłowań zmierzających do 

budowania pokoju w porządku, w sprawiedliwości i wolności.  

Modlić się o pokój znaczy otworzyć ludzkie serce, by mogła je napełnić ożywcza moc Boga, tam, gdzie 

wydają się istnieć jedynie przeszkody. Taka modlitwa - mimo długiej historii podziałów i walk - może 

poszerzyć i umocnić solidarność rodziny ludzkiej.  

Modlić się o pokój oznacza prosić o sprawiedliwość, o zaprowadzenie odpowiedniego porządku wewnątrz 

państw i w stosunkach pomiędzy nimi. Prosić o wolność, szczególnie o wolność religijną, która jest 

fundamentalnym, osobistym i cywilnym, prawem każdej osoby.  
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Modlić się o pokój znaczy błagać o łaskę przebaczenia od Boga, a zarazem o wzrost odwagi dla każdego, 

kto ze swej strony pragnie wybaczać zniewagi, jakich doznał (por. Jan Paweł II, Nie ma pokoju bez 

sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Orędzie na Światowy Dzień pokoju, 1.01.2002) 

.  

A zatem, Drodzy Przyjaciele Muzułmanie żyjący tu w Poznaniu i na terenie naszej Archidiecezji, życzę 

Wam z całego serca, by Bóg miłosierny i litościwy zawsze Was chronił, błogosławił i oświecał. Niechaj 

umocni Wasze serca, natchnie Was nadzieją i kieruje Waszymi krokami na wszystkich ścieżkach Waszego 

życia.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Ofiarowanie Pańskie, 2 lutego 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Być uczniem Chrystusa w życiu konsekrowanym. Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego (Poznań, Katedra - 2.02.2008)  

W dzisiejsze Święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie zwane w Polsce Świętem Matki Bożej 

Gromnicznej, przeżywamy kolejny już, XII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.  

Cel Światowego Dnia jest potrójny. Po pierwsze, odpowiada on osobistej potrzebie uroczystego uwielbienia 

Pana i dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowanego, które ubogaca i raduje wspólnotę chrześcijańską 

przez swoje wielorakie charyzmaty oraz przez budujące owoce tak wielu mężczyzn i kobiet całkowicie 

oddanych sprawie Królestwa Bożego. Po drugie - dzień ten przyczynia się do lepszego poznania przez 

wiernych świeckich i ich szacunku dla życia konsekrowanego. Trzeci tytuł dotyczy samych 

konsekrowanych, zaproszonych do wspólnych i uroczystych aktów dziękczynienia za niezwykłe dzieła, 

których Pan w nich dokonał, aby mogli odkryć w świetle wiary blaski Bożego piękna, które promieniują w 

ich sposobie życia, i uświadomić sobie niezastąpioną misję w Kościele i w świecie. Lepiej sobie 

uzmysłowić, że życie konsekrowane nie jest rzeczywistością odosobnioną i drugorzędną, ale jest integralną 

częścią życia Kościoła i znajduje się w samym jego sercu.  

W ten dzień chciałbym zatrzymać się w naszej refleksji nad dwoma sprawami: najpierw nad tym, co znaczy 

być uczniem Chrystusa w życiu konsekrowanym, a następnie nad tym, w jaki sposób życie konsekrowane 

może ulec zniszczeniu.  

1. CO ZNACZY ‘BYĆ UCZNIEM CHRYSTUSA' W ŻYCIU KONSKEROWANYM  

a. powołanie  

Mówiąc najpierw o tym, co znaczy być uczniem Chrystusa w życiu konsekrowanym rozpoczynamy od 

kwestii powołania. Warto może przypomnieć sobie o tym, że w czasach Pana Jezusa prowadzono już akcję 

powołaniową. Faryzeusze obchodzili morza i lądy szukając, kto mógłby ich słuchać, kogo mogliby 

wychować. Rezultaty tej akcji nie były oszałamiające, ponieważ gdy wychowanek odkryje, że wychowawcy 

bardzo na nim zależy, to on zaczyna dyktować warunki wychowania, a nie wychowawca. Pan Jezus ocenia 

tę akcję powołaniową faryzeuszy w następujący sposób: „obchodzicie morze i ziemię, ażeby pozyskać 

jednego wyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła, niż wy sami" (Mt 

23,15; patrz: refleksja ks. prof. Edwarda Stańka na temat różnicy między wychowaniem uczniów Chrystusa 

a uczniów faryzeuszy).  

Chrystus inaczej podchodzi do sprawy powołania. Uważnie obserwuje ludzi i sam ich wybiera. Często 

zaskakuje powołanych swoim krótkim i stanowczym: „Pójdź za Mną". Innym razem sami uczniowie 

zgłaszają się do Chrystusa i pytają: „Panie, gdzie mieszkasz? - Chodźcie i zobaczcie" (J 1,38). On na to 

odpowie, że mieszkać z Nim to znaczy „trwać" w Jego nauce (J 8,31; greckie słowo menein może oznaczać 

zarówno „trwać" jak i „zamieszkiwać").  
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A zatem ewangelicznych podstaw życia konsekrowanego należy szukać w tej szczególnej relacji, jaką Jezus 

nawiązał w czasie swego ziemskiego życia z niektórymi spośród swoich uczniów, wzywając ich, by nie 

tylko przyjęli Królestwo Boże we własnym życiu, ale także by oddali swoje istnienie w służbę tej sprawy, 

porzucając wszystko i naśladując wiernie Jego sposób życia (por. Vita consecrata, 14).  

b. wymagania  

Wymagania, jakie Chrystus stawia tym, którzy się do Niego dobrowolnie zgłaszają, są niezwykle trudne.  

Człowiek, który podejmuje powołanie do życia konsekrowanego musi porzucić wszystko (por. Mk 1, 16-20; 

2, 14; 10, 21.28). Jak św. Paweł, uznaje całą resztę „za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania 

Chrystusa Jezusa" i nie waha się głosić, że w porównaniu z Nim wszystko inne uznaje za śmieci, „byleby 

pozyskać Chrystusa" (por. Flp 3, 8). To porzucenie wszystkiego i pójście za Chrystusem (por. Łk 18, 28) 

stanowi właściwy program dla wszystkich ludzi powołanych i na wszystkie czasy.  

Powołany pragnie utożsamić się z Chrystusem, przyjmując Jego dążenia i sposób życia. A Jego sposób 

życia niesie ze sobą określone wymagania. „Lisy mają nory, ptaki powietrzne gniazda, a Syn Człowieczy 

nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć" (Łk 9, 58). Wasze życie - z natury - musi być życiem 

tułaczym.  

A kiedy człowiek chce jeszcze załatwić pogrzeb swego ojca, słyszy: „Zostaw umarłym grzebanie ich 

umarłych" (Mt 8, 22). Nie można stracić ani jednego dnia. Gdy większość zabiegów na tym świecie 

koncentrują się wokół zabezpieczania siebie i stanu swojego posiadania - co jest jakąś formą troski o 

„zmarłych" - uczeń ma wyrwać się z kręgu „martwej" z punktu widzenia Ewangelii pracy i głosić Życie.  

Zgoda, Mistrzu, ale pozwól mi się pożegnać z rodziną. Jezus rezygnuje z takiego ucznia. „Ktokolwiek 

przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego" (Łk 9, 62). Trzeba 

szanować Jezusa bardziej niż ojca i matkę („Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca 

i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem" - Łk 14, 26).  

Bogaty młodzieniec usłyszy: „Sprzedaj wszystko, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w 

niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł smutny (Mt 19, 16-22; 

Łk 14, 28-33).  

Wymogiem powołania jest również rezygnacja z rywalizacji, czyli z chęci podporządkowania sobie innych 

ludzi („Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą 

waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn 

Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" - Mk 10, 

44-45).  

Ponadto, uczeń Chrystusa winien sobie zdawać sprawę z tego, że jest grzesznikiem. Kiedy Piotr wraca po 

cudownym połowie, nie dziękuje Jezusowi rzucając się Mu na szyję, ale pada do kolan i mówi: „Odejdź ode 

mnie, bo jestem człowiek grzeszny" (Łk 5, 8). Dopiero wtedy człowiek poznaje siebie naprawdę; staje się 

prawdziwy. Zanik doświadczenia Boga rozpoczyna się od obumierania świadomości grzechu. Bez 

nawrócenia nie dojdziemy do Jezusa. „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił" (Łk 5, 10) - słyszy Piotr po 

swoim wyznaniu grzechów.  

Trzeba też mierzyć siły na zamiary i umieć ponosić mniejsze straty, na rzecz większego zwycięstwa („Bo 

któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? 

Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z 

niego" - Łk 14, 28-29; „Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie 

wpierw i nie rozważy [...]" - Łk 14, 31), by ostatecznie zdobyć większą wartość.  
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Trzeba podjąć swój krzyż („Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem" - 

Łk 14, 27). I nie chodzi jedynie o krzyż męczeństwa, ale i o cierpienie będące częścią codziennego życia 

chrześcijańskiego (wrogość otoczenia, pogarda, dyskryminacja, cierpienia duchowe). Pójście za Jezusem 

osoby konsekrowanej nie jest podyktowane zwykłą sympatią czy przejściowym porywem serca, ale 

doświadczone w ogniu cierpienia i obumierania. „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, 

zostanie tylko samo" (J 12, 24).  

Chrystus - żywa i konkretna osoba - jest więc miarą, wzorcem, normą i ostatecznym kryterium powołania 

osób konsekrowanych. Żyjąc w posłuszeństwie, niczego nie posiadając na własność i zachowując czystość, 

osoby konsekrowane wyznają, że Chrystus jest ich Pierwowzorem, w którym wszelka cnota osiąga swoją 

doskonałość. Jego sposób życia jawi się dla nich jako najbardziej radykalna forma życia Ewangelią na tej 

ziemi; można rzec boska forma, skoro ją przyjął On sam. Oto dlaczego chrześcijańska tradycja mówi o 

obiektywnej wyższości życia konsekrowanego, które jest naśladowaniem specjalnym, wiernym, bliskim, 

całkowitym, bezwarunkowym, wspólnotowym i radykalnym.  

c. motywacja  

Ważną jest również motywacja ucznia. Apostołowie doskonale rozumieli podejście Chrystusa i dlatego 

motywem ich postępowania jest wyłącznie pragnienie wypełnienia woli Boga i zrealizowanie tego, co się 

Bogu podoba.  

„Strzeżcie się, byście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli" (Mt 6, 

1). Nie czynić niczego dla ludzkiej pochwały, dla świętego spokoju, dla przełożonych, bo tego sobie życzą, 

dla oklasków. I zaraz konkrety: „Kiedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy" (Mt 6, 2). „Gdy 

się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy" (Mt 6, 5). „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy (Mt 

6, 16). „To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za 

wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych" (Łk 16, 15). Uczeń ze szkoły 

Chrystusa musi się liczyć jedynie z Bogiem.  

Chrystus wzywa, aby życie religijne było tak dyskretne, by otoczenie nie zwracało na nie uwagi - lewa ręka 

ma nie wiedzieć, co czyni prawa. „Gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi" (Mt 6, 6). 

„Gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz" (Mt 6, 17). Całe życie religijne ucznia Chrystusowego ma 

być ukryte przed ludźmi, znane przede wszystkim Bogu.  

Często w naszych środowiskach regułą postępowania bywa nie to, czego Bóg od nas oczekuje, ale to, co 

wypada lub nie wypada czynić. Nierzadko nawet ci, którzy autentycznie starają się żyć Ewangelią, kierują 

się zasadą faryzeuszy. Uwidacznia się to szczególnie wyraźnie, gdy w zastarzałe środowisko wchodzi osoba 

myśląca odmiennymi kategoriami.  

d. hierarchia wartości  

Następnym istotnym elementem powołania osoby konsekrowanej jest jasno ustalona hierarchia wartości.  

Według faryzeuszy ważniejsze było prawo ustanowione przez ludzi, niż prawo boskie. Pan Jezus stawia 

faryzeuszom pytanie: „Dlaczego przestępujecie przykazania Boże dla waszej tradycji? Ten lud czci Mnie 

wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez 

ludzi" (Mt 15, 3.8-9).  

Także dzisiaj wielu powołuje się na prawa ustanowione przez ludzi, a zapomina o prawie boskim. 

Tymczasem Jezus mówi: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem znieść, 

ale wypełnić. Zaprawdę, bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani 

jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się to wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych 
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przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszym w królestwie niebieskim. A 

kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim" (Mt 5, 17-19).  

Niebezpiecznym zjawiskiem w życiu zakonnym jest usuwanie w cień Ewangelii przez regułę i konstytucje 

zakonne. W ten sposób mogą wyrosnąć faryzeusze Nowego Testamentu. Tylko ten, kto ma ducha 

ewangelicznego, może właściwie zrozumieć przepisy i wymagania dokumentów soborowych, synodalnych, 

prawa kanonicznego, reguł i konstytucji.  

e. prymat ducha  

Faryzeusze rozumieli grzech jako przekroczenie przepisu prawa. Posiadali w sumie ponad sześćset nakazów 

i zakazów, których trzeba było przestrzegać. Kto tego nie robił, ten stawał się niedoskonały.  

U Chrystusa jest zupełnie inaczej. Jemu chodzi o zachowanie ducha. Grzech w ujęciu Jezusa nie jest 

rozważany w kategoriach wierności literze, ale w kategoriach wierności miłości. U Chrystusa grzechem jest 

zerwaniem więzi z Bogiem. Rachunek sumienia faryzeusza mógł mieć sześćset pytań. Rachunek sumienia 

ucznia Jezusa sprowadza się do pytania o zachowanie przykazania miłości Boga i bliźniego.  

f. duch służby  

Następnym punktem różniącym wychowanie faryzeuszy od wychowania w szkole Chrystusa jest duch 

służby.  

Władza ucznia Chrystusowego nie realizuje się w pierwszeństwie, ale w wykonywaniu wszystkiego w 

duchu służby. Dlatego spokojnie pozwala mu zajmować ostatnie miejsce. W doskonałości ewangelicznej 

chodzi o autentycznie pojętą pokorę. „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich 

wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał stać się 

wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie 

niewolnikiem waszym. Bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje 

życie na okup za wielu" (Mk 10, 42-45).  

Oto krótkie refleksje na temat dwu koncepcji wychowania. Każdy, kto otwiera Ewangelię, aby według niej 

żyć, musi dokładnie sprawdzić, w czyjej jest szkole i jakie zasady stosuje w swoim życiu. Realizacja 

wymagań Jezusa nie jest łatwa, ale w Jego szkole człowiek nigdy nie jest sam, bo Mistrz jest z nim. 

Wytrwanie w tej szkole i sprostanie jej wymaganiom jest uzależnione od osobistego spotkania z Jezusem.  

2. SKUTKI NIEBYCIA UCZNIEM CHRYSTUSA  

Ojciec Benedict Groeschel, należący do reformatorskiego ruchu odnowy kapucynów, w swoim opracowaniu 

na temat życia i śmierci życia konsekrowanego w Stanach Zjednoczonych (First Things. Edycja polska 

5/2007/90-93) przekazuje nam ciekawe i dość ważne obserwacje. Gdziekolwiek istniał Kościół katolicki - 

mówi on - tam wszędzie byli obecni przedstawiciele życia konsekrowanego. Mężczyźni i kobiety 

prowadzący prosty i skromny żywot pełen wspólnej modlitwy i pracy oraz świadectwa o królestwie Bożym, 

którzy porzucali swoje rodziny, ojczyznę, wszystko, co posiadali, by iść za Jezusem.  

W przeddzień Soboru Watykańskiego II armia tych ludzi liczyła w Stanach co najmniej 300 tys. osób; sióstr, 

zakonników i braci zakonnych. Osoby konsekrowane można było spotkać na każdym kroku; w szkole, 

szpitalu, w kościele. Większość z tych zgromadzeń zakonnych znajduje się dziś w stanie upadku. Średnia 

wieku oscyluje w granicach późnej siedemdziesiątki a nowych powołań nie widać. Życie konsekrowane 

poszło w niewłaściwym kierunku i padło ofiarą tej samej rewolucji kulturalnej, która od lat sześćdziesiątych 

ubiegłego wieku zrujnowała rodzinę oraz szkolnictwo wyższe.  
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Ostatnimi laty pojawia się pytanie: co robić, by życie zakonne się odrodziło? Odpowiedź wydaje się nie tyle 

niemożliwa, co trudna. Otóż życiu konsekrowanemu trzeba przywrócić jego autentyczny rys, którym jest 

tzw. „graniczność" (liminalność). Od samego początku życie konsekrowane cechowało się granicznością, 

odróżniającą je od zastanego porządku każdej innej, nawet bardzo religijnej społeczności. Było życiem poza 

normami przyjętymi w danej społeczności. Gdzie życie rodzinne stanowiło normę, „granicznością" była 

czystość, ubóstwo i posłuszeństwo przełożonemu. Osoby graniczne różniły się od innych, nawet najbardziej 

prawych i cnotliwych członków społeczności. Każdy człowiek obeznany z upadkiem życia konsekrowanego 

wie, że - za małymi wyjątkami - obecnie owa „graniczność" została dzisiaj w USA prawie całkowicie 

utracona.  

a. błędy  

Miejsce Pisma Świętego i Tradycji zajęły niepewne teorie psychologiczne. Do życia duchowego 

wprowadzono elementy obce i zupełnie doń nie pasujące, częściowo zapożyczone z błędnie pojętych 

tradycji azjatyckich. Niemniej zabójcze okazało się zastosowanie psychoterapii z założeniami Freuda 

skoncentrowanymi głównie na niszczeniu wszystkiego, co postrzegano jako elementy represyjne. I chociaż 

niektórzy ludzie rzeczywiście poczuli się lepiej po takiej terapii, to niekoniecznie stali się lepsi. Jak 

zauważył Aaron Beck - jeden z twórców psychologii pozytywnej - od lat czterdziestych do osiemdziesiątych 

ubiegłego wieku w psychoterapii zabrakło całkowicie zdrowego rozsądku.  

Ponadto zlekceważono całkowicie niezbędność łaski dla rozwoju życia duchowego. Na każdym kroku 

dominował semipelagianizm, albo wprost pelagianizm, czyli herezja głosząca błędną naukę o łasce. Błąd ten 

zapoczątkował Pelagiusz (ok. 400), który - najpierw w Rzymie, a później w Północnej Afryce - uczył, że 

ludzie mogą osiągnąć zbawienie dzięki własnym wytrwałym wysiłkom. Pelagiusz sprowadził grzech 

pierworodny w najlepszym razie do złego przykładu danego nam przez Adama; który to zły przykład 

rzekomo nie wyrządził żadnej wewnętrznej szkody potomkom Adama, a przede wszystkim pozostawił 

nietknięte naturalne używanie wolnej woli. Sprowadzając łaskę do dobrego przykładu danego nam przez 

Chrystusa, Pelagiusz zachęcał do prowadzenia ściśle ascetycznego sposobu życia i popierał konieczność 

istnienia Kościoła ograniczonego dla moralnej elity. Herezji tej zdecydowanie sprzeciwił się św. Augustyn 

(354-430). Tzw. „psychologia zorientowana na klienta" stworzona przez Carla Rogersa według założeń 

pelagiańskich, w ciągu kilku miesięcy zlikwidowała duże zgromadzenie w Kalifornii.  

Następnym błędem życia konsekrowanego było osłabienie wiary w wiarygodność Pisma Świętego. Pełne 

sceptycyzmu i racjonalizmu podejście do Pisma Świętego wprowadziło najpierw wątpliwości w 

prawdziwość tej czy innej wypowiedzi Ewangelii a następnie do podcięcia korzeni życia zakonnego. Jeśli 

poważni - jak się wówczas wydawało - uczeni zapewniali, że Pan Jezus tego nie powiedział, a tamtego nie 

miał na myśli, to zniknął fundament, na którym do tej pory oparte było życie zakonne, które od zawsze 

zasadzało się najpierw na Ewangelii.  

Nastąpił też upadek liturgii, a potężna tradycja benedyktyńska, oparta na medytacji, ustąpiła miejsca 

nieporozumieniom, jakoby liturgia miała być przede wszystkim widowiskiem, którego celem jest włączenie 

w nią wszystkich. We wspólnotach zakonnych i parafiach - jak Ameryka długa i szeroka - pojawiły się 

komisje liturgiczne złożone z ludzi, którzy w swoim życiu nie przeczytali żadnej poważnej pracy z zakresu 

liturgii Kościoła, ale decydowali o radykalnych zmianach w kształcie odprawianej Eucharystii.  

Ponadto lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte zostały przeniknięte gwałtownym zamieszaniem w sferze 

teologii. Sam pamiętam hierarchizowanie katolickich uniwersytetów na świecie według obowiązującego na 

nich, lub nie liberalizmu. Według tych kryteriów rzymskie uniwersytety katolickie uważano wówczas za 

zacofane i niechętnie uczęszczane.  

Wreszcie - co może wydawać się najbardziej kuriozalne - we wspólnotach zakonnych zaczęły się pojawiać 

elementy filozofii marksistowskiej, która przecież wyrządziła niepowetowane szkody milionom ludzi. 
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Biednemu Engelsowi nigdy by do głowy nie przyszło, że ostatnimi ludźmi, którzy go traktują poważnie są 

zbłąkane zakonnice katolickie. Trudno znaleźć błąd, którego nie popełniłyby współczesne zakony.  

b. reforma  

W konsekwencji - twierdzi ojciec Groeschel - albo życie konsekrowane podda się radykalnej reformie, albo 

zniknie. Czy zatem istnieje jakaś nadzieja na zachowanie starych zgromadzeń, których jest wiele, a które 

przeżywają obecnie swój upadek? Jak dotąd brakuje przykładu starego zgromadzenia, które zdecydowałoby 

się na reformę pozwalającą odzyskać straconą witalność. Zazwyczaj w ich łonie istnieje znaczny i 

zdecydowany opór powiązany z obroną przeciętności i letniego sposobu życia starych ciotek i starych 

kawalerów, które nie odbiega wiele od życia w świecie. Jeśli nie nastąpi autentyczny i pełen modlitewnego 

żaru powrót do Ewangelii, można porzucić wszelką nadzieję na odrodzenie wspólnot.  

Mimo tego, od tysięcy lat jakiś czynnik ludzkiej natury wzywa dalej niektórych do życia konsekrowanego, 

któremu tradycja Kościoła nadała mocny i wyrazisty kształt chrześcijańskiego poświęcenia. Zakonnicy i 

zakonnice - jako uczniowie Chrystusa - zostali powołani bez wyjątku do podążania za nauką Pisma 

Świętego i Tradycji. Tam gdzie niektóre wspólnoty twardo trzymają się tego kierunku, wierne własnej 

tożsamości i raz wytyczonemu celowi, tam nie istnieje niebezpieczeństwo powolnego obumierania. Łatwo 

rozpoznać te zgromadzenia po nieustannym napływie postulantów i nowicjuszy. Podobnie się dzieje tam, 

gdzie nowe wspólnoty powstają na ruinach starych wspólnot zakonnych. Nowe zgromadzenia mogą 

wzrastać na starych fundamentach, wystarczy tylko na nowo podjąć i ożywić odrzucone wcześniej tradycje. 

Przykładem tego zgromadzenie Misjonarek Miłosierdzia Matki Teresy z Kalkuty.  

ZAKOŃCZENIE  

Drodzy zakonnicy i zakonnice, członkinie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia 

apostolskiego, „Idźcie na spotkanie Chrystusa - uczy św. Sofroniusz. [...] Niechaj nikogo nie zabraknie na 

tym spotkaniu, niech każdy niesie zapaloną świecę. Blask gorejących świec oznacza najpierw Bożą chwałę 

Tego, który przychodzi, przez którego wszystko jaśnieje od czasu, kiedy blask światła wiecznego rozproszył 

złe ciemności. Oznacza także i nade wszystko, że trzeba nam z jasną duszą wyjść na spotkanie Chrystusa.  

Jak bowiem Bogurodzica, Dziewica niepokalana, niosła w swoich ramionach Światło prawdziwe idąc na 

spotkanie tych, którzy pozostawali w mroku śmierci, tak też i my oświeceni jego promieniami i trzymając w 

ręku widoczny dla wszystkich płomień, pośpieszajmy naprzeciw Tego, który jest prawdziwym Światłem. 

[...]  

Niechaj nikt z nas nie pozostaje z dala od tego Światła. Niechaj nikt, kto go otrzymał, nie trwa dłużej w 

ciemnościach. Idźmy wszyscy jaśniejący, idźmy razem wszyscy oświeceni i przyjmijmy wraz ze starcem 

Symeonem jasne i wieczne Światło. Wraz z nim wychwalajmy i dziękujmy Bogu, Ojcu światłości, który 

zesłał prawdziwe Światło, rozproszył ciemności i nas wszystkich uczynił jaśniejącymi (św. Sofroniusz, 

Kazanie 3 na święto Ofiarowania Pańskiego, 6. 7)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święto Cechów Rzemieślniczych, 3 lutego 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Rzemieślnik - uczniem Chrystusa. IV niedziela zwykła, św. Błażeja, święto 

patronalne Cechu Rzeźników Wędliniarzy, Msza św. transmitowana przez TVP Polonia (Fara Poznańska - 

3.02.2008).  

Drodzy uczestnicy tej Świętej Eucharystii, Czcigodni Rzemieślnicy, Kochani Rodacy rozproszeni po całym 

świecie,  

Dzisiejszą Eucharystię - z IV Niedzieli Zwykłej - odprawiamy w odnowionej Farze Poznańskiej, w jednym 

z najcenniejszych zabytków architektury barokowej w Polsce, który tutejsi Jezuici wznosili przez ponad 50 

lat.  
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W tym wspaniałym wnętrzu łatwiej doświadczamy prawdy, że piękno jest znakiem obecności Boga. Tej 

obecności, która chroni nas od zaczarowania światem skończonym. Uczy przeżywania siebie jako bytu 

niedopełnionego, który ostatecznie dopiero w Bogu odnajdzie swoje pełne i całkowite szczęście. Piękno 

Stwórcy objawione w stworzeniu wycisza, prowadzi do osłupienia i - podobnie jak prawda - budzi radość w 

ludzkich sercach, trwając mimo upływu czasu, tworząc więź między pokoleniami i łącząc je w zgodnym 

podziwie. Wywołuje zachwyt, ekstazę i uwielbienie Stwórcy. Pobudza do otwierania się duszy na to, co 

niewidzialne, co przekracza nasze ludzkie postrzeganie. W tych wnętrzach życie duchowe nie rozwija się w 

lęku ani w poczuciu natrętnego obowiązku, ale z zachwytu. Tu łatwiej doświadczamy, że chrześcijaństwo 

jest wcielonym zachwytem.  

W blaskach piękna tego domu Bożego kształtowały się przez wieki i dalej kształtują duchowo tysiące ludzi. 

Tutaj formują się również wielkopolscy rzemieślnicy, wsłuchując się uważnie w rozbrzmiewające tu Słowo 

Boże, poddając się przemieniającej mocy udzielanych tutaj sakramentów, oddając się na służbę własnym 

rodzinom i społeczeństwu, ale przede wszystkim budując swoją rzetelną i uczciwą pracą widzialny Kościół 

Boży na ziemi.  

Wielkopolscy rzemieślnicy są częścią polskiego rzemiosła, będącego istotnym elementem uzupełniającym 

przemysł i wpływającym na przyspieszenie rozwoju gospodarczego naszej Ojczyzny, w której - powiadają - 

działa dziś w Polsce ponad 2,4 mln małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających 6,5 mln osób. Te 

małe i średnie firmy wytwarzają 40 procent produktu krajowego brutto. W organizacjach rzemiosła 

zrzeszonych jest ponad 300 tys. przedsiębiorstw a kolejne 300 tys. z rzemiosła wywodzi swój rodowód. Jest 

to niebagatelna rzesza ludzi, która była przywiązana do wiary i taką pragnie dalej pozostać.  

1. BŁOGOSŁAWIENI RZEMIEŚLNICY  

a. biblijni rzemieślnicy  

Czego ludzie ci mogą dowiedzieć się z Pisma Świętego o swojej tożsamości? Najpierw tego, co 

prawdopodobnie jest im wiadome, że posiadają niezwykle starożytny rodowód:  

1Krn 22,15 „Masz też u siebie mnóstwo pracowników: murarzy, kamieniarzy, cieśli i wszelkiego rodzaju 

rzemieślników do wszystkich prac". 

Syr 38,27 „Tak każdy rzemieślnik i artysta, który noce i dnie na pracy przepędza, [...] 

serce swe przykłada do tego, by obraz uczynić żywym, a po nocach nie śpi, by wykończyć dzieło". 

Syr 9,17 „Ręka rzemieślników czyni dzieło godne pochwały".  

Wszystkie te teksty pochodzą z pierwszego tysiąclecia przed narodzeniem Chrystusa. Ale z Pisma Świętego 

wynika coś więcej; nie wystarczy chcieć być rzemieślnikiem, by się nim stać w rzeczywistości. Po to, by 

być rzemieślnikiem, trzeba najpierw otrzymać uprzedzające natchnienie od Ducha Bożego, uzdalniające 

konkretnego człowieka do rzetelnego wykonywania określonego zawodu: 

„Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: ‘Oto Pan powołał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna 

Chura z pokolenia Judy, i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością 

wszelkiego rzemiosła, by obmyślił plany robót w złocie, w srebrze, w brązie, oraz prac nad 

przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbką drzewa potrzebnego do wykonania wszelkich 

zamierzonych dzieł. Dał mu też zdolność pouczania innych, jak i Oholiabowi, synowi Achisamaka z 

pokolenia Dana. Napełnił ich mądrością umysłu do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak 

i tkackich, oraz barwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac 

tkackich, tak że mogą sporządzać wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plany" (Wj 35, 30-35).  

Świadomi swojej pozycji i swego znaczenia biblijni rzemieślnicy spisywali - podobnie jak pokolenie 

Lewiego - rodowody swoich rodzin: 

1Krn 4,14 „Meonotaj był ojcem Ofry. Serajasz był ojcem Joaba, ojca Ge-Haraszim, byli oni bowiem 

rzemieślnikami (po grecku tektones)".  
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Ich umiejętności stanowiły cenną zdobycz dla każdego najeźdźcy, dlatego rzemieślnicy zostali - podobnie 

jak inni przywódcy ludu - uprowadzeni do niewoli, do Babilonu: 

Jr 52,15 „Resztę ludu pozostałego w mieście [Jerozolimie] oraz pozostałych rzemieślników dowódca straży 

przybocznej Nebuzaradan uprowadził do niewoli".  

Ale rola biblijnych rzemieślników nie ograniczała się wyłącznie do wykonywania ich ziemskiego zawodu. 

W księdze Zachariasza rzemieślnicy (po hebrajsku ̣ḥarašîm) stają się symbolem aniołów pomsty Bożej:  

Za 2,1 „Później podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem cztery rogi. «Co one oznaczają?» - zapytałem 

anioła, który mówił do mnie. A on odpowiedział: «To są rogi, które przygniotły Judę, <Izraela> i 

Jeruzalem». Następnie pokazał mi Pan czterech rzemieślników. A kiedy zapytałem: «Do jakiej pracy oni 

spieszą?» - odpowiedział: «Tamte rogi przygniotły Judę, tak iż nikt nie mógł podnieść głowy, ci zaś 

przyszli, aby napełnić je trwogą i strącić rogi narodów, które powstały przeciw ziemi judzkiej, aby ją 

zniszczyć»."  

b. św. Józef  

W tę zbawczą rolę rzemieślników wpisuje się nowotestamentalny św. Józef, prawny ojciec Jezusa 

Chrystusa, a nawet sam Jezus, również nazwany „rzemieślnikiem": 

Mk 6,2-3 „Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze 

zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! 

Czy nie jest to cieśla [tekton], syn Maryi»" (por. Mt 13,55 - «Czyż nie jest On synem cieśli»).  

Jezus nauczył się ciesielskiego rzemiosła pod kierownictwem swego prawnego ojca i wykonywał ten zawód 

aż do trzydziestego roku życia, ukazując na swoim przykładzie, na czym polega „Ewangelia pracy". A 

chociaż praca św. Józefa nie zwracała na siebie szczególnej uwagi ludzi, to jednak miała niezwykłą wartość 

w oczach Bożych, dzięki stałemu usposobieniu, z jakim była wykonywana, ponieważ praca wykonywana 

rzetelnie i uczciwie, podejmowana jako służba dla drugich, ofiarowana Bogu jako modlitwa podnosi, 

uszlachetnia, kształtuje człowieka i pozwala mu uczestniczyć w twórczości Boga samego. Postawa Józefa 

dowodzi, że po to, by być dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywać wielkich 

rzeczy, wystarczy posiąść zwyczajne, ludzkie, proste cnoty, byle prawdziwe i autentyczne. Dlatego św. 

Józef stal się wzorem dla rzemieślników, których chrześcijaństwo - ze względu na ich pracę - wynosi do 

wielkich przeznaczeń (Redemptoris Custos, 24).  

W nauce społecznej Kościoła rzemiosło znajduje wysokie uznanie, ponieważ umacnia poczucie 

odpowiedzialności oraz pobudza inicjatywy w kierunku doskonalenia technologii produkcji w celu 

zaspokajania zmieniających się potrzeb i gustów ludności. Przez zmienność metod wytwarzania rzemiosło 

jest czynnikiem niwelującym ujemne skutki automatyzacji, niszczącej indywidualność ludzką w procesie 

pracy, dzięki czemu istotnie wpływa na wzrost poczucia godności osobistej rzemieślnika.  

„Toteż wzywamy [...] rzemieślników [...] całego świata - wołał Jan XXIII - by wysoko cenili powierzone 

sobie przez społeczeństwo tak szlachetne zadanie rozbudzania w społeczeństwie przez swą działalność 

poczucia obowiązku i gotowości do niesienia sobie wzajemnej pomocy, oraz wzniecania w ludziach zapału 

do tworzenia coraz to nowych dzieł odznaczających się estetycznym wykonaniem" (Mater et Magistra, 90).  

Nie inaczej postrzegał to zadanie Jan Paweł II: „Drodzy rzemieślnicy, umocnieni tą świadomością możecie 

przywrócić moc i treść wartościom, które zawsze znamionowały waszą pracę: troska o jakość, duch 

inicjatywy, promocja zdolności artystycznych, wolność i współpraca, właściwa relacja między techniką a 

środowiskiem naturalnym, przywiązanie do rodziny, stosunki dobrosąsiedzkie. Kultura rzemieślnicza 

potrafiła w przeszłości tworzyć znakomite sposobności do spotkań między ludźmi i przekazała następnym 

epokom wspaniałą syntezę kultury i wiary" (Jan Paweł II, Światło Ewangelii rozjaśnia pracę człowieka. 

Jubileusz Rzemieślników - 19.03.2000).  
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Ale na tym się nie kończy. Nauka Kościoła idzie dalej, wykraczając poza czysto ziemski wymiar 

rzemieślniczej pracy: „Praca ludzka (w szczególności praca fizyczna) znalazła szczególne miejsce w 

Ewangelii. Wraz z człowieczeństwem Syna Bożego została ona przyjęta do tajemnicy Wcielenia. Została też 

w szczególny sposób odkupiona. Józef z Nazaretu, przez swój warsztat, przy którym pracował razem z 

Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy Odkupienia" (Redemptoris Custos, 22). Wskazał, że życie 

codzienne może być miejscem spotkania z Bogiem.  

Do takiego sposobu przeżywania swojej pracy winni przygotować się także ci, którzy dzisiaj mają - po 

Wyznaniu wiary - otrzymać tytuł czeladnika, czyli człowieka, który opanował już umiejętności praktyczne i 

teoretyczne w wybranym zawodzie oraz potwierdził je w formie zdanego egzaminu czeladniczego, a nie 

może jeszcze prowadzić własnego warsztatu, do czego niezbędne byłoby m.in. zdanie dodatkowego 

egzaminu mistrzowskiego zgodnie ze statutem danego cechu.  

c. bł. Adolf Kolping  

Nie sposób nie wskazać w tym miejscu na wybitnego patrona czeladników, jakim w Kościele katolickim jest 

błogosławiony Adolf Kolping. Urodził się on dnia 8 grudnia 1813 roku w Niemczech w Kerpen koło 

Kolonii. Pochodził z biednej rodziny i po ukończeniu szkoły podstawowej, w wieku trzynastu lat, został 

czeladnikiem szewskim, a potem wykonywał ten zawód pełne dziesięć lat.  

Jego skrytym pragnieniem było uczyć się dalej i zostać księdzem, ale dopiero w wieku dwudziestu czterech 

lat mógł rozpocząć naukę w gimnazjum. Następnie odbył studia teologiczne w Monachium i Bonn i dnia 13 

kwietnia 1845 roku przyjął święcenia kapłańskie. Został wikariuszem w Wuppertal-Elberfeld (Zagłębie 

Ruhry) i tam właśnie poznał życie robotników epoki przemian społecznych wczesnego kapitalizmu.  

W tym czasie, z powodu załamania się systemu cechowego, wielu czeladników utraciło możliwość 

mieszkania w domu swego pracodawcy, powiększając szeregi bezdomnych i często również bezrobotnych. 

Ks. Adolf Kolping pragnął im pomóc, dlatego z radością poparł założenie przez miejscowego nauczyciela 

Związku Czeladników, do którego sam wkrótce wstąpił i niebawem został jego prezesem, duchowym 

przywódcą i opiekunem. Początki jego działalności zbiegły się z wystąpieniem Karola Marksa, który w tym 

samym czasie, w Kolonii ogłosił „Manifest Komunistyczny" wzywając robotników do rewolucji i walki 

klasowej, opartej na nienawiści. I oto w tym samym czasie, kiedy rodził się ateistyczny i totalitarny 

komunizm, Opatrzność posłała do tych samym ludzi ks. Kolpinga, który ukazywał im całkowicie inne 

wzorce rozwiązywania nabrzmiałej kwestii społecznej, oparte na poszanowaniu godności ludzkiej i 

ewangelicznej miłości. W ciągu krótkiego czasu Kolping założył wiele nowych związków. Powstały one nie 

tylko w Niemczech, ale również w Austrii, Belgii, Szwajcarii, we Włoszech, na Węgrzech i w innych 

krajach. W roku 1857 podano, że istnieje już ponad 150 związków.  

Podjęta przez Adolfa Kolpinga rozległa praca duszpasterska i działalność społeczna wśród rzemieślników, 

którzy stali się ofiarami odhumanizowanej rewolucji przemysłowej, zapewniła im konkretną pomoc i 

otwierała przed nimi nowe perspektywy społeczne, ekonomiczne i zawodowe pomagając dostosować się do 

gwałtownych przemian. Dzieło społeczne, zwane dziś „Rodziną Kolpinga", zrzesza obecnie około 350 tys. 

członków na całym świecie.  

2. DUCH BŁOGOSŁAWIEŃSTW  

Dzisiaj to dzieło stara się żyć - podobnie jak my wszyscy - duchem błogosławieństw, które budowane na 

zasadzie paradoksu, nie przestają nas zachwycać swą prostotą i głębią. Wynoszą na piedestał to, co małe w 

oczach świata. Stanowią one ciągle aktualne wyzwanie, z którym zmierzyć się trzeba każdemu, kto uczy się 

w szkole Chrystusa.  

Błogosławieństwa otwierają pierwszą wielką mowę Chrystusa, a odpowiada im wizja błogosławionych i 

potępionych z mowy ostatniej (Mt 23,31-46). Miejsce, jakie Ewangeliści zapewnili błogosławieństwom w 
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swoich dziełach, upewnia nas, iż dojrzeli w nich istotę orędzia Jezusa-Nauczyciela i życia chrześcijańskiego. 

Kontekst ewangelijny nadaje im znaczenie programowe.  

„Bądźmy i my uczniami Chrystusa". Wnikliwie zastanówmy się nad tym, w jakiej mierze nasze 

wyobrażenie o szczęściu harmonizują z tym, czego uczy nas Chrystus (por. ks. prof. Edward Staniek).  

I podczas, gdy na ziemi za szczęśliwych uważa się tych, którzy gromadzą bogactwa, Jezus uczy: 

„Błogosławieni ubodzy w duchu" (Mt 5,3). Błogosławione jest owo usposobienie duchowe, dzięki któremu 

człowiek nie pokłada ufności ani w sobie samym, ani w dobrach ziemskich, lecz przede wszystkim w Bogu.  

Na ziemi szczęśliwi są ci, którzy nie muszą płakać. A Jezus mówi: „Błogosławieni, którzy się smucą", czyli 

przyjmują utrapienia życia, przyznając Bogu prawo doświadczania ludzi przez cierpienie i nie 

powątpiewając w Jego miłość ojcowską.  

Na ziemi szczęśliwi są ludzie mocni, o których sukcesie często decyduje tupet, twardość pięści. 

„Błogosławieni cisi", którzy nie usiłują poprawiać sobie warunków przy pomocy gwałtu ani nie zamierzają 

deptać bliźnich. Którzy potrafią tak panować nad sobą, że nawet w starciu z przemocą nie oddają ciosem za 

cios, lecz samym spojrzeniem pełnym pokoju obezwładniają swego przeciwnika.  

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości" nie przez wymuszanie swoich praw, lecz poprzez 

dążenie do coraz większej świętości.  

„Błogosławieni miłosierni", czyli ci, którzy są świadomi, że sami potrzebują miłosierdzia Bożego, potrafią 

współczuć i przebaczać błędy drugim.  

„Błogosławieni czystego serca", którzy nie splamili swego ducha przez grzech i dzięki temu są zdolni 

zrozumieć rzeczy Boże.  

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój", bo zachowując sami pokój z Bogiem, sieją pokój na drodze 

własnego życia.  

Zgodnie z logiką tego świata lepiej prześladować, niż być prześladowanym. „Błogosławieni, którzy cierpią 

prześladowanie dla sprawiedliwości", cierpią za dobrą sprawę, za wiarę, za Ewangelię.  

„Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie, ponieważ: "Bóg wybrał właśnie to, 

co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co 

nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, 

unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga" (1 Kor 1,26-31).  

ZAKOŃCZENIE  

Drodzy Rzemieślnicy i wszyscy uczestnicy tej niedzielnej Eucharystii. Niech Maryja - wraz z Józefem, 

swoim Oblubieńcem - wspomaga Was, abyście, wsłuchując się zawsze w głos Boży, łączyli w jak 

najowocniejszy sposób pracę z modlitwą. Niech święta Rodzina z Nazaretu pomaga Wam i sprawi, aby 

praca Waszych rąk była przedłużeniem twórczego i opatrznościowego działania Bożego wśród nas.  

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Post, 8 lutego 2008  

Bądźmy uczniami Chrystusa - List pasterski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity 

Poznańskiego, na Wielki Post 2008  

Drodzy Kapłani, Osoby życia konsekrowanego, Umiłowani Archidiecezjanie. 

Jak co roku, tak i tym razem Wielki Post rozpoczęliśmy w Środę Popielcową. W ten sposób nawiązaliśmy 
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do czterdziestodniowego postu, jaki w życiu ziemskim przygotował misję Chrystusa Mesjasza i 

Odkupiciela.  

Weszliśmy w czas pokuty, aby z tym większą mocą mogła odnowić się w sercu każdego z nas tajemnica 

Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, byśmy i my mogli - razem z Chrystusem - „wkroczyć w 

nowe życie" (Rz 6, 4). Jesteśmy powołani do większych rzeczy, niż dobra ziemskie i materialne. 

Przypominamy sobie prawdę o naszym podstawowym powołaniu: pochodzimy od Boga i wracamy do 

Niego, przez zmartwychwstanie, drogą wytyczoną przez Chrystusa.  

1. „NAWRACAJCIE SIĘ"  

a. Ważną sprawą dla nas w tym okresie liturgicznym jest unikanie ducha nieautentycznego postu. Ten duch 

troszczy się o zewnętrzne praktyki, "wór pokutny i popiół", posty i umartwienia, ale pomija pokutę 

wewnętrzną; pomija nawrócenie serca i nie prowadzi do zmiany postępowania. Przed obłudnym 

traktowaniem praktyk postnych ostrzegał już prorok Izajasz:  

„Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników.  

Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią.  

Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.  

Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia?  

Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie -  

czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?" (Iz 58, 3-5).  

Jakże surowo - kilka wieków później - taką postawę potępi również Pan Jezus: „Kiedy pościcie, nie bądźcie 

posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, 

powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie 

ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, 

odda tobie" (Mt 6, 16-18).  

Niektórzy sądzą, że w ogóle nie potrzebują podejmować wielkopostnego wysiłku. Wynika to z tego, że nie 

odczuwają żadnej potrzeby zmierzenia się z prawdą Ewangelii i słysząc jej wymagania, próbują pozbawić je 

sensu, aby nie przeszkadzały im żyć tak, jak dotąd. Obrażeni i zranieni, skłonni są raczej użalać się nad 

sobą, a niekiedy nawet szukać odwetu. A przecież codzienne ludzkie doświadczenie ukazuje wyraźnie, że 

przebaczenie i pojednanie jest nieodzownym warunkiem rzeczywistej odnowy osobistej i społecznej.  

b. Autentyczny post prowadzi do nawrócenia. I mimo iż serce człowieka jest ociężałe i niechętne do 

nawrócenia, Bóg przychodzi nam z pomocą, bo nawrócenie jest dziełem łaski: „Nawróć nas, Panie, [a 

wtedy] do Ciebie wrócimy" (Lm 5, 21). To Bóg daje nam siłę zaczynania od nowa. Stąd autentyczne 

nawrócenie przywraca nadzieję, a umieszczając wszystko na swoim miejscu, obdarza pokojem.  

Post oznacza panowanie nad sobą; postawę wymagającą w odniesieniu do siebie, gotowość do wyrzeczenia. 

Wielka jest moc postu praktykowanego z wiarą, czyli z całkowitym zaufaniem Chrystusowi w chwili 

wielkiej próby: „Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: «Dlaczego my nie mogliśmy 

go wypędzić?» On zaś im rzekł: «Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli 

będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: ‘Przesuń się stąd tam!', a przesunie się. I nic 

niemożliwego nie będzie dla was. Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem»" (Mt 

17, 19-21). Chrystus wiedział, że niezależnie od tego, jak imponujący będzie cud, nie rozwiąże on kwestii 

naszej wiary na dłużej niż jeden albo dwa dni, podobnie jak zjedzenie najwspanialszych dań podczas 

wyśmienitej uczty nie rozwiąże raz na zawsze konieczności dalszego jedzenia w przyszłości.  

Lecz prawdziwy post niesie ze sobą jeszcze jeden skutek: on otwiera człowieka na solidarność z bliźnimi.  
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„Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram:  

rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,  

wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać;  

dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy,  

nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków" (Iz 58, 6-7).  

c. Środki nawrócenia mogą przybierać bardzo zróżnicowane formy. Obok radykalnego oczyszczenia, 

jakiego dokonuje chrzest lub męczeństwo, wymienia się również wysiłki podejmowane w celu pojednania 

się z bliźnim, łzy pokuty, troskę o zbawienie bliźniego (por. Jk 5, 20), wstawiennictwo świętych i 

praktykowanie miłości, która „zakrywa wiele grzechów" (1 P 4, 8). Jednak Pismo Święte i Ojcowie 

Kościoła kładą szczególny nacisk na trzy formy: właśnie na post, a także na modlitwę i jałmużnę (por. Tb 

12, 8; Mt 6, 1-18), które wskazują na zwrócenie się ku sobie samemu, ku Bogu i innym ludziom.  

Modlitwa jest pierwszym i podstawowym środkiem zbliżenia się do Boga. W czasie Wielkiego Postu 

winniśmy modlić się więcej, co znaczy więcej słuchać Boga, niż mówić do Niego, ponieważ modlitwa 

polega bardziej na słuchaniu, niż na mówieniu. Modlitwa wydobywa nas z obojętności i uczyni wrażliwymi 

na sprawy Boga, bliźnich i nas samych. Ona wychowuje nasze sumienie. Ona uczy nas, że istotą mądrości 

jest szacunek wobec ograniczeń ludzkiej inteligencji, która nie jest w stanie przeniknąć do końca 

niezmiernych obszarów rzeczywistości.  

Jałmużna to gotowość do dzieleniasię z innymi darami duchowymi i materialnymi, do zaradzenia ich 

potrzebom i niesienia ulgi w ich cierpieniach i niedolach. „W tym roku - uczy Benedykt XVI - w 

tradycyjnym orędziu wielkopostnym pragnę wziąć pod rozwagę praktykę jałmużny, która jest konkretnym 

sposobem przyjścia z pomocą temu, kto jest w potrzebie, a zarazem praktyką ascetyczną, pozwalającą 

uwolnić się od przywiązania do dóbr ziemskich. O tym, jak wielka jest siła przyciągania bogactw 

materialnych i jak wyraźna musi być nasza decyzja nie czynienia z nich bóstwa, mówi w sposób 

kategoryczny Jezus: «Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!» (Łk 16, 13). Jałmużna pomaga nam 

przezwyciężyć tę nieustanną pokusę, ucząc nas wychodzenia naprzeciw potrzebom bliźniego i dzielenia się 

z innymi tym, co dzięki dobroci Bożej posiadamy. Taki jest cel specjalnych zbiórek na rzecz ubogich, 

organizowanych w okresie Wielkiego Postu w wielu częściach świata [...] Ilekroć z miłości do Boga 

dzielimy się naszymi dobrami z potrzebującym bliźnim, zawsze doświadczamy, że pełnię życia rodzi miłość 

i że wszystko zwraca się jako błogosławieństwo w postaci pokoju, wewnętrznego zadowolenia i radości. 

Ojciec niebieski wynagradza nasze jałmużny swoją radością. I jest jeszcze coś więcej: św. Piotr wśród 

duchowych owoców jałmużny wymienia przebaczenie grzechów" (Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI 

na Wielki Post 2008).  

2. „WIERZCIE W EWANGELIĘ"  

Modlitwa, post i jałmużna pomagające w odwróceniu się od grzechu to pierwszy etap naszego nawrócenia. 

Jezus domaga się również etapu drugiego, czyli uwierzenia w Ewangelię. Chrześcijanin, który się nawraca, 

szczerze wprowadza w swoje życie zasady Ewangelii. Dla człowieka religijnego głównym problemem nie 

jest przecież wiara w istnienie Boga, ale rola jaką Pan Bóg odgrywa w jego życiu. Naszym problemem jest 

to, jakimi ludźmi stajemy się, kiedy wiążemy się z Bogiem. Tego drugiego etapu nie można przeskoczyć, 

ponieważ niesie to ryzyko przystępowania do ewangelizacji bez wcześniejszego osobistego nawrócenia oraz 

ryzyko podejmowania odpowiedzialności za Kościół, mimo że tak naprawdę nigdy nie żyło się jego życiem.  

Serce ucznia Chrystusowego pojednane z Bogiem i bliźnim jest sercem wielkodusznym. W tym świętym 

czasie nie mamy dawać z tego, co nam zbywa, aby uśpić własne sumienie, ale winniśmy solidarnie wziąć na 

siebie odpowiedzialność za biedę istniejącą dookoła nas. Gdy dostrzegamy jak wielu naszych braci i sióstr 

żyje w nędzy materialnej i duchowej, musi nas to przynaglać do dzielenia się przynajmniej częścią naszych 

dóbr z tymi, którzy zmagają się z trudnościami i cierpieniem.  
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a. Moja konkretna wielkopostna zachęta skierowana do młodych brzmi: zaangażujcie się w wolontariat; 

znak i wyraz ewangelicznej miłości, który jest bezinteresownym darem z samego siebie ofiarowanym 

bliźnim, zwłaszcza najuboższym i potrzebującym. Jan Paweł II tak mówił do młodzieży z włoskiej Caritas 

we wrześniu 1979 roku: „Trzeba będzie otworzyć młodym perspektywy wolontariatu miłości, który zastąpi 

niespójną i tymczasową spontaniczność funkcjonalnością i ciągłością mądrze zorganizowanej służby, 

rozumianej nie tylko jako zaspokojenie natychmiastowych potrzeb, lecz raczej jako zaangażowanie 

skierowane na przemianę przyczyn, które tkwią u źródła takich potrzeb".  

b. Wielkopostna propozycja dla starszych z kolei, to odpis 1% od podatku na wybraną organizację pożytku 

publicznego. Wiemy, że w 2008 roku procedura dotycząca przekazywania 1% podatku została uproszczona. 

Podatnik nie musi już samodzielnie wpłacać kwoty na konto organizacji pożytku publicznego, ponieważ 

przekaże ją urząd skarbowy. Nie pozwólmy na to, by tyle okazji do czynienia dobra zmarnowało się przez 

naszą opieszałość.  

ZAKOŃCZENIE  

Na koniec zachęcam każdego z Was, aby - jak prawdziwy uczeń Chrystusa - pozwolił prowadzić się 

Duchowi Bożemu, który sam może rozerwać łańcuchy naszego egoizmu i grzechu. By nikt z nas nie 

zapominał o tym, że Kościół, który akceptowałby tylko świętych, byłby jak szpital, który przyjmuje 

wyłącznie zdrowych.  

Niech Maryja, Matka Nadziei, przewodzi i wspiera każdego z Was w wielkopostnej pielgrzymce. Na tej 

drodze obejmuję Was wszystkich miłością pasterską. Wy także módlcie się za mnie, za Waszych księży 

biskupów, Waszych duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich mieszkańców 

Archidiecezji. Każdego zapewniam o mojej modlitwie i udzielam Bożego błogosławieństwa.  

   

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Poznań, Wielki Post 2008  

N. 644/2008  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Uzdrowienie chorych. Światowy Dzień Chorego (Marysin - Szpital Bonifratrów; 

TV Trwam - 11.02.2008).  

Dnia 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodzimy XVI 

Światowy Dzień Chorego. Jest to stosowna okazja do refleksji nad sensem cierpienia ludzkiego oraz nad 

chrześcijańskim obowiązkiem towarzyszenia ludziom cierpiącym. W tym roku Światowy Dzień Chorego 

łączy się ponadto z ważnym dla życia Kościoła wydarzeniem, jakim jest 150. rocznica objawień Maryi 

Niepokalanej w Lourdes.  

1. CHOROBA  

Pierwszą i podstawową sprawą w tym dniu jest konieczność zatrzymania się nad problemem cierpienia i 

śmierci. Jest to tym bardziej ważne, im bardziej człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że w jego sercu głęboko 

zakorzenione jest pragnienie szczęścia i zdrowia. Tymczasem, mimo tego pragnienia, człowiek doświadcza 

w swoim życiu codziennym cierpienia i bólu, i to w najrozmaitszych formach. Doświadcza nie tylko 

cierpienia fizycznego, ale i psychicznego, duchowego, a także moralnego. Oprócz przerażająco rozległego 

obszaru cierpienia fizycznego napawa przecież obawą także śmierć, śmierć własnych dzieci, ale również 
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bezdzietność, tęsknota za ojczyzną, prześladowanie i wrogość otoczenia, szyderstwo i wyśmiewanie 

cierpiącego, samotność i opuszczenie, wyrzuty sumienia; trudność zrozumienia, dlaczego złym się powodzi, 

podczas gdy sprawiedliwi doznają cierpień; niewierność i niewdzięczność ze strony przyjaciół i bliskich, 

wreszcie nieszczęścia własnego narodu.  

Często dodatkowo choroba rani człowieka sprawiedliwego i wówczas trudno nam zrozumieć, dlaczego tak 

się dzieje i - chociaż cierpienie ma zazwyczaj swoje źródło w naszej własnej osobie, czy w innych ludziach, 

albo w świecie - to jednak my nie stawiamy zarzutu sobie, innym czy światu, ale stawiamy je Bogu. Dzieje 

się tak prawdopodobnie dlatego, że o ile istnienie świata otwiera oczy naszej duszy na istnienie Boga, o tyle 

zło i cierpienie - a zwłaszcza dramat tylu niezawinionych cierpień, tylu win, które uchodzą bezkarnie - zdają 

się zaćmiewać obraz Boga, wprowadzać w duszę zwątpienie, co do Jego istnienia. Człowiek więc 

dodatkowo cierpi, gdy nie znajduje wystarczającej odpowiedzi na to pytanie: dlaczego?  

2. CHRYSTUS UZDRAWIA I CIERPI  

Szukając odpowiedzi, cierpiący chrześcijanin przypomina sobie, że w czasie swojej publicznej działalności 

Pan Jezus głosił Królestwo Boże na dwa sposoby: przez słowo i czyn. Jezus „głosił Ewangelię Królestwa i 

leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości wśród ludu" (Mt 4, 23). Przypomina sobie, że jednym z dwu 

zasadniczych nurtów działalności Pana Jezusa było uzdrawianie. Co więcej, opisu zbawczej działalności 

Jezusa nie dałoby się zrozumieć bez wszystkich cudów związanych z wskrzeszeniami umarłych, z 

uzdrawianiem licznych chorych i z wypędzaniem złych duchów. Kiedy życie ludzkie wystawione jest na 

chorobę i niebezpieczeństwo śmierci winniśmy postępować jak tłum, który próbował dotknąć Pana, 

„ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich" (Łk 6, 19). Również z tego powodu 

Ewangelia pozostanie po wsze czasy szczególnym źródłem siły dla chorych.  

Nie sposób przy tym nie zwrócić uwagi na fakt, że celem uzdrowień Jezusowych nie było samo tylko 

zdrowie fizyczne. Kiedy w Kafarnaum kobieta cierpiąca na krwotok dotknęła się Jego szat i została 

uzdrowiona, On odpowiedział: „Córko, twoja wiara cię ocaliła" (Łk 8, 48). Tak, Jezus uzdrawiał nie tylko 

po to, aby uzdrawiać, ale przede wszystkim po to, by budzić do życia uśpioną wiarę.  

Lecz w Ewangelii znajdujemy nie tylko zachętę do tego, by szukać Chrystusa i zwracać się do Niego z 

prośbą o uzdrowienie. Z Ewangelii dowiadujemy się, iż Chrystus nie tylko uzdrawiał, ale i sam cierpiał. On 

przybliżył się do naszego świata ludzkiego cierpienia przez to, że sam wziął na siebie cierpienie. W czasie 

swojej publicznej działalności doznawał trudu, bezdomności, niezrozumienia nawet ze strony najbliższych, 

ale nade wszystko coraz szczelniej otaczał go krąg nienawiści, ostatecznie zmierzający do jego zabicia.  

Dlaczego? „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16). Człowiek „ginie" - uczył Jan Paweł II - gdy traci „życie 

wieczne". Przeciwieństwem zbawienia nie jest więc tylko doczesne cierpienie, ale również cierpienie 

ostateczne: utrata życia wiecznego, odrzucenie od Boga. Syn Jednorodzony został dany ludzkości, aby 

ochronić człowieka przede wszystkim od ostatecznego zła i ostatecznego cierpienia. Posłannictwo 

Jednorodzonego Syna polega na przezwyciężeniu grzechu i śmierci. Przezwycięża grzech swoim 

posłuszeństwem aż do śmierci, swoim własnym cierpieniem podjętym z miłości, aby „człowiek nie zginął, 

ale miał życie wieczne". Przezwycięża zaś śmierć - Zmartwychwstaniem (por. Jan Paweł II, Salvifici 

doloris, 14).  

W męce Chrystusa ludzkie cierpienie weszło w całkowicie nowy wymiar: zostało związane z miłością - z tą 

miłością, która tworzy dobro, wyprowadzając je również ze zła. Stąd zwycięstwo nad chorobą i nad innymi 

ludzkimi cierpieniami dokonuje się nie tylko przez ich usunięcie, lecz także przez dobrowolne i niewinne 

cierpienie Chrystusa, który każdemu człowiekowi daje możliwość przyłączenia się do Niego.  

3. MARYJA WSPÓŁCIERPI  
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W dniu dzisiejszego wspomnienia Matki Bożej Niepokalanie Poczętej nie można zapomnieć, że w owej 

Ewangelii cierpienia pierwsze i uprzywilejowane miejsce przy boku Chrystusa zajmuje Jego Najświętsza 

Matka. Już od chwili Zwiastowania dostrzegła Ona w swoim macierzyńskim powołaniu „przeznaczenie", 

aby uczestniczyć w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny w posłannictwie swego Syna. Znalazło to potem 

potwierdzenie w okolicznościach towarzyszących narodzeniu Jezusa w Betlejem i w uroczystych słowach 

przepowiedni starca Symeona, że ostry miecz przeniknie Jej duszę. Dalszym potwierdzeniem były bolesne 

przeżycia lęku z czasu ucieczki do Egiptu. Aż wreszcie, po wszystkich wydarzeniach ukrytego i publicznego 

życia jej Syna, w których uczestniczyła z całą wrażliwością swego matczynego serca, cierpienie Matki u 

boku cierpiącego Jezusa osiągnęło stopień przechodzący ludzką wyobraźnię na Kalwarii.  

Jako świadek męki Syna, dzięki obecności i jako jej uczestniczka poprzez współcierpienie, Maryja dała 

jedyny w swoim rodzaju wkład w ewangelię cierpienia. Ma też Ona najszczególniejsze prawo powiedzieć, 

że dopełnia w swym własnym ciele - i własnej duszy - tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa.  

Dzisiaj szczególnym miejscem na ziemi, w którym Kościół doświadcza w sposób widzialny tej pociechy 

jest od 150 lat Lourdes. Od 1858 roku nie przestają się tam gromadzić tłumy. „Jest to wzruszający pochód - 

mówił papież Pius XII - maluczkich, chorych, utrapionych: wspaniała pielgrzymka tysiąca wiernych jakiejś 

diecezji lub narodu, lub też dyskretne odwiedziny duszy niespokojnej w poszukiwaniu prawdy. [...] Nigdy 

na żadnym miejscu na ziemi, nie widziano takiego pochodu cierpień, ani podobnego rozpromienienia, 

ukojenia i radości" (Pius XII, Encyklika Le pelegrinage de Lourdes do Episkopatu Francuskiego z okazji 

stulecia objawień Maryi Dziewicy Niepokalanej w Lourdes, Rzym - 2.07.1957). Obecność w Lourdes 

licznych chorych oraz wolontariuszy, którzy im towarzyszą, skłania do refleksji nad macierzyńską troską, z 

jaką Najświętsza Maryja Panna pochyla się nad bólem i cierpieniem człowieka.  

„Od dnia, kiedy objawiła się Bernadecie Soubirous - rozwinął później te myśli Jan Paweł II - Maryja ‘leczy' 

w tym miejscu cierpienia i choroby, przywracając licznym swoim dzieciom również zdrowie ciała. Jednakże 

cuda znacznie bardziej zdumiewające sprawia w duszach wierzących, otwierając je na spotkanie z Jej 

Synem Jezusem, który jest prawdziwą odpowiedzią na najgłębsze oczekiwania ludzkiego serca. Duch 

Święty, który w momencie wcielenia Słowa osłonił Ją swoim cieniem, przemienia dusze niezliczonych 

chorych, którzy do Niej się uciekają. Nawet wówczas, gdy nie otrzymują daru zdrowia fizycznego, mogą 

zawsze uzyskać inny, znacznie cenniejszy: nawrócenie serca, źródło pokoju i wewnętrznej radości. Ten dar 

przemienia ich życie, czyni ich apostołami Chrystusowego krzyża, który jest znakiem nadziei nawet w 

chwilach najtrudniejszych i najbardziej dotkliwych prób" (Jan Paweł II, Niepokalanie Poczęta nadzieją dla 

chorych. Orędzie na XII Światowy Dzień Chorego 11 lutego 2004).  

4. ŚW. JAN BOŻY  

W tym szczególnym dniu chorych trzeba też zwrócić uwagę na to, że leczy zawsze sam Chrystus. Maryja 

pośredniczy u Chrystusa, zwracając uwagę na cierpienia modlącego się chrześcijanina. Ale i sam 

chrześcijanin otrzymał od Chrystusa zadanie głoszenia Królestwa Bożego przy pomocy uzdrawiania 

chorych mocą Chrystusa. Jezus przecież, pragnąc przedłużyć swoją misję aż do skończenia świata, udzielił 

swoim uczniom mocy uzdrawiania z chorób, a wysyłając ich nakazał: „Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, 

i mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże" (Łk 10, 9; por. Mt 10, 1; Łk 9, 1).  

Przykładem dobrego wykorzystania tego, zleconego przez Chrystusa charyzmatu był św. Jan Boży 

(urodzony 8 marca 1495 r. w Montemor-o-Novo w Portugalii, a zmarły 8 marca 1550 r. w Grenadzie). W 

dwudziestym roku życia opuścił on dom opiekunów. Wziął udział w wojnie hiszpańsko-francuskiej, był pod 

Wiedniem z korpusem ekspedycyjnym księcia d'Alba, a potem w 1539 roku, pod wpływem kazania św. 

Jana z Ávila, podjął radykalną zmianę swego życia. Żywiołowość, z jaką okazywał duchową przemianę, 

spowodowała, że posądzono go o postradanie zmysłów. Umieszczono go w szpitalu dla umysłowo chorych, 

w którym zetknął się z nieludzkimi sposobami traktowania chorych i tam się wiele nauczył.  
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Kiedy odzyskał wolność, podjął się na stałe opieki nad chorymi. W grudniu 1539 roku otworzył mały 

przytułek, tzw. zakład miłosierdzia, który utrzymywał z kwesty. Wezwał na pomoc lekarzy, prosił o pomoc 

także kapłanów, aby leczyć zarówno ciała jak i dusze swoich podopiecznych. W nowej formie organizował 

szpitalnictwo. Ponadto opiekował się także sierotami, ludźmi starymi, bezdomnymi, ubogimi i wędrowcami. 

Z czasem pozyskał sobie towarzyszy - tworząc początki zakonu szpitalnego zwanego „dobrymi braćmi", 

bonifratrami. Zapoznanie się z jego działalnością i lektura jego pism daje dostatecznie dużo do myślenia jak 

konkretną i wymagającą wielkiego samozaparcia jest służba cierpiacym.  

„Ten list - pisze Jan Boży do swojego dobroczyńcy Gutierre Lasso - posyłam Ci, by Cię powiadomić o 

moich kłopotach i zmartwieniach, ale za wszystko dziękuję Panu Jezusowi Chrystusowi! Wiesz przecież, 

mój najserdeczniej i najbardziej ukochany Bracie w Chrystusie, że ubodzy, którzy tu napływają, są bardzo 

liczni, tak że pytam nieraz sam siebie zdumiony, jak zdołam ich wszystkich wyżywić. Myślę, że Jezus 

Chrystus przyjdzie z pomocą!  

Za samo drzewo przychodzi płacić codziennie od 7 do 8 realów, ponieważ miasto jest duże i teraz zwłaszcza 

w zimie bardzo jest chłodno. Liczba ubogich, zgłaszających się do domu Bożego jest wielka i wynosi 

łącznie z chorymi, zdrowymi, obsługą i pielgrzymami więcej niż 110 osób, bo przecież to schronisko dla 

wszystkich.  

Przyjmowaliśmy zazwyczaj wszystkich chorych i wszelkiego rodzaju ludzi; mamy więc tu kulawych, 

sparaliżowanych, trędowatych, niemych, umysłowo chorych, świerzbem pokrytych, niedołężnych starców i 

wiele dzieci, pomijając licznych podróżujących pielgrzymów, którzy u nas się zatrzymują. Udzielamy im 

bez żadnego wynagrodzenia ognia, wody, soli i wszystkich innych artykułów związanych z utrzymaniem.  

I na wszystko nie ma dochodów, ale Jezus Chrystus temu zaradza. Nie ma dnia, żeby nie trzeba było 

czterech i pół dukata, a czasami pięciu na zaopatrzenie domu w chleb, mięso, drób i drewno, nie licząc 

specjalnych wydatków na lekarstwa i odzież.  

Kiedy jałmużny nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich potrzeb, biorę na kredyt. Czasami też zdarza 

nam się pościć. Oto, w jakich długach i niewoli znalazłem się dla Jezusa Chrystusa. Winien jestem ponad 

200 dukatów za koszule, płaszcze, buty, prześcieradła, kołdry i wiele innych rzeczy, niezbędnych w tym 

Bożym domu, a także za pożywienie dla małych dzieci, których tu porzucono.  

Drogi mój Bracie, umiłowany w Jezusie Chrystusie, zdarza mi się, że na myśl o tak ciężkich długach nie 

ośmielam się wyjść z domu, zaś widząc cierpienia tylu ubogich, mych braci i bliźnich, ich wielkie potrzeby 

cielesne i duchowe, smucę się bardzo, że nie mogę im pomóc. Jednakże pokładam całą moją ufność w 

Jezusie Chrystusie: On uwolni mnie od długów, gdyż widzi moje serce" (Św. Jan Boży. Drugi list do 

Gutierre Lasso, opr. M.Gomez-Moreno, Kraków 2001, 169-170).  

Wyczerpany pokutą i ciężką chorobą oraz niezwykle aktywnym trybem życia, św. Jan Boży zmarł mając 55 

lat. A dzisiaj jego dzieło tutaj, w Marysinie, po krótkim okresie działalności, zyskało sobie najwyższe 

notowania w Polsce w dziedzinie rehabilitacji.  

5. MODLITWA O UZDROWIENIE  

Kościół w pełni rozumie obecne u chorego pragnienie uzdrowienia, tak głęboko ludzkie i tak autentyczne. 

Przypomina sobie słowa Syracha: „Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, ale módl się do Niego a 

On cię uleczy" (Syr 38, 9). Przypomina sobie prośby kierowane w czasie publicznej działalności do Jezusa, 

czy to bezpośrednio, czy też pośrednio przez przyjaciół lub krewnych, upraszając Go o przywrócenie im 

zdrowia. Pan wysłuchuje te prośby, choć nieraz ubolewa nad ewentualnym brakiem wiary: „Jeśli możesz? 

Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy" (Mk 9,23; por. Mk 6, 5-6; J 4, 48).  
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Dlatego Kościół - idąc za radą z Listu św. Jakuba - poleca: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi 

kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary 

będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 

14-15). Chodzi tu o działanie sakramentalne: namaszczenie chorego olejem i modlitwę nad nim, o skuteczne 

działanie wobec chorego.  

Tam jednak, gdzie cierpienie jest zamierzoną przez Boga drogą edukacji chrześcijanina, trzeba je przyjąć 

jako łaskę: „w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół" (Kol 

1, 24). Przez cierpienie chrześcijanin buduje Kościół duchowy. W cierpieniu zdobywa - dzięki łasce 

Chrystusa - wewnętrzną dojrzałość i wielkość duchową. Wielu świętych w ciągu wieków zawdzięczało 

swoje nawrócenie łasce cierpienia. Choroba bowiem może stać się narzędziem zjednoczenia z Chrystusem i 

duchowego oczyszczenia, a dla tych, którzy opiekują się chorą osobą - okazją do praktykowania miłości. 

Cierpienie stanowi też uprzywilejowaną okazję do modlitwy: czy to dla błagania o uzdrowienie, czy to dla 

prośby o łaskę przyjęcia jej w duchu wiary i pogodzenia się z wolą Bożą.  

Odwołanie się do modlitwy nie wyklucza korzystania z naturalnych środków medycznych służących 

zachowaniu i przywróceniu zdrowia. Kościół jest bowiem przekonany, że człowiek ze wszech sił powinien 

walczyć z chorobą we wszystkich jej postaciach i wszelkimi sposobami starać się o zachowanie zdrowia.  

Niekiedy same wysiłki pracowników służby zdrowia nie wystarczają dla zachowania zdrowia. Potrzeba 

silnego wsparcia ze strony wolontariuszy, by zaspokoić konkretne potrzeby. Potrzeba wielu wielkodusznych 

mężczyzn i kobiet, którzy nie tylko potrafią otoczyć cierpiących opieką fizyczną, ale i mogą dostarczyć im 

również wsparcia duchowego. Szpital w Marysinie - wraz ze swoją rzeszą ok. 60 młodych wolontariuszy - 

może w tym względzie stanowić przykład dla wielu.  

ZAKOŃCZENIE  

Módlmy się dzisiaj również za pracowników służby zdrowia - za lekarzy, farmaceutów, pielęgniarki, 

kapelanów, zakonników i zakonnice, pracowników administracji i wolontariuszy - aby starali się ożywiać i 

umacniać ducha wspólnoty między samymi chorymi oraz członkami ich rodzin; aby ci, którzy są poddani 

próbie, nigdy nie czuli się zepchnięci na margines (por. Maryja - uzdrowienie chorych. Orędzie Jana Pawła 

II na IV Światowy Dzień Chorego 11.02.1996).  

Modlitwę do Maryi powinniśmy mieć na naszych ustach bardzo często, lecz w sposób szczególny, gdy 

przeżywamy trudności. „W niebezpieczeństwach, trwogach, wątpliwościach - radził wielki czciciel 

Niepokalanej św. Bernard - myśl o Maryi, wzywaj Maryi. Niechaj Maryja nie schodzi w 

niebezpieczeństwach z twoich ust, nie oddalaj Jej z twego serca. Aby uzyskać Jej wstawienniczą pomoc, nie 

oddalaj się od przykładów Jej cnót. Jeżeli za Nią pójdziesz, nie zbłądzisz, jeżeli będziesz Ją prosił, nie 

popadniesz w rozpacz, jeżeli o Niej będziesz myślał, nie zginiesz. Jeśli Ona będzie cię trzymać za rękę, nie 

upadniesz. Jeżeli będzie cię strzec, niczego nie musisz się obawiać. Jeżeli Ona będzie twoją przewodniczką, 

nie zmęczysz się. Jeżeli Ona będzie ci pomagać, szczęśliwie dotrzesz do portu"( Św. Bernard z Clairvaux, 

Homilia o Dziewicy Matce, 2).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Niedziela Palmowa, 16 marca 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Pascha palmarum. Homilia wygłoszona w Niedzielę Palmową (Archikatedra 

Poznańska - 16.03.2008)  

W Niedzielę Palmową Chrystus przybywa z uczniami do Jerozolimy. Z początku zdaje się zachowywać w 

podobny sposób jak robili to inni pielgrzymi, synowie i córki Izraela, którzy w tygodniu poprzedzającym 

Paschę przybywali do Jerozolimy. Z początku wydawać się mogło, że jest On jednym z wielu pielgrzymów. 

Sytuacja sprzyjała wielkiemu powitaniu, gdyż zwyczaj nakazywał wychodzić wśród śpiewów i oznak 

radości naprzeciw grupom pielgrzymów, które wkraczały do miasta.  
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TRYUMF JEZUSA  

A jednak od pewnego momentu ta doroczna pielgrzymka, która nie miała w sobie nic nadzwyczajnego, 

zamieniła się w prawdziwy tryumfalny wjazd króla do Jerozolimy. Nabrała znaczenia tryumfu 

mesjańskiego, będącego wypełnieniem proroctw. Właśnie po to, by wypełnić proroctwo Zachariasza (Raduj 

się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i 

zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy - Za 9,9; Mt 21,5) Chrystus poleca 

uczniom przyprowadzić oślicę z oślęciem. A uczniowie odpowiadają pytającym dlaczego odwiązują oślę: 

Pan go potrzebuje (Łk 19, 31) - i to wystarcza. Jedni i drudzy przypominają sobie bowiem 

błogosławieństwo Jakuba udzielone jego synowi, Judzie:  

Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego,  

aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!  

Przywiąże on swego osiołka w winnicy i źrebię ośle u winnych latorośli.  

W winie prać będzie swą odzież, i w krwi winogron - swą szatę" (Rdz 49,10-11).  

Chrystus wsiada na oślicę i zza Góry Oliwnej udaje się do miasta. Wkracza do świątyni jako Król i Pan. 

Wchodzi, najpierw po to, by osobiście podziękować Bogu za dzieło, które mógł wykonać w czasie swojej 

publicznej działalności:  

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości:  

chcę wejść i złożyć dzięki Panu.  

Oto jest brama Pana,  

przez nią wejdą sprawiedliwi.  

Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś  

i stałeś się moim zbawieniem (Ps 118,19-21).  

 

Andrzej z Krety uczy, że: „z własnej woli odbywa drogę w stronę Jerozolimy Ten, który dla nas zstąpił z 

nieba, aby wespół z sobą wywyższyć tych, co leżą w prochu ziemi i posadzić ich, jak mówi Pismo, ‘ponad 

wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym'. 

Przychodzi zaś nie z dumą i przepychem jak ten, co chciwie szuka sławy. On ‘nie będzie się spierał ani 

krzyczał i nikt nie usłyszy Jego głosu'. Będzie natomiast cichy i łagodny, lichego odzienia i skromny w 

urządzaniu wystawności swojego wejścia" (św. Andrzej z Krety, Kazanie 9. na Niedzielę Palmową).  

Ale ten wjazd był nie tylko okazją dla dziękczynienia Jezusa, on stał się także okazją do dziękczynienia 

tłumów. Na spotkanie Jezusa wyszła przecież wielka rzesza. Jeszcze na kilka dni przed Paschą, Jezus, 

wskrzeszając Łazarza, zdołał przekonać do siebie wielu ludzi, od których odebrał teraz spontaniczny hołd. 

W świątecznym pochodzie ku świątyni, oprócz najbliższych Dwunastu, szło za Nim całe mnóstwo uczniów 

(Łk 19,37), którzy niedwuznacznie dawali do zrozumienia, iż widzą w nim Mesjasza. Nawet ogarnięte 

ogólnym entuzjazmem dzieci wołały: Hosanna. A kiedy Żydzi czynili Mu z tego tytułu zarzut, On 

przypomniał im proroctwo: Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę. 

Nie mogąc znieść okrzyków rzeszy faryzeusze proszą dalej: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom, na co 

Jezus odpowiada: Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą (Łk 19, 39 - 40). Z tego wniosek, 

że Jezus pragnął, by tłumy wyraziły swoją wdzięczność Bogu za Jego słowa i czyny.  

Tłum towarzyszący Jezusowi w Niedzielę Palmową zachowywał się w charakterystyczny dla uroczystego 

tryumfu sposób. Nie było to zgromadzenie obojętnych gapiów. Ewangelista zauważy, że: ogromny tłum słał 

swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze (Mt 21,8). Jan Ewangelista 

przypomni sobie ponadto, że tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, 

wziął również gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw (J 12,12-13). Zielone gałęzie palm podobne do tych, 

jakie dzisiaj podziwiamy w katedrze, przyniesione tutaj przez nasze wspólnoty neokatechumenalne, a 

sprowadzone prosto z Italii. Tego rodzaju zachowanie, polegające na wymachiwaniu zerwanymi gałązkami 

drzew przypominało żydowskie święto Namiotów, święto objawienia Prawa (Weźcie sobie pierwszego dnia 
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owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić 

przed Panem, Bogiem waszym - Kpł 23,40).  

Zachowanie takie charakteryzowało ponadto inne nadzwyczajne żydowskie wydarzenia religijne i świeckie. 

W ten sposób np. zachowywał się lud, kiedy oczyszczono świątynię jerozolimską z kultu bałwochwalczego 

za czasów Judy Machabeusza (Z radością obchodzili uroczystość przez osiem dni na wzór Święta Namiotów, 

przypominając sobie, jak krótko przedtem Święto Namiotów obchodzili w górach i w grotach na 

podobieństwo dzikich zwierząt. Toteż z wiązankami, zielonymi gałęziami, a do tego jeszcze palmami w 

rękach śpiewali hymn na cześć Tego, który pozwolił im szczęśliwie oczyścić swoją świątynię (2Mch 10,6-7). 

Tak postępowano również, gdy odniesiono zwycięstwo nad poganami (Dnia dwudziestego trzeciego 

miesiąca drugiego roku sto siedemdziesiątego pierwszego weszli do zamku przy śpiewie pieśni, z palmowymi 

gałęziami w rękach. Grano na harfach, na cymbałach, na lirach, [śpiewano] hymny i pieśni, bo wielki 

nieprzyjaciel został usunięty spośród Izraela (1Mch 13,51). Było to więc niecodzienne, odświętne 

zachowanie, zarezerwowane na czas dziękczynienia za ocalenie Izraela z wielkiego nieszczęścia. 

Wymachując radośnie zielonymi gałązkami, tłum dziękował Bogu za dzieło zwycięstwa nad złem 

odniesione przez Zbawiciela.  

Prócz radosnego wymachiwania zielonymi gałązkami i słania ich na drodze pod nogi Zbawiciela, tłumy, 

które poprzedzały Jezusa i te, które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, 

który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. Nie były to słowa wykrzykiwane 

przypadkowo. To parafraza słów psalmu 118, wykonywanego z okazji wjazdu króla do świątyni Pańskiej. 

Słowa, które kiedyś wypowiadali kapłani na widok nadchodzącego króla, teraz radośnie i z wdzięcznym 

sercem wypowiadała je rzesza, dziękując za wszystkie dobrodziejstwa, które Pan wyświadczył swemu 

słudze, Jezusowi, oraz swemu ludowi, Izraelowi. Jak za Judy Machabeusza wszyscy: śpiewali pieśni i 

dziękowali Niebu, że jest dobre i że na wieki Jego łaskawość. Tego bowiem dnia dokonało się prawdziwe 

wybawienie Izraela (1Mach 4,24-25).  

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!  

Błogosławimy wam z domu Pańskiego.  

Pan jest Bogiem:  

niech nas oświeci!  

Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach,  

aż do rogów ołtarza (Ps 118,26-27).  

Była to - w pewnym sensie - powtórka radości ludu w odpowiedzi na namaszczenie Salomona na króla: 

wsadziwszy Salomona na mulicę króla Dawida, zaprowadzili go do Gichonu. Tam kapłan Sadok wziął róg 

oliwy z Namiotu i namaścił Salomona. Wtedy zagrano na rogu, a cały lud zawołał: ‘Niech żyje król 

Salomon!' Potem cały lud wszedł za nim na górę, przy dźwięku fletów okazywał radość tak wielką, że aż 

ziemia drżała od ich okrzyków (1 Krl 1,38-40).  

TRADYCJA TRYUMFU JEZUSA  

Moment tryumfu Jezusa - Mesjasza został potraktowany jako godny pamięci i przechowany przez Kościół w 

postaci wielkiej liturgii jerozolimskiej, która każdego roku w uroczystej procesji prowadziła wiernych z 

Góry Oliwnej do Jerozolimy. Świadectwem istnienia takiego zwyczaju w IV w. po Chr. jest tekst pątniczki 

Egerii, która tak opisała Niedzielę Palmową w Jerozolimie: „Następnego dnia, to jest w dzień Pański 

(niedziela), rozpoczynający Wielki Tydzień Paschalny, który tu nazywa się Wielkim Tygodniem, [...] z 

początkiem godziny jedenastej (tj. o godz. 17.00) miało miejsce odczytanie fragmentu z Ewangelii w 

którym jest mowa, iż dzieci z gałązkami i palmami zabiegły Panu, mówiąc: Błogosławiony, który przybywa 

w imię Pańskie. Po czym biskup i cały lud zaraz wstaje, i schodzą pieszo ze szczytu Góry Oliwnej. Cały lud 

śpiewa hymny i antyfony, wyprzedza biskupa i zawsze odpowiada: Błogosławiony, który przybywa w imię 

Pańskie. I wszystkie dzieci tamtejsze, nawet takie, które jeszcze chodzić nie mogą, bo są słabe i obejmują 
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szyje rodziców, trzymają gałązki - jedne palm, inne oliwek - prowadzą biskupa w ten sposób, jak wówczas, 

kiedy prowadzono Pana. I tak idą wszyscy pieszo ze szczytu góry do miasta [...] do Anastasis (czyli do 

Bazyliki Zmartwychwstania). Wśród idących są znakomite niewiasty i panowie. Prowadzą biskupa, 

powtarzając słowa: Błogosławiony. Idą powoli, aby lud się nie zmęczył. Wieczorem dochodzą do Anastasis, 

a choć już późno, następują Nieszpory. Na koniec jest modlitwa u Krzyża i rozesłanie ludu".  

TRYUMF CHRYSTUSA DZISIAJ  

Dzisiaj - po upływie szesnastu wieków od czasów Egerii - nasze pokolenie chrześcijan bierze dalej udział w 

liturgii Niedzieli Palmowej. W obrzędzie liturgicznym odtwarzamy to wszystko, co mówili i czynili 

uczniowie Jezusa oraz tłum na owej drodze wprowadzającej Go w Wielki Tydzień. Podobnie jak tamci 

ludzie trzymamy w rękach zielone gałązki. „W Palmową Niedzielę - pisała kiedyś Kossak-Szczucka - każdy 

kościół polski zakwita wiązankami wierzbiny, modrzewiu, borówek, borowinku, jak gdyby całe gaje weszły 

do świątyni oddać hołd Zbawicielowi. Wierzbina usiana białymi kotkami - to polska palma wdzięczna i 

pokorna. Gdy wiosna wczesna a Wielkanoc późna, kotki wierzb nie są już białe, ale żółte, sypiące złotym 

pyłem o słodkiej woni" (Kossak-Szczucka, Rok Boży, s. 56). Śpiewamy również słowa uwielbienia: 

Błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie, Pokój w niebie i chwała na wysokościach (Łk 19, 38). 

Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi (Mk 11,10). Błogosławiony, który 

przychodzi w imię Pańskie oraz Król izraelski! (J 12,13). Bierzemy udział w tryumfie Chrystusa.  

W czym konkretnie objawia się dzisiaj ów Chrystusowy tryumf w nas? Objawia się przede wszystkim w 

tym, że towarzyszymy naszą obecnością uwielbionemu Panu żyjąc w stanie łaski. „Chodźcie - wzywa św. 

Andrzej z Krety - wstąpmy i my na Górę Oliwną! Biegnijmy naprzeciw Chrystusa, który powraca dzisiaj z 

Betanii i spieszy dobrowolnie na tę swoją świętą i czcigodną mękę, aby wypełnić do końca tajemnicę 

naszego zbawienia. [...] biegnijmy i my razem z Chrystusem, któremu spieszno na mękę. Naśladujmy tych, 

co wyszli Mu na spotkanie, ale nie w ten sposób, by słać na drodze gałązki palm i oliwek oraz kłaść 

kosztowne szaty, lecz my sami, jak tylko możemy, rozścielmy się na ziemi w pokorze ducha i prostocie 

serca, abyśmy przyjęli nadchodzące Słowo i pochwycili Boga, który nigdzie nie daje się ująć. [...] siebie 

samych ścielmy przed Chrystusem, a nie tuniki, martwe gałęzie i łodygi krzewów tracących zieleń, gdy 

staną się pokarmem, i przez krótki tylko czas radujących oczy. Obleczmy się natomiast w Jego łaskę, czyli 

w Niego samego. Pismo św. bowiem mówi: ‘Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, 

przyoblekliście się w Chrystusa'. Kładźmy się pod Jego nogi jak rozścielone tuniki. Nasze grzechy były 

czerwone jak szkarłat, teraz obmyci w zbawczych wodach chrztu osiągnęliśmy lśniącą biel wełny, ofiarujmy 

Zwycięzcy śmierci już nie gałązki palmowe, ale wieńce naszego zwycięstwa" (św. Andrzej z Krety, Kazanie 

9. na Niedzielę Palmową).  

Trzeba, ażeby Chrystus królował już tutaj na ziemi. Byśmy nie tylko towarzyszyli Mu oklaskami w chwili 

tryumfu, ale byśmy przebyli Jego drogę królewską służby bliźniemu, pokonywania zła dobrem, ofiarnego 

włączenia się w proces przemiany świata, aby oddać go Bogu; aby Bóg był wszystkim we wszystkich. 

Ostatecznie zaś dzięki Chrystusowi wszechświat zostanie przekazany Bogu Ojcu całkowicie odnowiony i 

pojednany w miłości.  

Do takiego udziału w tryumfie Chrystusa wzywa młodych całego świata Ojciec święty Benedykt XVI w 

tegorocznym orędziu na XXIII Światowy Dzień Młodzieży, który młodzi naszej archidiecezji obchodzą w 

Niedzielę Palmową w swoich parafiach.  

W takim udziale pragnie partycypować dzisiaj czwarta wspólnota neokatechumenalna z par. pw. św. 

Wojciecha oraz druga wspólnota neokatechumenalna z par. pw. Najświętszego Zbawiciela, które dzisiaj 

wołają w sercu: Pokój w niebie i chwała na wysokościach, pragnąc złożyć swoje publiczne wyznanie wiary.  

ZAKOŃCZENIE  
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Niedziela Palmowa kończąca pokutną drogę Wielkiego Postu zachęca nas do oczyszczenia się z grzechów w 

sakramencie pojednania, by z czystym sercem uczestniczyć w liturgii Wielkanocnej. Niech ta niedziela 

przygotuje nas duchowo na czas generalnego sprzątania i porządków w naszym domu. „Wielkanoc nie może 

zastać starych śmieci. Trzeba też i z duszy wyrzucić stary kwas, bo Wielkanoc - to odnowa. Stary człowiek 

musi umrzeć a nowy się narodzić. Dlatego obowiązuje Spowiedź wielkanocna!" (Kossak-Szczucka, Rok 

Boży, s. 57).  

„Powstań teraz [Kościele], służebnico Zbawiciela i w orszaku córek syjońskich idź zobaczyć swojego 

prawdziwego Króla. Przyłącz się do Pana nieba i ziemi, siedzącego na grzbiecie źrebięcia, idź za Nim 

zawsze z gałązkami oliwki i palmy, z uczynkami pobożności i cnót zwycięskich (św. Bonawentura).  

Kazanie Arcybiskupa Poznańskiego, Poznańska Droga Krzyżowa, 18 marca 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Poznańska Via Crucis (Wielki Wtorek - 18.03.2008)  

I oto również w tym roku, w którym obchodzimy w Poznaniu 1040. rocznicę inauguracji pierwszego 

polskiego biskupstwa w Polsce, przeszliśmy w duchu za Jezusem obciążonym krzyżem drogą, która Go 

zaprowadziła na Kalwarię.  

Na tej drodze spotkaliśmy osoby, które towarzyszyły naszemu Panu do samego końca: Matkę, umiłowanego 

ucznia, niewiasty, które szły za Nim i tylu innych, którzy ze współczuciem starali się Go pocieszyć i ulżyć 

Jego cierpieniom. Spotkaliśmy także tych, którzy zadecydowali o Jego śmierci.  

Prosiliśmy Jezusa, by wzbudził w naszych sercach te same uczucia, które były obecne w Nim (por. Flp 2, 5), 

„w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdziemy jakoś do pełnego powstania z martwych" (por. 

Flp 3, 10-11).  

KRZYŻ ZBAWICIELA  

Rozważając Mękę Pańską, mieliśmy szansę zrozumieć, że to nie Bóg wymyślił krzyż i że to nie On zsyła 

nam cierpienie. Krzyż wymyślili ludzie. I to często ludzie uważani za cywilizowanych i postępowych. Bóg 

natomiast tak nas ukochał, że pozwolił się przybić do krzyża. Do tego krzyża, który wymyślił człowiek. On 

obdarza nas jedynie Swoim Synem, który jest miłością. Syn Boży zstąpił na ziemię nie po to, aby nasz krzyż 

był cięższy, lecz po to, aby nasza radość była pełna i by nasza droga życiowa stawała się drogą 

błogosławieństwa.  

Droga krzyżowa Jezusa to ostateczne potwierdzenie nieodwołalnej miłości Boga do człowieka. Bóg ukochał 

nas do tego stopnia, że Jego Syn nie tylko przyjął ludzkie ciało, ale też przyjął ludzki krzyż: symbol zbrodni, 

hańby i okrucieństwa. Ten krzyż będzie zdumiewał myślącego człowieka każdej epoki i każdej cywilizacji. 

Będzie wyrazem tajemnicy, która jest większa niż sam krzyż. A jednocześnie będzie znakiem 

niepokojącym, ponieważ dwuznaczny. Krzyż Chrystusa nie jest przecież tym samym, co krzyż złoczyńców, 

którzy razem z Nim zostali ukrzyżowani.  

LUDZKIE KRZYŻE  

W różnych sytuacjach, pod różnymi szerokościami geograficznymi i w różnym czasie powtarza się 

odwieczny dramat Golgoty, w którym ostatecznie każdy z nas bierze udział. Wszyscy jesteśmy jej 

uczestnikami. Każdy człowiek cierpi bowiem w taki czy inny sposób, nie zawsze jest objęty przez 

medycynę. Pełny obszar ludzkiego cierpienia jest o wiele rozleglejszy, bardziej zróżnicowany i 

wielowymiarowy, aniżeli ten, który jest rozeznany przez medycynę. Cierpienie jest czymś bardziej 

podstawowym od choroby, bardziej wielorakim, a zarazem głębiej osadzonym w człowieczeństwie. Jakiś 

pogląd na tę sprawę daje nam rozróżnienie pomiędzy cierpieniem fizycznym a cierpieniem moralnym. 

Pismo Święte przytacza przykłady cierpienia, i to przede wszystkim cierpienia moralnego: 
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niebezpieczeństwo śmierci, śmierć własnych dzieci, ale również: bezdzietność; skądinąd: tęsknota za 

ojczyzną, prześladowanie i wrogość otoczenia, szyderstwo i wyśmiewanie cierpiącego, samotność i 

opuszczenie; także wyrzuty sumienia; a potem trudność zrozumienia, dlaczego złym się dobrze powodzi, 

podczas gdy sprawiedliwi doznają cierpień, wreszcie niewierność i niewdzięczność ze strony przyjaciół i 

bliskich oraz nieszczęścia własnego narodu. Można powiedzieć, że człowiek cierpi wówczas, gdy doznaje 

jakiegokolwiek zła.  

Każde poważniejsze cierpienie prowokuje to pełne bezsiły wołanie: Dlaczego ja? Dlaczego moje dziecko, 

mój mąż, moja matka? Dlaczego tak bardzo? Dlaczego tak długo? Dlaczego na zawsze? Dlaczego poczucie 

bezużyteczności, tak mocno zakorzenione w ludzkim cierpieniu? Dlaczego wyniszczenie człowieka nie 

tylko w nim samym, ale i w otoczeniu, dla którego chory staje się ciężarem? Dlaczego cierpienie nie dotyka 

przestępcy, tylko spokojnego człowieka?  

Odpowiedź na pytanie „dlaczego" nie jest wcale łatwa, bo chociaż cierpienie ma swoje źródło w naszej 

własnej osobie, w innych ludziach, albo w świecie, to jednak my nie stawiamy pytania sobie, innym czy 

światu, ale stawiamy je Bogu. Dlaczego właśnie Jemu? Prawdopodobnie dlatego, że o ile istnienie świata 

otwiera oczy naszej duszy na istnienie Boga, o tyle zło i cierpienie - a zwłaszcza dramat tylu niezawinionych 

cierpień, tylu win, które uchodzą bezkarnie - zdają się zaćmiewać obraz Boga, wprowadzać w duszę 

wątpienie co do Jego istnienia. Stąd pytamy Stwórcę, choć jest rzeczą nader oczywistą, że głównym źródłem 

cierpienia na ziemi jest człowiek.  

Nasze cierpienie bywa, po pierwsze, ceną za miłość: za miłość małżeńską, rodzicielską, kapłańską, za 

miłość odpowiedzialnego wychowawcy i wiernego przyjaciela, za miłość człowieka sprawiedliwego, za 

miłość człowieka, który wprowadza pokój, który przebacza, który kocha nawet nieprzyjaciół, który staje się 

dla innych bezinteresownym darem z samego siebie. Cierpienie jako cena za miłość bywa szczególnie 

bolesne wtedy, gdy kochamy tych, którzy nas nie kochają i których trudno pokochać.  

Po drugie, cierpienie bywa czasami ceną za nasze grzechy. Tak było w przypadku syna marnotrawnego z 

przypowieści Jezusowej. Ów syn sam sobie zgotował cierpienie, jako nieuchronny skutek popełnionych 

przez siebie błędów. W ten sposób rodzą się ludzkie tragedie np. w postaci alkoholizmu, narkomanii, 

brutalnej przestępczości, rozwodów, zabijania nienarodzonych, ludobójstwa. O takich krzyżach mówią 

najchętniej stacje telewizyjne. Opisują je z okrutną dokładnością ci dziennikarze, dla których jedynym 

tematem tabu jest dobro, prawda i piękno. Mają oczy, a nie widzą, że to właśnie ich audycje telewizyjne ich 

artykuły prasowe zachęcają kolejne pokolenie do powtarzania dramatu ich poprzedników. Takie środowiska 

najchętniej kpią z Chrystusowego krzyża, a w obliczu cierpienia, do którego zresztą sami się często 

przyczyniają, mówią o milczeniu Boga i o tym, że to On jest winny za wszelkie zło tego świata.  

Po trzecie, bywa i tak, że cierpimy zupełnie bez żadnej naszej winy, na przykład na skutek jakiejś 

niezawinionej przez nas choroby, albo wskutek kataklizmu, który niszczy nasz dobytek. W takim przypadku 

cierpienie pozostaje tajemnicą, ale i wtedy możemy być pewni, że to nie Bóg nam je zsyła. Zwykle za 

niewinnym cierpieniem jednego człowieka kryje się głupota, chciwość, lub wina innego człowieka.  

Cierpienie samo z siebie nie jest niczym dobrym, dlatego podawanie pomocnej ręki ludziom cierpiącym jest 

jedną z naszych ważniejszych powinności. „Byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a 

przyszliście do Mnie" (Mt 25, 35n) - powie Chrystus - Boski Lekarz. Każdemu wolno a nawet każdy 

powinien zabiegać o usunięcie lub zmniejszenie nie tylko cudzych, ale również własnych cierpień, skoro 

sam Jezus błagał w Ogrójcu swojego Ojca o odsunięcie kielicha goryczy (por. Łk 22, 41-44). Chodzi zresztą 

nie tylko o samo okazywanie pomocy ludziom cierpiącym, ale także o wysuszanie źródeł cierpienia.  

Ale Jezus, który tak usilnie wzywał nas do troski o ludzi cierpiących, nigdy nie obiecywał, że w ten sposób 

całkowicie wyeliminujemy cierpienie z oblicza ziemi. Wręcz przeciwnie, twierdził wyraźnie, że ludzkiej 

biedy nigdy na ziemi nie zabraknie (por. Mt 26, 11). Ale obiecywał, że cierpienie nie zniszczy tylko tego, 
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kto będzie się Go trzymał i w Nim szukał źródła mocy: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy którzy utrudzeni i 

obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11, 28).  

Bóg ma nie tylko moc, ale i chce przemienić nasze cierpienia w naszą szansę; cierpienie przemienić w 

krzyż. Do tego też zachęcał swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 

niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Mt 16, 24). Tej wiedzy krzyża nie można zdobyć, dopóki 

człowiek nie poczuje krzyża spoczywającego na jego własnych ramionach (Edyta Stein). Bożą odpowiedź 

słyszymy też nie od razu, często także nie wprost, ale w miarę jak sami stajemy się uczestnikami cierpień 

Chrystusa. Odpowiedź nie przychodzi na poziomie teoretycznym, ale na poziomie praktycznym: „Pójdź za 

mną". Nauczał Jan Paweł II: „Dopiero w miłości, która poddaje się Bogu krzyż staje się czymś istotnym. A 

ponieważ lękamy się wielkiej miłości, bo ona wymaga, boimy się krzyża, cierpienia, poniżenia. I 

zapominamy, że tylko w „cierpieniu krystalizuje się miłość". Krzyż jest ową tratwą, dzięki której możemy 

się przeprawić na drugi brzeg nadziei.  

Jako źródło umocnienia mogą traktować krzyż wyłącznie ci, którzy zrozumieli logikę Bożej miłości. Tej 

miłości, która jest cierpliwa i łaskawa; która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie 

dopuszcza bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, która nie cieszy się z 

niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą; która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 

wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma; która nigdy nie ustaje (por. 1 Kor 13, 4-8). Która jest 

silniejsza niż grzech i śmierć. Z której wszyscy będziemy sądzeni.  

ZAKOŃCZENIE  

Na koniec, Drodzy Bracia i Siostry, przypatrzmy się Jezusowi. On idzie na śmierć dobrowolnie, nie broni 

się przed ludzkim sądem, jest pokorny i uległy, nikogo nie obarcza swoją krzywdą, nie szuka 

usprawiedliwienia. Także w najstraszliwszej godzinie swojego życia jest samą Miłością. Męka Jezusa jest 

dla nas wskazówką, jak przeżywać cierpienia, które nas doganiają. Ona uczy nas, jak przebaczać innym, jak 

milczeć w cierpieniu, kochać, nawet wtedy, gdy najbliżsi przysparzają nam najwięcej cierpień. Jezus był 

„szalony" w swej miłości ku ludziom, dzięki czemu do końca czasów grzech będzie prowokował łaskę, a 

łaska będzie rozlewała boskie miłosierdzie. To prawda prosta, choć czasami trudna do odkrycia.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza Krzyżma, 20 marca 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Duch Pański nade Mną. Msza św. Krzyżma (Archikatedra Poznańska - 20.03.08)  

Drodzy Bracia Biskupi i Prezbiterzy!  

„Łaska wam i pokój [...] od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, [...] Temu, który nas miłuje i który przez 

krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu 

chwała i moc na wieki wieków" (Ap 1, 4-6).  

Tymi słowami pozdrawia Kościół swoich kapłanów w dniu, w którym gromadzą się oni w Katedrze 

Poznańskiej, by w łączności z biskupem sprawować Mszę św. Krzyżma i odnowić swoje przyrzeczenia. W 

dniu, w którym zbierają się, by dziękować Bogu za dar kapłaństwa i Eucharystii, której się stali sługami.  

Jakże nie dziękować w Wielki Czwartek Bogu za rzeszę kapłanów pracujących w winnicy wybranej, jaką 

jest Archidiecezja Poznańska. Za pokorny i wytrwały trud szafarzy, budowniczych cywilizacji miłości. Jak 

nie dziękować za tę bezcenną posługę, biorącą swój początek w ziemskim Wieczerniku, a wychyloną ku 

Wieczernikowi niebieskiemu.  

Zdajemy sobie sprawę z tego, że - jako kapłani - wyrastamy z tajemnicy dzisiejszego dnia. To właśnie hodie 

Chrystus wezwał każdego z nas po imieniu. Właśnie „dzisiaj" zwróciło się ku każdemu z nas Jego miłujące 

spojrzenie, podobne do tego, jakie spoczęło na Apostołach.  
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1. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił (Iz 61, 1).  

I właśnie dzisiaj, gdy raz w roku gromadzi się w tej katedrze największa liczba kapłanów, w czasie Mszy 

św. Krzyżma, docierają do nas słowa proroka Izajasza, określające źródło naszego powołania a także nasze 

kapłańskie zadania.  

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie - prorokuje Izajasz. A po upływie ok. 

sześciu wieków te same słowa podejmie Chrystus w synagodze nazaretańskiej, odnosząc je do spełnianej 

przez siebie misji: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie. Podstawowym 

warunkiem pojawienia się powołania w życiu człowieka - tak według Izajasza jak i przez Jezusa - jest fakt 

namaszczenia go Duchem świętym. Ten fakt określa nową osobowość proroka, króla, a także każdego 

kapłana.  

Słowa o namaszczeniu Duchem Świętym są doniosłe, gdyż tworzą jakby pomost między dawniejszym 

pojęciem „ducha", rozumianego przede wszystkim jako „tchnienie charyzmatyczne", jako dar udzielany 

jakieś wybranej osobie, a „Duchem" rozumianym jako całkiem odrębną osobą. Oczywiście, u Izajasza nie 

można jeszcze mówić o objawieniu Parakleta, niemniej jednak, otwiera się już droga przygotowująca pełne 

objawienie Ducha Świętego w jedności tajemnicy trynitarnej, jakie nastąpi w Nowym Przymierzu.  

„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój 

na Nim spoczął" (Iz 42, 1). „I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, 

duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej" (Iz 11, 2-3). Pomazaniec przyniesie 

zbawienie ludzkości: "On przyniesie narodom Prawo" (Iz 42, 1) i stanie się „przymierzem dla ludzi, 

światłością dla narodów" (Iz 42, 6).  

Dlaczego Duch Święty wybrał Mesjasza, dlaczego nas wybrał? Próbą odpowiedzi na to pytanie jest psalm 

45: „Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem 

radości hojniej niż równych ci losem" (Ps 45, 8).  

2. ZADANIA  

Ten, kto został namaszczony otrzymuje również swoje zadania do wykonania.  

a. abym ubogim niósł dobrą nowinę  

Pierwszym zadaniem człowieka namaszczonego Duchem Świętym - a więc również każdego z nas, 

obecnych tutaj kapłanów jest - według słów Jezusa - przybliżanie ubogim dobrej nowiny. Jest to wezwanie 

ciągle aktualne i palące. Naszym pierwszym zadaniem jest ewangelizacja ubogich (anawim), czyli tych, 

którzy w tekstach biblijnych oznaczają zazwyczaj tubylców pozbawionych dóbr materialnych, a dzisiaj 

ludzi żyjących w jakimkolwiek niedostatku materialnym lub duchowym, którzy pokładają nadzieję tylko w 

Bogu, ponieważ ludzie ich zawiedli i nie mają do nich zaufania. Tę grupę dość generalnie definiuje Izajasz, 

nauczając o autentycznym poście:  

Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram:  

rozerwać kajdany zła,  

rozwiązać więzy niewoli,  

wypuścić wolno uciśnionych  

i wszelkie jarzmo połamać;  

dzielić swój chleb z głodnym,  

wprowadzić w dom biednych tułaczy,  

nagiego, którego ujrzysz, przyodziać  

i nie odwrócić się od współziomków (Iz 58, 6-7).  
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Co stanowi treść dobrej nowiny według myśli proroka Tritoizajasza? W sensie historycznym to nic innego 

jak uwolnienie z niewoli babilońskiej, które dokonuje się za darmo oraz powrót wolnych ludzi do swojej 

własnej ziemi.  

Wstąpże na wysoką górę,  

zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie!  

Podnieś mocno twój głos,  

zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!  

Podnieś głos, nie bój się!  

Powiedz miastom judzkim:  

«Oto wasz Bóg!»  

Oto Pan Bóg przychodzi z mocą  

i ramię Jego dzierży władzę.  

Oto Jego nagroda z Nim idzie  

i przed Nim Jego zapłata.  

Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,  

gromadzi [ją] swoim ramieniem,  

jagnięta nosi na swej piersi,  

owce karmiące prowadzi łagodnie (Iz 40, 9-11).  

Ale prorok nie zatrzymuje się na tych obietnicach. Wolny człowiek, posiadający swoją własność potrzebuje 

„królowania Boga", czyli Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia, aby to co posiada nie zamienił na własne i 

innych nieszczęście. Potrzebny jest - jak mówił św. Augustyn - ład Boży w państwie Bożym:  

O jak są pełne wdzięku na górach  

nogi zwiastuna radosnej nowiny,  

który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,  

który obwieszcza zbawienie,  

który mówi do Syjonu:  

«Twój Bóg zaczął królować» (Iz 52, 7)  

Kościół otrzymał dobrą nowinę, samego Jezusa Chrystusa, jako orędzie oraz źródło radości i zbawienia. On 

jest dla nas widomym znakiem królowania Boga na ziemi. On jest: „mądrością od Boga i sprawiedliwością, 

i uświęceniem, i odkupieniem" (1Kor 1, 30). Kościół otrzymał tę dobrą nowinę w darze od Jezusa, 

posłanego przez Ojca, aby „ubogim niósł dobrą nowinę" (Łk 4, 18).  

Otrzymał ją za pośrednictwem Apostołów, przez Chrystusa posłanych na cały świat (por. Mk 16, 15; Mt 28, 

19-20). Dwa tysiące lat temu apostołowie oddali życie, aby Chrystus był znany i kochany przez ubogich 

duchem; aby kochana była mądrość i sprawiedliwość Boża. Od tamtych czasów Ewangelia rozszerza się 

przez wieki dzięki mężczyznom i kobietom ożywianych tą samą gorliwością misyjną. Kościół codziennie ją 

przepowiada i daje o niej świadectwo wobec wszystkich ludzi. Przykładem tego zmarła 14 marca Chiara 

Lubich i rozwinięty przez nią ruch apostolskiej komunii, focolarini, liczący dziś ok. 140 tys. członków i 5 

mln. sympatyków we wszystkich krajach świata. W Kościele zrodzonym z głoszenia dobrej nowiny 

nieustannie rozbrzmiewa echo przestrogi Apostoła: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii" (1 Kor 9, 16). 

W tym przepowiadaniu i świadectwie kapłani pełnią niezastąpioną rolę. To za ich pośrednictwem Kościół 

Chrystusowy może być obecny w różnorodnych sektorach życia, jako znak uświęcenia i zbawienia. Im 

bardziej stygnie wiara wielu, tym bardziej potrzeba nam kapłanów, którzy nie szczędziliby czasu i energii na 

służbę dobrej nowiny. Im bardziej wzrasta liczba chorych, tym bardziej ujawnia się potrzeba nowych 

szpitali i nowych lekarzy.  

b. więźniom głosił wolność  
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Drugim zadaniem pomazańca jest zwiastowanie wolności więźniom. Pamiętajmy o tym, że sam Chrystus 

był więźniem i został skazany na śmierć, więźniami byli apostołowie, a także wielu wśród tych, których 

Kościół czci jako świętych. Tak więc Ewangelia więźniów ma długą i zróżnicowaną historię. Misją 

kapłanów jest budzić w ludziach przebywających w więzieniach pamięć o tym, że zostali stworzeni na obraz 

Boży. Pan Bóg jest w stanie wyzwolić z fizycznego wiezienia tych, którzy do Niego należą, podobnie jak 

kiedyś wyzwolił swój lud z niewoli babilońskiej. Ostatnim przykładem uwolnienia z fizycznego więzienia 

był uprowadzony w Iraku przez terrorystów chaldejski arcybiskup Mosulu Paulos Faraj Rahho, który - 

mimo licznych pogróżek i zastraszania - złożył piękne świadectwo wierności Chrystusowi i Kościołowi.  

Lecz więzienie to nie tylko pojęcie fizyczne, często to jeszcze bardziej dotkliwa rzeczywistość utraty 

duchowej wolności. Najgorszym bowiem więzieniem człowieka jest zamknięte i zatwardziałe serce, a 

największym złem rozpacz. Największą niewolą, jaka może człowieka spotkać jest poczucie bezsensu. 

Każdy z kapłanów wezwany jest do tego, by głosił obu rodzajom więźniów, że Bóg jest bogaty w 

miłosierdzie i że Jezus Chrystus najwięcej serca okazywał celnikom i jawnogrzesznicom a oni w 

odpowiedzi na miłość Jezusa zawierzali Mu samych siebie i odnajdywali nadzieję, nawet jeśli przedtem byli 

ogarnięci rozpaczą. Może być tak, że człowiek podejmuje jakieś zadania, ale w pewnym momencie zadaje 

sobie pytanie: po co ja to wszystko robię? Po co trwać w powołaniu? Do czego mi to potrzebne? Zadaniem 

kapłańskim jest budzenie radości z odnalezienia pokoju serca, ze skruchy, z przebaczenia, z przyjęcia łaski. 

Nie zapominajmy o tym, że sercem Dobrej Nowiny jest przywrócenie ludzkiemu życiu utraconego sensu. 

Jeżeli ponownie dojrzę sens mojego istnienia, sens życia w miłości, wtedy będę i w stanie podjąć niejeden 

wysiłek dla głoszenia Dobrej Nowiny i niemały wysiłek w celu głoszenia Dobrej Nowiny.  

c. a niewidomym przejrzenie  

Trzecim zadaniem kapłana jest głoszenie niewidomym przejrzenia. „Jak niewidomi macamy ścianę i jakby 

bez oczu idziemy po omacku. Potykamy się w samo południe jak w nocy, w pełni sił jesteśmy jakby umarli" 

(Iz 59, 10) - mówi prorok opisując stan niemożności odnalezienia siebie wśród reguł życia Bożego. Tego 

rodzaju upośledzenie zagradza drogę do świątyni: „Żaden człowiek, który ma skazę, nie może się zbliżać - 

ani niewidomy, ani chromy, ani mający zniekształconą twarz, ani kaleka" (Kpł 21, 18). Ciemności grzechu i 

nieznajomości Pana odgradzają człowieka od Domu Bożego. Przykładem tego są wszyscy ci, którzy za 

życia nie mogą nigdy trafić do kościoła, i tylko po śmierci ich rodzina przemocą - przy pomocy mediów - 

domaga się wniesienia ich do Domu Bożego, traktując Kościół jak dom pogrzebowy.  

Natchniony kapłan uzdolniony jest do doprowadzeniu niewidomych do poznania Chrystusa, który 

rozświetla mroki grzechu, napełnia światłem i rodzi nas ku zmartwychwstaniu. „W ów dzień [...] oczy 

niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć" (Iz 29, 18). Wiara w Chrystusa jest światłem, 

które przez cierpienie i śmierć prowadzi nas do jasności zmartwychwstania. Uwolnienie człowieka od 

opętania przez złego ducha, będącego najwyższym złem oraz symbolem grzechu i buntu przeciw Bogu, 

dokonane przez Chrystusa, rękoma kapłana, jest znakiem tego, iż zrozumieliśmy co znaczą słowa: 

„Niewidomemu byłem oczami" (Hi 29, 15).  

Do tego duchowego oświecenia nakłania św. Paweł w liście do Efezjan. „Niegdyś byliście ciemnością, lecz 

teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości". Wydajcie wspaniałe owoce światłości 

wszelką prawość i sprawiedliwość, i prawdę. Do tych natomiast, którzy uwierzyli Chrystusowi, a później 

stali się chrześcijanami tylko z nazwy, św. Paweł kieruje upomnienie: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z 

martwych, a zajaśnieje ci Chrystus".  

d. abym uciśnionych odsyłał wolnymi  

Potem przychodzi kolej na czwarte zadanie: czynienie uciśnionych wolnymi. Ono przypomina nam o tym, 

że wolą Bożą jest, ażeby dobra stworzone służyły wszystkim w sposób sprawiedliwy. Tymczasem dzisiaj 

nowe systemy ekonomiczne w Polsce przyczyniły się do upowszechnienia pewnej formy kapitalistycznego 

neoliberalizmu, który chce sobie podporządkować całego człowieka i uzależnia rozwój narodu od ślepych 
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procesów rynkowych, nakładając nieraz na ludzi i społeczeństwo nieznośne ciężary. Skutek jest taki, że we 

wspólnocie nieliczni bogacą się ponad wszelką miarę kosztem postępującego zubożenia wielu. 

Odwiedzający niedawno Poznań bp Homeyer powiedział: my Niemcy spodziewaliśmy się, że Polska po 

wejściu do Unii wesprze w niej kurs naszej polityki prospołecznej. Tymczasem przecieramy oczy ze 

zdumienia widząc, jak Polska staje się jeszcze bardziej liberalna niż Wielka Brytania, czyli bardziej 

sprzyjająca pracodawcom aniżeli pracownikom.  

Nie zapominajmy o tym, że Kościół, spełniając swą misję, głosi światu nową sprawiedliwość, 

sprawiedliwość Królestwa Bożego (por. Mt 6, 33). Przypomina, że bogactwa stworzenia są wspólnym 

dobrem wszystkich ludzi. Ci, którzy dobra te posiadają na własność, są tylko ich zarządcami, czyli 

szafarzami, działającymi w imieniu Boga, który sam pozostaje ich wyłącznym właścicielem w ścisłym tego 

słowa znaczeniu. Trzeba o tych sprawach mówić, dopóki w naszej Ojczyźnie dzieje się choćby najmniejsza 

niesprawiedliwość, w przeciwnym bowiem razie Kościół okazałby się niewierny misji powierzonej mu 

przez Jezusa Chrystusa.  

Obowiązek wychodzenia naprzeciw potrzebom ludzi pokrzywdzonych przez los spoczywa nie tylko na 

politykach, przedsiębiorcach czy organizacjach charytatywnych, ale na wszystkich, którzy w jakikolwiek 

sposób mogą zaradzić potrzebom i biedzie innych. W tym względzie kapłan jest niezbędny dla procesu 

odnowy sprawiedliwości społecznej. Chociaż zmieniają się czasy i okoliczności, zawsze będą w parafii 

ludzie, którzy potrzebują głosu kapłanów Kościoła, aby inni mogli dostrzec lęki ubogich, ich cierpienia i 

nędzę. Proboszczowie tworząc plany duszpasterskie, myśląc o rodzinach wielodzietnych, ludziach starych, 

chorych i osamotnionych nie mogą zapomnieć o słowach św. Pawła: „niech wasz dostatek przyjdzie z 

pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała 

równość według tego, co jest napisane: Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał 

niewiele" (2 Kor 8, 14-15).  

e. abym obwoływał rok łaski od Pana  

Wreszcie piąte i ostatnie zadanie kapłańskie, czyli ogłaszanie roku łaski od Pana. O co tu konkretnie chodzi? 

Wiadomo, że rok łaski, czyli biblijny jubileusz to czas w szczególny sposób poświęconym Bogu.  

Był nim najpierw każdy co siódmy rok, zwany wedle Prawa Mojżeszowego „rokiem szabatowym". W tym 

to roku ziemia miała obowiązek odpocząć. Żydom będących niewolnikami u swoich współbraci trzeba było 

zwrócić wolność i to za darmo (por. Wj 23, 10-13; Kpł 25, 1-28; Pwt 15, 1-6). Ponadto Prawo o roku 

szabatowym przewidywało darowanie wszelkich długów.  

Podobne przywileje obowiązywały w roku jubileuszowym, który przypadał co pięćdziesiąt lat. W roku 

pięćdziesiątym przywileje roku szabatowego były poszerzane. Czytamy w Księdze Kapłańskiej: „Będziecie 

święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla 

was jubileusz - każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu" (Kpł 25, 10). Jedną 

ze znamiennych konsekwencji roku jubileuszowego było powszechne wyzwolenie wszystkich zadłużonych 

Hebrajczyków. Z tej okazji każdy z nich wchodził na nowo w posiadanie swej ojcowizny, którą kiedyś 

sprzedał lub utracił popadając w niewolę, ponieważ własności i wolności Żydom nie wolno było utracić 

definitywnie, na zawsze. Ich własność i wolność należała definitywnie do samego Boga. Izraelici nie mogli 

pozostawać niewolnikami na zawsze, ponieważ Bóg ich sobie „wykupił" na wyłączną własność.  

Nawet jeśli prawa roku jubileuszowego pozostawały bardziej programem, niż konkretną realizacją, bardziej 

prophetia futuri, czyli zapowiedzią przyszłego wyzwolenia, którego dokona kiedyś Mesjasz, to jednak na 

podstawie tych praw zarysowuje się niewątpliwie jakaś nauka społeczna, która zostanie później rozwinięta 

przez Kościół. W tradycji roku jubileuszowego zakorzeniona jest w pewien sposób cała doktryna społeczna 

Kościoła, poczynając od encykliki Rerum novarum.  

ZAKOŃCZENIE  
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Drodzy Bracia Kapłani! Przed laty w tej katedrze zdecydowaliście się na doskonałą miłość Boga i 

człowieka. Podobnie jak Chrystus pragnęliście umywać nogi, służyć ludziom, ofiarując im Wasze życie. W 

Wielki Czwartek pragniemy powrócić do pierwszej miłości i podjąć pierwsze czyny! (por. Ap 2, 4-5). Niech 

ponownie w tym miejscu, do którego przed 1040 laty przybył pierwszy biskup, Jordan, rozlegną się słowa 

naszego Nauczyciela i Mistrza: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,  

abym ubogim niósł dobrą nowinę,  

więźniom głosił wolność,  

a niewidomym przejrzenie;  

abym uciśnionych odsyłał wolnymi,  

abym obwoływał rok łaski od Pana.  

[...] Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli (Łk 4, 18-21).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza Wieczerzy Pańskiej, 20 marca 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Nowa Pascha. Msza Wieczerzy Pańskiej - Wielki Czwartek (Katedra Poznańska - 

20.03.2008)  

Rozpoczynamy oto Triduum Paschalne. Trzy święte dni, w których Kościół wspomina Mękę, Śmierć i 

Zmartwychwstanie Chrystusa, będące sercem roku liturgicznego, które pozwalają nam ponownie przeżyć 

centralne wydarzenie naszego odkupienia. Mogą one być traktowane - w sensie liturgicznym - jak jeden 

dzień, który rozpoczyna się we Wieczerniku, gdzie zostało ustanowione Nowe Przymierze, Nowe 

Kapłaństwo i Nowe Prawo.  

Tam właśnie, we Wieczerniku, Pan Jezus, razem z apostołami, przeżywał swoją ostatnią Paschę na ziemi. 

Jak przebiegała ta Pascha, będąca jednocześnie pierwowzorem dla wszystkich Eucharystii odprawianych na 

świecie?  

1. PASCHA ŻYDOW  

Nazwa tego największego ze świat żydowskich pochodzi od hebrajskiego słowa pesach, które oznacza 

przejście, ominięcie. Tej nocy, kiedy anioł Boży przechodził przez Egipt powodując śmierć wszystkich 

pierworodnych, ominął domy Izraelitów oznaczone na odrzwiach krwią zabitego baranka. To jest ofiara 

Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił (Wj 

12, 27). W następstwie tego wydarzenia, naród Izraela został wypuszczony z niewoli i wyszedł z ziemi 

egipskiej. Od tamtej pory Pascha upamiętnia ocalenie pierworodnych Izraela od śmierci w Egipcie a Pascha 

stała się początkiem narodowej historii Żydów. Święto Paschy jest dla Żydów najważniejszym świętem, 

uważanym jednocześnie za najważniejsze wydarzenie w historii żydowskiej.  

Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o 

baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech 

się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia 

liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć.  

Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do 

czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew 

baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso 

pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego 

nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. Nie 

może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu 

spalicie.  
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Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w 

waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez 

Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi 

bogami Egiptu - Ja, Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. 

Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. 

Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po 

wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie (Wj 12, 3-14).  

Jezus i jego uczniowie - trzeba to sobie wyraźnie uświadomić - w zgodzie z przeżywanym akurat 

żydowskim świętem Paschy, musieli najpierw postarać się o baranka, następnie złożyć go na ofiarę w 

świątyni jerozolimskiej, a potem uczestniczyć w zwyczajnej wieczerzy paschalnej, zwanej dzisiaj sederem 

paschalnym. Jezus spędzał to święto w podobny sposób, w jaki spędzali je wszyscy współcześni mu Żydzi. 

Stąd na samym początku apostołowie nie pytają Jezusa: gdzie chcesz spożyć Ostatnią Wieczerzę, gdzie 

chcesz odprawić Eucharystię, ale pytają: „Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?" 

(Mt 26, 17; por. Mk 14, 12).  

Porządek świętowania Paschy zmienił się zasadniczo w I wieku po Chr., kiedy świątynia jerozolimska 

została zniszczona przez Rzymian. Chociaż pierwsza część Paschy, świątynna, uległa znacznemu 

przekształceniu (nie można już było składać w niej ofiar), to jednak jej druga część, kolacja, nie uległa co do 

istoty zmianie.  

OFIARA  

Jezus żył jednak w czasach, w których jedna i druga część Paschy były aktualne. Kiedy więc należało 

przygotować Paschę, Jezus posłał do miasta Piotra i Jana, aby znaleźli izbę na wieczerzę paschalną; według 

przepisów bowiem baranka należało spożyć w obrębie murów Świętego Miasta.  

   

W czasach Jezusowych zabijano baranka czternastego dnia miesiąca Nizan, w godzinach popołudniowych: 

między godziną trzecią a piątą, o zmierzchu. Pielgrzymi i mieszkańcy Jerozolimy przyprowadzali baranki do 

świątyni. Wszyscy wchodzili na dziedziniec, a kiedy dziedziniec się zapełnił ludźmi, zamykano bramy i 

rozpoczynano składanie ofiar. Każdy Izraelita zabijał własną ofiarę, podczas gdy kapłani, ustawieni w dwa 

rzędy, zbierali krew do złotych naczyń, które - przechodząc z rąk do rąk - docierały do ostatniego kapłana, 

który wylewał ją u stopni ołtarza.  

W czasie składania ofiary z baranka paschalnego lewici śpiewali hallel (Ps 113-118). W śpiewie lewitów 

uczestniczyli ojcowie rodzin, wtórując swoim alleluja po każdej strofie psalmu. Kiedy pierwsza grupa 

zakończyła już ceremonię ofiary, otwierano bramy dziedzińca. Każdy wracał z zabitym barankiem, aby go 

upiec w obrębie murów Jerozolimy i zasiąść do sederu, czyli do posiłku paschalnego.  

UCZTA  

Baranek był pieczony na rożnie, z użyciem drzewa granatowca, tak aby żadna z jego kości nie została 

złamana. Mięso opiekało się ze wszystkich stron na otwartym ogniu. Spożywano go w domu, w kręgu 

rodzinnym. Mimo iż rytuał tej wieczerzy uległ wielu zmianom, na skutek różnic w obrębie samego 

judaizmu, to jednak zasadnicze części wieczerzy paschalnej pozostały niezmienne. Cały posiłek jest 

spożywany w czterech etapach, z każdym etapem wiąże się wypicie kielicha wina, która to czynność 

stanowi jakby pomost między poszczególnymi etapami obrzędu. Czerwone wino ma przypominać krew 

obrzezania i krew baranka paschalnego. Ceremonia pesachowa, seder, zaczyna się od odmówienia przez 

ojca rodziny błogosławieństwa nad winem (Kidusz), po którym wszyscy stół okalający wtórują Amen i 

każdy wychyla swój kielich. Picie kielichów przy odpowiednich modlitwach powtarza się czterokrotnie 

podczas całej wieczerzy, stąd inna nazwa tej ceremonii brzmi arba koses, to znaczy cztery kielichy.  
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a. wieczerza  

Na stole żydowskiej rodziny powinien się znajdować talerz sederowy. Każda potrawa - a jest ich dzisiaj 

sześć - ma swoje obowiązkowe miejsce na półmisku. Półmisek umieszczony jest nad trzema przykrytymi 

macami (taki sam talerz można postawić przed każdym chłopcem, który ukończył 13 lat). Trzy kawałki 

macy symbolizują strukturę społeczności żydowskiej: kapłanów, lewitów i Izraelitów (ponieważ maca 

zastępuje chleb przez całe święta, często jada się ją posmarowaną masłem z solą lub z miodem, albo z 

charosetem). Maca nie może być pokruszona, połamana ani pieczona. Na początku sederu głowa rodziny 

łamie jedną z trzech mac na dwie nierówne części i chowa ku uciesze dzieci większy kawałek pod poduszkę 

fotela lub kanapy, którą dzieci później szukają. Jest to afikoman (czyli deser; (greckie: po uczcie). Spożywa 

się go jako ostatni kawałek jedzenia po kolacji.  

Na półmisku z prawej strony kładzie się zero'a, czyli kawałek na wpół upieczonego mięsa, który ma 

przypominać naprędce - przed wyjściem z kraju - pieczonego baranka z Egiptu. W zastępstwie mięsa 

baranka można użyć szyjkę, skrzydełko lub udko kury czy indyczki, ponieważ niektórzy Żydzi uważają, że 

baraninę będzie można jeść ponownie podczas sederu paschalnego dopiero wtedy, kiedy zostanie 

odbudowana świątynia jerozolimska.  

Po lewej stronie półmiska kładzie się jajko (bejca) ugotowane na twardo. Po obraniu sieka się je i miesza z 

soloną wodą (albo moczy kawałek w słonej wodzie) i zjada przed rybą. Symbolizuje ono życie.  

Pośrodku półmiska stawia się gorzkie zioła (marror), umyte i osuszone. Jest to tarty chrzan zawinięty w 

liście sałaty. Kładzie się je między dwa kawałki macy i zjada. Mają one przypominać gorycz niewolnictwa.  

Na środku półmiska umieszcza się ugotowane warzywa (karpas): pieruszkę, korzeń selera albo rzodkiewki z 

łodyżką i listkami. Nać warzyw ma przypominać wielkie rzesze Żydów w Egipcie obciążonych trudną 

pracą. Pietruszka zaś i cykoria symbolizują nadzieję. Po odmówieniu modlitwy (kiduszu) głowa domu kraje 

warzywa na kawałki, macza w solonej wodzie i podaje każdemu do jedzenia.  

W lewym dolnym rogu półmiska kładzie się charoset, czyli masę sporządzoną z tłuczonych orzechów i 

migdałów, jabłek zmieszanych z winem, z dodatkiem miodu i utartej macy. Z masą podaje się rozmaite 

owoce: jabłka, migdały, cynamon, morele, rodzynki, daktyle oraz figi. Utarta orzechowa masa ma 

przypominać glinę, z jakiej Żydzi sporządzali cegły w niewoli egipskiej (por. ks. Kazimierz Juszko, 

Żydowskie źródła liturgii Kościoła).  

Kiedy już cała rodzina zasiadła do stołu, ojciec błogosławił chleb i wino, używając słów podobnych do tych, 

które wypowiadamy w trakcie Mszy św. na ofiarowanie: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nasz, Królu 

wszechświata, który stworzyłeś ten owoc ziemi. Oto chleb uciemiężenia, który nasi ojcowie spożywali w 

Egipcie. Ktokolwiek jest głodny, niech się przybliży i spożywa; a kto powinien sprawować Paschę, niech się 

przybliży i ją celebruje.  

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nasz, królu wszechświata, który stworzyłeś ten owoc winnego krzewu. Ty 

nas wybrałeś wśród wszystkich narodów, wyniosłeś nas ponad inne plemiona i Twymi przykazaniami nas 

uświęciłeś. W miłości Twojej dałeś nam Panie, nasz Boże, te coroczne święta ku naszej radości, uroczystości 

i dni pogodne, takie jak to Święto Przaśników, które jest czasem naszego wyzwolenia, zgromadzeniem 

świętym, pamiątką naszego wyjścia z Egiptu.  

b. opowiadanie  

Integralną część każdego sederu paschalnego stanowi opowiadanie (haggada) o Wyjściu. Ojciec rodziny 

wygłasza haggadę paschalną, będącą swego rodzaju parafrazą opisu biblijnego, w której wyjaśnia dzieciom 

i kobietom sens uczty paschalnej. Rozpoczyna ją rytualne pytanie najmłodszego syna: czym ta noc różni się 

od wszystkich innych nocy? Dlaczego podczas wszystkich innych wieczorów wolno nam spożywać 



209 
 

wszelkiego rodzaju włoszczyzny, a tego wieczoru tylko chrzan? Dlaczego tej nocy gorzkie zioła maczamy 

w słonej wodzie? Dlaczego podczas wszystkich innych wieczorów wolno nam jadać chleb zakwaszony i 

niezakwaszony, a tego wieczora tylko niezakwaszony? Dlaczego tej nocy jemy pochyleni?  

Gdy się was zapytają dzieci: cóż to za święty zwyczaj? - tak im odpowiecie: «To jest ofiara Paschy na cześć 

Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan, a nasze domy ocalił»... Dzieje się tak ze 

względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu (Wj 12, 26; 13, 8). Gdy syn twój zapyta cię 

kiedyś: «Jakie jest znaczenie tych świadectw, praw i nakazów, które wam zlecił Pan, Bóg nasz?», odpowiesz 

synowi: «Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie i wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką» (Pwt 6, 

20n).  

Daczego spożywa się gorzkie zioła? Ponieważ Egipcjanie czynili życie naszych ojców w Egipcie gorzkim 

(por. Wj 1, 14). Aby złagodzić smak ziół, zanurza się je w charosecie. Ta potrawa sporządzana z tartych 

jabłek, owoców granatu, orzechów, daktyli ma przypominać jabłonie, pod którymi kobiety żydowskie w 

ukryciu rodziły synów (por. Pnp 8, 5). Dlaczego spożywa się przaśne mace? Ponieważ ciasto naszych ojców 

nie zdążyło wyrosnąć. Dlaczego pijemy oparci na łokciu? Ponieważ jesteśmy ludźmi wolnymi i naszym 

obowiązkiem jest wychwalać Tego, który dla ojców naszych i dla nas uczynił te cuda. Ojciec rodziny 

kończył opowiadanie wezwaniem do odśpiewania hallelu (Ps 113 i 114).  

c. wieczerza  

Następnie wychylano drugi kielich i rozpoczynała się właściwa wieczerza, która powinna skończyć się 

przed północą, na pamiątkę czasu wyjścia z Egiptu.  

Kiedy ta część się kończyła podawano trzeci kielich wina, zwany też „kielichem błogosławieństwa". Z 

czasem picia tego kielicha błogosławieństwa należy wiązać - zdaniem wielu - moment ustanowienia 

Eucharystii.  

Potem przychodziła kolej na czwarty kielich, łącznie ze śpiewem ostatnich psalmów (druga część hallelu -

Ps 115 do 118 oraz 136), będący definitywnym zakończenie wieczerzy paschalnej. W tym momencie 

otwierano na oścież drzwi dla mającego kiedyś nadejść proroka Eliasza. Według synoptyków (Mt 26, 30; 

Mk 14, 26) właśnie w tym momencie Jezus opuścił wieczernik i udał się na modlitwę, na Górę Oliwną.  

Na stole pozostawał piąty kielich, przygotowany dla proroka Eliasza. Jest on aluzją do przyszłego, 

ostatecznego wyzwolenia Izraela i całej ludzkości przez Mesjasza, którego nadejście zapowie prorok Eliasz, 

który to Mesjasz miałby się zjawić - według tradycji żydowskiej - podczas nocy paschalnej. Żydzi czekają 

na spełnienie się ostatniej obietnicy Boga: Potem wprowadzę was do ziemi, którą z ręką podniesioną 

przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam ją wam na własność. Zaiste, Ja jestem Pan!» (Wj 

6, 8).  

2. PASCHA CHRZEŚCIJAN  

Po męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa wspólnota apostolska kontynuowała sprawowanie Paschy 

według obyczaju żydowskiego, dodając doń te elementy, które zostały wprowadzone do ostatniej wieczerzy 

paschalnej przez samego Jezusa. Zasadniczą zmianą było to, że chrześcijanie zaczęli przeżywać to święto 

nie tylko jako wspomnienie Wyjścia i oczekiwanie na przyjście Mesjasza, ale jako pamiątkę tego, co 

wydarzyło się w Jerozolimie podczas Ostatniej Wieczerzy oraz oczekiwanie ponownego przyjścia Pan 

Jezusa.  

OFIARA  
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Podobnie jak żydowskie święto Paschy zakładało najpierw złożenie ofiary z baranka paschalnego, tak też 

każda Eucharystia jest nade wszystko świętą ofiarą; ofiarą Odkupienia, i tym samym ofiarą Nowego 

Przymierza.  

Punkt kulminacyjny zbawczej misji Tego, którego spotykamy w Eucharystii nie zostaje osiągnięty, gdy 

znajduje się On otoczony tłumem, przemawia, czyni cuda, leczy. Punkt szczytowy mocy Zbawiciela Bożego 

objawił się w pozornej klęsce i bezużyteczności człowieka potępionego, wzgardzonego i skazanego na 

krzyż. Razem z Nim pojmujemy sekret ziarna, które pada w ziemię (por. J 12, 24), ale nie jest przez Boga 

zapomniane. Sprawia On, że ziarno to kiełkuje, wzrasta i przynosi tyle owocu, że stanie się chlebem 

dającym życie światu.  

„Nie można jednak zapominać, że uczta eucharystyczna ma też i przede wszystkim wymiar ofiarniczy. W 

niej Chrystus przedkłada nam na nowo ofiarę spełnioną raz na zawsze na Golgocie. Choć jest w niej obecny 

jako zmartwychwstały, nosi znaki swej męki, której «pamiątką» jest każda Msza św., jak nam przypomina 

liturgia aklamacją po konsekracji: «Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje 

zmartwychwstanie...». Uobecniając przeszłość, Eucharystia równocześnie kieruje nas ku przyszłości - ku 

ostatecznemu przyjściu Chrystusa na końcu dziejów. Ten aspekt «eschatologiczny» nadaje sakramentowi 

Eucharystii porywającą siłę, która pozwala iść drogą chrześcijańską z nadzieją" (Mane nobiscum Domine, 

15).  

W Jezusie, który ze śmierci przeszedł do życia w chwale, wypełnia się figura baranka paschalnego. Tamten 

ocalił Hebrajczyków, ten ocala „nas"! Jedno z najstarszych wyznań wiary apostolskiej brzmi: „Chrystus - 

nasz Baranek paschalny, został już zabity w ofierze" (1 Kor 5, 7). To wyznanie było znane w Kościele 

wcześniej niż powstał przekazujący je Pierwszy List do Koryntian (lata 56-57). Określa ono jednoznacznie 

śmierć Jezusa na krzyżu jako Ofiarę „naszej", nowej - chrześcijańskiej Paschy. Najważniejsze w tym 

starochrześcijańskim wyznaniu wiary jest odniesienie śmierci Chrystusa (por. Dz 14, 13 i 18; 1 Kor 10, 20) 

do ofiary baranka paschalnego. Podobnie mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa rozumieją wszyscy 

czterej ewangeliści. Sytuują je w kontekście starotestamentalnej Paschy, wyraźnie zaznaczając jednak 

odrębność i nowość paschalnej Ofiary Jezusa.  

„Pan Jezus tej nocy, której został wydany" (1 Kor 11, 23), ustanowił Ofiarę eucharystyczną swojego Ciała i 

swojej Krwi. Słowa apostoła Pawła przypominają nam dramatyczne okoliczności, w jakich narodziła się 

Eucharystia. Zawiera ona niezatarty zapis męki i śmierci Pana. Nie jest tylko przywołaniem tego 

wydarzenia, lecz jego sakramentalnym uobecnieniem. Jest ofiarą Krzyża, która trwa przez wieki. Prawdę tę 

dobrze wyrażają słowa, jakimi w rycie łacińskim lud odpowiada na wypowiadaną przez kapłana aklamację: 

«Oto wielka tajemnica wiary» - «Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu » (Ecclesia de Eucharystia, 11).  

Wszyscy zaś, którzy w Eucharystii uczestniczą, nie składając ofiary tak jak kapłan, składają wraz z nim, na 

mocy kapłaństwa powszechnego wiernych, swoje duchowe ofiary, które wyrażają chleb i wino od momentu 

złożenia ich na ołtarzu. Ten bowiem akt liturgiczny „ma swoją wartość i znaczenie duchowe". Chleb i wino 

stają się poniekąd symbolem wszystkiego, co zgromadzenie eucharystyczne przynosi od siebie w darze 

Bogu i co ofiaruje w duchu. Świadomość tego aktu składania ofiar winna utrzymać się przez całą Mszę 

świętą. Co więcej, powinna osiągnąć pełnię w momencie konsekracji i anamnezy, jak tego domaga się 

istotne znaczenie chwili Ofiary.  

Warto tu powtórzyć z trzeciej modlitwy eucharystycznej zwroty, które stają się szczególnie pełnym 

wyrazem ofiarniczego charakteru Eucharystii i łączą ofiarę nas samych z ofiarą Chrystusa: „Wejrzyj, 

prosimy, na dar Twojego Kościoła, i przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy 

posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą 

w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie". Ten walor ofiarniczy wyraża się w każdej 

Mszy świętej już w słowach, w których kapłan szczególnie prosi zebranych o modlitwę, aby „moją i waszą 

ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący".  
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Stanowi ona „Sacrificium" czyli "Świętą Ofiarę" dzięki temu, że ofiara Kapłana i duchowe ofiary ludu, 

wyrażone ofiarowaniem chleba i wina, a zarazem wypowiedziane modlitwą i sercem, zostają konsekrowane 

i stają się prawdziwie, rzeczywiście i istotnie Ciałem, które Chrystus wydał i Krwią, którą przelał za nas. W 

ten sposób mocą konsekracji postacie chleba i wina stają się sakramentalnym, bezkrwawym ponowieniem 

krwawej Ofiary przebłagalnej, złożonej przez Niego na krzyżu Ojcu Niebieskiemu za zbawienie świata.  

Dlatego właśnie w uobecnieniu tej jedynej Ofiary naszego zbawienia zostaje na nowo oddany Bogu 

człowiek i świat przez nowość paschalną Odkupienia. Nie może zabraknąć tego oddania. Jest ono podstawą 

"nowego i wiecznego przymierza" Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Gdyby go zabrakło, trzeba by 

poddać w wątpliwość, czy to samą doskonałość ofiary Odkupienia, która przecież była najdoskonalsza i 

ostateczna, czy też wartość ofiarniczą Mszy świętej. Kościół troszczy się o to, aby wierni nie tylko 

ofiarowali żertwę niepokalaną, ale uczyli się składać samych siebie w ofierze i za pośrednictwem Chrystusa 

z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sobą, aby w końcu Bóg był 

wszystkim we wszystkich (por. Dominicae cenae, 9).  

UCZTA  

„Nie ulega wątpliwości, że najbardziej oczywistym wymiarem Eucharystii jest uczta. Eucharystia narodziła 

się w wieczór Wielkiego Czwartku w kontekście wieczerzy paschalnej. Dlatego w jej strukturę wpisany jest 

sens uczty: „«Bierzcie i jedzcie» [...] Następnie wziął kielich i [...] dał im mówiąc: «Pijcie z niego 

wszyscy»" (Mt 26, 26-27). Ten aspekt dobrze wyraża relację komunii, którą Bóg pragnie nawiązać z nami i 

którą my sami winniśmy rozwijać w naszych wzajemnych stosunkach (por. Mane nobiscum Domine, 15).  

Odtąd każda Eucharystia jest udziałem w uczcie przygotowanej przez Boga samego, który zaprasza do 

jedzenia i picia w swojej obecności (por. Wj 24, 9-11), ucztą przymierza, radości i pokoju. Na tej uczcie sam 

Jezus czyni się dla nas pokarmem, aby uczynić nas uczestnikami swojego życia (Jego Ciało i Jego Krew).  

Podobnie jak podczas żydowskiej uczty paschalnej spotyka się wspólnota rodzinna, tak też uczta 

eucharystyczna gromadzi duchową rodzinę Mesjasza-Chrystusa. Bracia w wierze spotykają się ze sobą 

nawzajem i, uczestnicząc w świętych tajemnicach, stają się krewnymi Chrystusa (por. Orientale Lumen, 10). 

„Staliśmy się Chrystusem. Jeśli bowiem On jest głową, a my Jego członkami, to całym człowiekiem jest On 

i my razem" (Augustyn, Tractatus in. Jo., 21, 8). Te śmiałe słowa Augustyna podkreślają głęboką więź, jaka 

powstaje w tajemnicy Kościoła między Bogiem a człowiekiem, a która w naszym doczesnym życiu znajduje 

najwyższy wyraz w Eucharystii. Przymierze, które na Synaju połączyło Izrael z Bogiem więzią krwi, 

zapowiadało nowe przymierze, z którego wypływa swego rodzaju «pokrewieństwo» - jak mawiali Ojcowie 

greccy - między Chrystusem a chrześcijaninem (por. Cyryl Aleksandryjski, In Iohannis Evangelium, XI; Jan 

Chryzostom, In Matthaeum hom., LXXXII, 5).  

„Polecenia: «Bierzcie i jedzcie, (...) pijcie» (Mt 26, 26-27), które Jezus kieruje do apostołów w «sali na 

górze» pewnego jerozolimskiego domu w ostatni wieczór swego ziemskiego życia (por. Mk 14, 15), mają 

bogate znaczenie. Już sama tylko uniwersalna symbolika uczty, na której podaje się chleb i wino (por. Iz 25, 

6), wskazuje na więź komunii i zażyłości. Inne, jeszcze bardziej wyraziste elementy podkreślają wymowę 

Eucharystii jako uczty przyjaźni i przymierza z Bogiem" (Jan Paweł II, Eucharystia, Uczta komunii z 

Bogiem. Katecheza podczas audiencji generalnej 18 października 2000 roku).  

Zaproszeni do wspólnego uczestnictwa w uczcie, która daje nam życie, znajdują źródło jedności braterskiej. 

Spożywając ten sam chleb i pijąc z tego samego kielicha stajemy się braćmi i siostrami (por. 1 Kor 10, 

16n.), ponieważ w każdym z nas jest obecny ten sam Duch wspólnego Ojca. To stanowi fundamentalną 

rację naszej jedności i komunii. Wszystkie inne racje, takie jak spontaniczna sympatia, dobro wspólne, 

dalekosiężne plany, mogą się również pojawiać, ale zazwyczaj nie wytrzymują one wobec presji czasu i 

trudności.  



212 
 

Eucharystia nie jest też daleka od owego oczekiwania na - tym razem ponowne - nadejście Mesjasza, skoro 

jest dla nas rzeczywistą antycypacją ostatecznej uczty, zapowiedzianej przez proroków (por. Iz 25, 6-9) i 

opisanej w Nowym Testamencie jako «gody Baranka» (Ap 19, 7-9). Chrystus raz przyszedł, aby zgromadzić 

rozproszony Lud Boży (por. J 11, 52), jasno odkrywając zamysł zebrania wszystkich w jedną wspólnotę 

Przymierza (por. Jr 23, 3; 31, 10; Łk 1, 55. 70). W powołaniu Dwunastu, co należy odnieść do dwunastu 

pokoleń Izraela, i w poleceniu danym podczas Ostatniej Wieczerzy - by sprawowali Jego pamiątkę - Jezus 

ukazał, iż pragnie, by cała przez Niego założona wspólnota była w historii znakiem i narzędziem 

eschatologicznego spotkania, które On zapoczątkował.  

ZAKOŃCZENIE  

Pozwólmy na koniec, aby nasze pragnienie Eucharystii, której pamiątkę ustanowienia właśnie przeżywamy, 

wyraziło się w żarliwych słowach wielkiego teologa Kościoła ormiańskiego, Grzegorza z Nareku (X w.): 

„Pragnę nieustannie Dawcy, a nie Jego darów. Nie dążę do chwały, ale chcę ucałować Chwalebnego. [...] 

Nie szukam spoczynku, ale proszę i błagam o Oblicze Tego, który daje odpocznienie. Nie tęsknię za ucztą 

weselną, ale za Oblubieńcem" (Grzegorz z Nareku, XII Modlitwa).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Piątek, 21 marca 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Wiedza krzyża. Wielki Piątek Męki Pańskiej (Katedra Poznańska - 21.03.2008)  

Dzisiaj przeżywamy w Kościele Wielki Piątek, pamiątkę męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Rozważamy tajemnicę zła i grzechu, które ciążą nad ludzkością oraz teologię krzyża. Tego krzyża, który jest 

- jak pisze św. Leon Wielki - „źródłem wszelkich błogosławieństw i przyczyną wszelkich łask" (Mowa 8 o 

Męce Pańskiej, 6-8, PL 54, 340-342).  

Sław, języku, bój chwalebny, 

Dzieje walki niezrównanej, 

I opiewaj triumf krzyża 

(z hymnu Godziny Czytań na Wielki Piątek)  

KRZYŻ CHRYSTUSA  

Cała Ewangelia prowadzi do krzyża. I chociaż Piotr z oburzeniem odrzucał możliwość przyjęcia krzyża 

przez Mistrza (Panie, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie - Mt 16, 22), Jezus nie dał się odwieść od zamiaru 

wykupienia grzeszników własną krwią.  

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam 

naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował 

octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha (J 19, 28-30).  

Oddał ducha Ojcu, mimo iż właśnie On, który „przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając" miał - po ludzku 

sądząc - największe ze wszystkich ludzi prawo do tego, aby został oszczędzony. A jednak właśnie Jezus, 

który w szczególny sposób zasługiwał na miłosierdzie, nie doznał miłosierdzia od ludzi, którym dobrze 

czynił. Także najbliżsi nie potrafili Go osłonić i wyrwać z rąk prześladowców. Został pojmany, 

wyszydzony, skazany, ubiczowany, ukoronowany cierniem, a potem przybity do krzyża i oddał ducha w 

straszliwych męczarniach.  

Tylko w ten sposób - za cenę Jego ofiary - mogła zostać wymierzona sprawiedliwość grzechowi. Za cenę 

Jego posłuszeństwa „aż do śmierci" (Flp 2, 8). Została wymierzona sprawiedliwość śmierci, która od 

początku dziejów człowieka sprzymierzyła się z grzechem. Śmierci została wymierzona sprawiedliwość za 

cenę śmierci Tego, który był bez grzechu, i który jeden mógł zadać śmierci śmierć (por. 1 Kor 15, 54 n.). 

Jest to prawdziwy „nadmiar" sprawiedliwości, gdyż grzechy człowieka zostają „wyrównane" ofiarą Boga-
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Człowieka. Krzyż Chrystusa, w którym Syn oddaje pełną sprawiedliwość Ojcu, jest równocześnie 

radykalnym objawieniem miłości wychodzącej na spotkanie tego, co stanowi sam korzeń zła w dziejach 

człowieka: na spotkanie grzechu i śmierci (por. Dives in misericordia, 8). W tajemnicy Ukrzyżowanego 

„dokonuje się owo zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje siebie, aby 

podnieść człowieka i go zbawić - jest to miłość w swej najbardziej radykalnej formie" (Deus caritas est, 12).  

Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią 

przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego 

jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli (J 19, 33-35).  

„Chcesz poznać moc krwi Chrystusa? - pyta Jan Chryzostom. Trzeba się cofnąć - do jej prawzoru i 

wspomnieć jej typ opisany na kartach Starego Testamentu. [...]  

Z przebitego boku wypłynęła krew i woda. Nie chcę, abyś, słuchaczu, przechodził obojętnie wobec tak 

wielkich tajemnic, zostaje bowiem jeszcze inny i tajemny sens. Powiedziałem już, że woda i krew są 

obrazem chrztu i Eucharystii. Z tych dwóch sakramentów bierze swój początek Kościół. [...] Kościół więc 

powstał z boku Chrystusa, podobnie jak z boku Adama wyszła jego małżonka, Ewa.  

Dlatego świadczy o tym św. Paweł, kiedy mówi: Jesteśmy z Jego ciała i z Jego kości - a ma on tu na myśli 

bok Chrystusa. Albowiem jak z boku Adama Bóg stworzył kobietę, tak też Chrystus dał nam ze swego boku 

wodę i krew, z których utworzył Kościół. I tak jak Bóg wyprowadził Ewę z głęboko uśpionego Adama, tak 

też Chrystus po śmierci dał nam wodę i krew" (Jan Chryzostom, Katecheza chrzcielna 3, 13-19).  

Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.  

Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53, 5).  

A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają (Hbr 5, 

9).  

PODJĘTY Z MIŁOŚCI  

Mylą się ci, którzy prośbę Jezusa o oddalenie kielicha męki rozumieją w ten sposób, że Ojciec wysłał Syna 

na krzyż „przemocą", Jemu zaś nie pozostało nic innego, jak tylko podporządkować się woli Ojca. Taka 

interpretacja kryje w sobie oskarżenie Ojca o nieczułość i okrucieństwo wobec własnego Syna. Tymczasem 

Pan Jezus wyraźnie mówił, że podejmuje swoją śmierć z pełną dobrowolnością: "Nikt Mi życia nie zabiera, 

lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać" (J 10, 18). Gdyby tylko 

zewnętrzne posłuszeństwo skłoniło Go do podjęcia męki, nieprawdziwe byłyby Jego słowa: "Nikt nie ma 

większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J 15, 13; por. J. Salij, Żeby nie 

cierpieć bezużytecznie).  

Mimo iż przeżył okrutne męki, Jezus nie pozwolił zniszczyć w sobie miłości do Ojca a nawet do tych ludzi, 

którzy Go krzyżowali, ale je przemienił w główny czyn swojej miłości. Toteż Jan Paweł II później 

powiedział: „Cierpienie ludzkie osiągnęło swój zenit w męce Chrystusa. Równocześnie zaś weszło ono w 

całkowicie nowy wymiar i w nowy porządek: zostało związane z miłością. [...] Miłość też jest 

najpełniejszym źródłem odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia. Odpowiedzi tej udzielił Bóg człowiekowi 

w Krzyżu Jezusa Chrystusa" (Salvifici doloris, 18.13).  

Sprawiedliwość objawiająca się w krzyżu Chrystusa była „na miarę Boga", ponieważ zrodziła się z miłości i 

w miłości się dopełniła, wydając owoce zbawienia. Boski wymiar Odkupienia nie urzeczywistnił się tylko w 

wymierzeniu sprawiedliwości grzechowi, ale w przywróceniu miłości owej twórczej mocy w człowieku, 

dzięki której ma on znów przystęp od pełni życia i świętości.  
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Bóg nie tylko ma moc, ale i pragnie przemienić nasze cierpienia w naszą szansę. "Każdą latorośl, która 

przynosi owoc, Ojciec oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy" (J 15, 2). W ten sposób cierpienie można - 

z Bożą pomocą - przemienić w ofiarę, i wówczas nie tylko nie niszczy ono naszej duchowej struktury, ale 

przyczynia się do jej rozwoju. „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w 

ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity" (J 12, 24). Mówiąc 

inaczej, cierpienie można przemienić w krzyż i jednym z powodów, dla których Jezus podjął straszliwą 

mękę, było to, że chciał nauczyć nas, jak się to robi.  

Krzyż, na którym Chrystus toczył swój ostatni dialog z Ojcem wyłania się z samej głębi tej miłości, jaką 

człowiek - stworzony na obraz i podobieństwo Boga - został obdarzony w odwiecznym Bożym planie. Jest 

to nie tylko miłość, która stwarza dobro, ale która doprowadza do uczestnictwa we własnym życiu Boga: 

Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ten bowiem, kto miłuje, pragnie obdarzać sobą. Uwierzyć w ukrzyżowanego, 

to znaczy uwierzyć, że w świecie jest już obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od wszelkiego zła, w 

jakie uwikłany jest człowiek, ludzkość, czy świat. Chrystus, ukazuje siebie jako niewyczerpalne źródło 

miłości miłosiernej. Jedynie patrząc na Ukrzyżowanego można ostatecznie zrozumieć, że Bóg jest miłością.  

OFIARUJĄCY WIEDZĘ KRZYŻA  

Wobec krzyża nie można pozostawać obojętnym. Można go zaakceptować z miłością lub odrzucić z odrazą. 

Sam Jezus zachęca do jego dobrowolnego wyboru: Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 

niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mt 16, 24). Kto postępuje inaczej nie jest godny nazywać 

się Jego uczniem: Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien (Mt 10, 38).  

Krzyż, jakkolwiek byłby ciężki, nie jest synonimem nieszczęścia, którego ewentualnie w miarę możliwości 

moglibyśmy uniknąć, lecz okazją do naśladowania Jezusa i nabrania sił do walki z grzechem i złem. Droga 

Krzyża jest bowiem jedyną drogą, prowadzącą do zwycięstwa miłości nad nienawiścią, do wygranej 

dzielenia się z innymi nad egoizmem, do tryumfu pokoju nad przemocą.  

Kto chce być uczniem Ukrzyżowanego musi iść za Nim z własnym krzyżem. Nie tak jak Cyrenejczyk, który 

niósł krzyż Chrystusowy, tylko dlatego, iż był przymuszony i to jedynie bardzo krótko. Z pewnością łatwiej 

być Cyrenejczykiem niż wiernym uczniem. Wierny uczeń Chrystusa idzie za Nim z własnym krzyżem przez 

całe życie. Może właśnie dlatego tak chętnie pomagamy Ukrzyżowanemu przez krótki czas, a potem - 

oddawszy Mu Jego krzyż - wracamy pospiesznie do własnych domów w poczuciu dobrze spełnionego 

chrześcijańskiego obowiązku.  

Wielu też dochodzi na szczyt Golgoty i staje tuż obok Chrystusa, ale duchem są od Niego bardzo daleko. 

Obaj łotrzy byli równie blisko Ukrzyżowanego, ale tylko jeden z nich poznał zbawczy sens Jego cierpień i 

zaakceptował Jego pomoc, za co otrzymał niezwykłe zapewnienie: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną 

będziesz w raju (Łk 23, 43).  

 

Święci mówili często o Chrystusie nauczającym z „katedry krzyża". Twierdzenie, że utrata życia stanowi 

gwarancję życia, które się nigdy nie kończy stanowi podstawową prawdę nie-rozumnej wiedzy krzyża. 

Scientia crucis nie jest zbiorem teoretycznych wiadomości, ale bezpośrednio przeżytą, bogatą i tajemniczą 

rzeczywistością, której nie można ująć w naukowy system ani przekazać w zwykłym wykładzie. „Scientia 

crucis zdobywa się tylko wtedy, gdy się samemu do głębi doświadczy krzyża" - pisała Edyta Stein. Wiedzę 

tę zdobywa się przez całe życie i nigdy nie pozna się do końca wszystkich jej tajników.  

Wiedza krzyża zawiera - nie do przyjęcia przez mędrców tego świata - prawdę o cierpieniu przyjętym w 

sposób wolny i ofiarowanym z miłości do tych, którzy popełniwszy zło, ryzykują utratę wiecznego życia. 

Wiedza krzyża nie kieruje się naukowymi przesłankami, ale „nielogicznymi" regułami miłości. To miłość 

sprawia, że chrześcijanin nie patrzy z daleka na Ukrzyżowanego, lecz idzie za Nim krok w krok aż na 

Kalwarię. To miłość pomaga zrozumieć niepojęty dla uczonych Boży plan zbawienia, że każdy kto miłuje 
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narodził się z Boga i zna Boga (1 J 4, 7). Miłość prowadzi nas do takiego zjednoczenia z Chrystusem, które 

umożliwia współpracę z Nim w zbawianiu nie tylko siebie samego, ale także innych grzeszników, wręcz 

całego świata. Mocą krzyża - pisze swym siostrom Edith Stein - możesz być obecna na wszystkich frontach 

świata, we wszystkich miejscach bólu, dokądkolwiek poniesie cię twoja współczująca miłość; ta miłość, 

którą czerpiesz z boskiego Serca, tryska wszędzie Jego najdroższą krwią, aby nieść ulgę, ratować i zbawiać ( 

E. Stein, Autoportret Edyty Stein w jej twórczości, przekł. I. J. Adamska OCD, Poznań 1999, s. 203).  

Wprawdzie ludzkość na całej ziemi doświadcza fizycznych bólów i duchowych udręk, ale tylko 

chrześcijaństwo umożliwia przeżycie ich wraz z Synem Bożym. Każdy, kto wziął na siebie dobrowolnie 

bolesne doświadczenie, łącząc je z cierpieniami Zbawiciela, uczynił lżejszym nieopisany ciężar grzechów 

ludzkości i pomógł Panu nieść jego ciężar. „Co więcej, Chrystus - Głowa wypełnia swoje dzieło 

odkupieńcze w tych członkach Mistycznego Ciała, którzy jednoczą się z Nim w duszy i ciele dla Jego dzieła 

zbawczego: Cierpienie wynagradzające, dobrowolnie przyjęte jest tą rzeczywistością, która najgłębiej 

jednoczy nas z Panem" (E. Stein). „Proszę Was zatem - mówił Jan Paweł II - budujcie Kościół poprzez 

Wasze ukryte ofiary, poprzez Wasze współdziałanie mistyczne i bolesne. Pomagajcie ludzkości, aby 

osiągnęła to zdrowie wewnętrzne, które jest równoznaczne z pogodą i pokojem duszy, a bez którego 

zdrowie fizyczne i wszelkie inne zdrowie ziemskie nic nie jest warte".  

Ostatnie miesiące życia siostra Teresa Benedykta spędziła nad pisaniem dzieła zatytułowanego „Wiedza 

krzyża", czyli nad pracą o mistyce i życiu św. Jana od Krzyża. Dzieło to, a także komentarze do pism 

mistycznych św. Teresy Wielkiej, jest świadectwem, że opisywane przez s. Teresę Benedyktę życie duszy 

jest jej znane nie tylko jako przedmiot teologicznej analizy, ale wyrasta z jej osobistego doświadczenia. 

Pisała: „Głębia duszy jest miejscem, gdzie Bóg mieszka «zupełnie sam», dopóki dusza nie osiągnie 

doskonałego zjednoczenia w miłości. Własna jej działalność zmniejsza się coraz bardziej, w miarę jak dusza 

zbliża się do swego wnętrza. Kiedy już do niego doszła, wtedy sam Bóg wszystko w niej działa i duszy nie 

pozostaje nic innego niż przyjmować. W tej biernej postawie wyraża się właśnie jej wolność".  

„Wiedza krzyża" nie została ukończona. W 1942 roku, w odwecie za list biskupów holenderskich 

potępiający prześladowania Żydów, naziści aresztowali w Holandii katolików pochodzenia żydowskiego. 

Dnia 2 sierpnia aresztowano również Edytę Stein i jej siostrę Różę, która - od pewnego czasu - mieszkała w 

Karmelu w Echt jako tercjarka. Otrzymały dziesięć minut czasu na zabranie osobistych rzeczy. Miały 

zaopatrzyć się w koc, kubek i prowiant na trzy dni. Ich droga krzyżowa trwała 8 dni. Zginęły w komorze 

gazowej, najprawdopodobniej 9 sierpnia 1942 roku.  

Dziś grozi nam wielka ignorancja w dziedzinie wiedzy krzyża, ponieważ postęp techniczny i rozwój nauk 

stwarza iluzję, że wszystko można poznać i zrozumieć bez pomocy Boga. Współcześnie, krzyż budzi 

zgorszenie i sprzeciw, gdyż nie podlega regułom ekonomii i polityki. Nie można go wytłumaczyć w 

kategoriach sukcesu i zysku. Dlatego naśladując Ukrzyżowanego nieustannie jesteśmy narażeni na 

szyderstwa i pogardę.  

Mimo to wiedza krzyża jest nam dzisiaj niezbędnie potrzebna. W świecie, w którym odczuwamy dumę ze 

swych osiągnięć, doświadczamy zarazem lęku i niepewności, bo rozwój nauki i postęp techniczny nie 

uwolniły nas od cierpienia i nie uratowały od śmierci, a dobrobyt nie zapewnił wszystkim duchowego 

pokoju i trwałego szczęścia. Ale może właśnie dlatego, łatwiej niż apostołom przychodzi nam docenić 

wartość wiedzy krzyża i jej zbawienne skutki w życiu. Łatwiej niż apostołom przychodzi nam stwierdzić, że 

wiedza krzyża daje taką mądrość, jakiej żaden naukowiec dać nie może. Napawa taką nadzieją, jakiej żaden 

terapeuta nie może przekazać. Gdy więc i dzisiaj - podobnie zresztą jak za życia innych ludzkich generacji - 

na naszej drodze staje krzyż, wyciągnijmy ku niemu nasze ręce i powtórzmy z radością: Bądź pozdrowiony 

krzyżu, jedyna nadziejo - por. Ludmiła Grygiel, Nauka krzyża, w: Życie Duchowe, wiosna 34 (2003).  

ZAKOŃCZENIE  
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Od cierpienia nie ma ucieczki. Pozostaje nam tylko wiedza krzyża, czyli wiedza o tym, jak to cierpienie 

znosić, by stało się ono dla nas owocne. Z Bożą pomocą można je przemienić w ofiarę, i wówczas nie tylko 

nie zniszczy ono naszej duchowej struktury, ale przyczyni się do naszego rozwoju. Właśnie dlatego w starej 

pieśni wielkopostnej śpiewamy: „Gdy cię skrzywdzono albo zraniono lub serce czyjeś zawiodło, [ty] nie 

rozpaczaj, módl się, przebaczaj- Krzyż niech ci stanie za godło" (W krzyżu cierpienie).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wigilia Paschalna, 22 marca 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą. Wigilia Paschalna (Katedra Poznańska 

- 22.03.2008)  

Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, 

jako zwycięzca wyszedł z otchłani... 

(Exultet)  

Przynajmniej po raz 1040-ty rozpoczyna się na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Wigilia Paschalna. Na nowo 

uobecnia się w Kościele Święta Noc podczas której Chrystus: „zstąpił do piekieł", a potem skruszywszy 

więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani.  

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ  

Izraelici przez długi czas uważali, że śmierć jest kresem człowieka: „Wszyscy kierowani są do jednego 

miejsca pobytu: przyszło wszystko z prochu i wszystko do prochu powraca" (Koh 3, 20; por. Rdz 3, 19), ale 

późniejsze rozważania doprowadziły ich do przekonania, że absurdem byłoby, gdyby Pan Bóg, który 

towarzyszy swoim wiernym przez całe życie, wycofywał się nagle w chwili ich śmierci i pozwolił, by moce 

śmierci zatriumfowały nad mocami życia. Ślady tego nowego spojrzenia znajdziemy np. w psalmie 16: „nie 

pozostawisz mego życia w grobie, ani nie pozwolisz, by Twój święty ujrzał zepsucie" (Ps 16, 10). Dlatego 

też prorok Izajasz mówił o zmartwychwstaniu sprawiedliwych: „Ożyją twoi umarli, zmartwychwstaną ich 

trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo Twoja rosa jest rosą światłości, ziemia 

zrodzi cienie" (Iz 26, 19). Ale dopiero w czasach hellenizmu (III-I w. przed Chr.) znajdziemy w Piśmie św. 

oczywiste ślady wiary w zmartwychwstanie (por. Dn 12, 2-3 i 2 Mch 7, 9.22-23) i w nieśmiertelność duszy 

(por. Mdr 3, 1-3; 4, 7.19; 5, 15).  

Najpotężniejszym i ostatecznym tryumfem odniesionym nad śmiercią jest zwycięstwo naszego Zbawiciela, 

które uobecnia się dzisiejszej Nocy Paschalnej. Najpierw Jezus - podobnie jak wszyscy ludzie - doświadczył 

śmierci i Jego dusza dołączyła do nich w krainie umarłych. Ale Jezus umierając nie ukończył dzieła swojego 

życia, jak kończą je wszyscy zmarli. Śmierć Jezusa nie zakończyła jednak Jego zbawczej działalności. Św. 

Piotr mówi, że Zbawiciel „zabity na ciele" poszedł ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, 

czyli w otchłani (por. 1 P 3, 19).  

«Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął, ziemia się 

przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. [...] Idzie, by 

odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie 

pogrążeni w cieniu śmierci; by wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie 

On, który jest ich Bogiem i Synem Ewy [...] ‘Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem. [...] 

Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, byś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z 

martwych, albowiem jestem życiem umarłych'» (Starożytna homilia na Wielką i Świętą Sobotę; por. 

Liturgia Godzin, II, Godzina czytań z Wielkiej Soboty).  

„Nawet umarłym głoszono Ewangelię" (1 P 4, 6). A więc Wigilia Paschalna przypomina nam, że Jezus 

głosił swą naukę nie tylko podczas życia ziemskiego, ale także w piekle, by dotrzeć do wszystkich 

poprzednich pokoleń: „[Chrystus] w Duchu poszedł ogłosić zbawienie duchom uwięzionym, niegdyś 

nieposłusznym, gdy wielkoduszność Boża czekała cierpliwie za dni Noego" (1 P 3, 19-20). W ten sposób 
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Jezus Chrystus stał się Zbawicielem wszystkich ludzi, także tych, którzy umarli przed Jego przyjściem na 

świat. On zstąpił do krainy umarłych ogłaszając dobrą nowinę uwięzionym duchom (por. KKK 632), 

oczekującym na Odkupiciela (por. Ps 89, 49; 1 Sm 28, 19; Ez 32, 17-32). Jezus nie zstąpił do piekieł, by 

wyzwolić potępionych (Synod Rzymski /745/: DS 587), ani żeby zniszczyć piekło potępionych (por. 

Benedykt XII, Cum dudum: DS 1011; Klemens, Super quibusdam: DS 1077), ale by wyzwolić 

sprawiedliwych (por. Synod Toledański IV /625/: DS 485; por. także Mt 27, 52-53). Od tej chwili Chrystus 

Zmartwychwstały ma „klucze śmierci i Otchłani" (Ap 1, 18), a na Jego imię zgina się „każde kolano istot 

niebieskich i ziemskich, i podziemnych" (Flp 2, 10; por. KKK 635).  

Oto wielka radość Wigilii Paschalnej - jesteśmy wolni. W zmartwychwstaniu Jezusa miłość okazała się 

silniejsza niż śmierć, silniejsza niż zło. Miłość Chrystusa jest ta siłą, która pozwala Mu wznieść się do góry. 

Siłą, dzięki której zabiera nas ze sobą. Unoszeni na skrzydłach Jego miłości, razem z Nim wznosimy się ku 

górze.  

PRAWDA KONTESTOWANA  

Prawda o zmartwychwstaniu, tak pełna nadziei, natrafia ciągle na spore trudności i opory u ludzi.  

Św. Paweł stanąwszy na Areopagu w Atenach przed ludźmi wykształconymi i tolerancyjnymi, znawcami 

filozofii, zainteresowanymi wszelkimi nowościami, zaczął przemawiać o Bogu i wszyscy słuchali go z 

podziwem. Kiedy natomiast przeszedł do tematu zmartwychwstania umarłych, skończyła się ich tolerancja. 

„Jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: «Posłuchamy cię o tym innym razem»" (Dz 17, 32). „Nie 

naśmiewaliby się z niego, gdyby mówił tylko o odtworzeniu czy ponownym powstaniu duszy, co było 

częstą opinią w przyjmowanej przez nich filozofii". Jednak Paweł: „głosi zmartwychwstanie, o jakim nikt 

dotąd nie słyszał" - komentuje ich postawę Tertulian.  

Kiedy indziej ten sam św. Paweł przemawiał na temat wiary w Jezusa Chrystusa przed prokuratorem 

Feliksem, człowiekiem światłym. Kiedy zaczął mówić o przyszłym sądzie, „Feliks przestraszony 

odpowiedział: «Teraz możesz odejść. Gdy znajdę czas, wezwę cię znowu»" (Dz 24, 24-25).  

Podczas przemówienia skierowanego do króla Agryppy na ten sam temat, namiestnik Festus przerwał mu i 

zawołał: „Odchodzisz od rozumu, Pawle, wielka wiedza doprowadza cię do utraty rozsądku" (Dz 26, 24).  

Są to trzy charakterystyczne przykłady zachowań, które powtarzają się również w czasach współczesnych. 

Wielu ludzi chętnie dzisiaj słucha opowiadania o Jezusie, Jego czynach, Jego nauczaniu na temat miłości, 

ale gdy usłyszą o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, zaczynają kpić i tracą cierpliwość.  

Są też i tacy, którzy nie uznają zmartwychwstania po prostu dlatego, że nie wierzą w Boga i dlatego żyją, 

pozbawieni nadziei (Ef 2, 12). Materializm otwarcie odrzuca przecież jakąkolwiek możliwość życia po 

śmierci. Według jego przekonania istnieje tylko ten świat i nic więcej. Podobnie jak przed narodzeniem nie 

istnieliśmy, tak też i po naszej śmierci będziemy nicością.  

Są również tacy, którzy wierząc w Boga, nie wierzą w zmartwychwstanie umarłych. Takie przekonania 

żywili saduceusze (por. Mt 22, 23.29) a dzisiaj niektórzy wierzący, którzy utrzymują, że nie spodziewają się 

życia po śmierci. Niektórzy z kolei nie odrzucają wprawdzie istnienia życia po śmierci, ale odrzucają 

chrześcijańską wiarę w zmartwychwstanie ciał, albo się z nią nie zgadzają. Teorie na temat reinkarnacji czy 

wędrówki dusz, znajdują u nich posłuch - a choć wskazują one na ukryte w sercu człowieka pragnienie 

wieczności - są jednak nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. Chrześcijaństwo dowartościowuje bowiem 

konkretne i niepowtarzalne ciało każdej osoby i uważa je za podstawę ludzkiej tożsamości (por. Martin 

Gelabert Ballester, Ciała zmartwychwstanie. Wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, Seria 

„Wyznanie wiary", nr 11, Kielce 2007).  

PRAWDA NIEZBĘDNA  
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Tymczasem prawda o zmartwychwstaniu jest prawdą niezbędną dla chrześcijanina. Tertulian (III wiek), a 

wraz z nim większość starożytnych pisarzy chrześcijańskich powtarzał: „Jesteśmy chrześcijanami ze 

względu na tę wiarę". „Wszystko, w co wierzymy, opiera się na wierze w zmartwychwstanie" (św. Anicet z 

Emesy). „Gdybyśmy stracili naszą wiarę w zmartwychwstanie, upadłaby cała chrześcijańska doktryna" (św. 

Augustyn). „To jest cała treść naszej wiary [...] ukazująca, że tylko z tego powodu Chrystus przyszedł na 

świat" (św. Maksym z Turynu). „Ta wiara odróżnia nas od pogan" (św. Quodvultdeus).  

Zmartwychwstanie ciała jest centralną prawdą wiary chrześcijańskiej. „Jeśli nie ma zmartwychwstania 

umarłych, „daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara" (1 Kor 15, 14). „Jeżeli tylko w tym 

życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania" (1 Kor 

15, 19).  

Potwierdzeniem znaczenia prawdy o zmartwychwstaniu jest to, że chrześcijanie oddawali za nią życie. 

„Stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych" - wołał św. Paweł przed 

Sanhedrynem (Dz 23, 6). Zaś „Piotr, a także Apostołowie", głosząc tę samą wiarę, wzbudzili „gniew" 

członków Sanhedrynu do tego stopnia, że „chcieli ich zabić" (Dz 5, 27-33.40.41). Ryzykowanie dla jakiejś 

sprawy życiem, to wyraźny dowód, jak wielkie ma ona znaczenie dla tego, kto to ryzyko podejmuje. Taka 

wiara nie jest jakąś niewinną igraszką czy czyjąś prywatną sprawą. Kiedy ryzykujemy własnym życiem, 

potwierdzamy coś, co waży więcej niż nasze życie.  

A zatem gwarancji szczęścia - uczy znany kaznodzieja - nie możemy szukać w ucieczce przed śmiercią 

fizyczną. Jedyną sprawiedliwością na ziemi jest fakt, że nikt przed śmiercią nie ujdzie. Śmierć jest 

nieunikniona. Jeżeli nawet do nas nie przybędzie w postaci rakiety niosącej nuklearne pociski, to zjawi się, 

kiedy nastąpi defekt pracy mózgu lub serca, zapuka do nas w postaci groźnych wirusów czy bakterii, lub 

starczego wyczerpania organizmu. Śmierć dysponuje wieloma środkami i jest nie do uniknięcia. Zatem 

wybawienie nie polega na ucieczce przed nią. A więc na czym? Na zmianie spojrzenia na śmierć, na 

umiejętności dostrzeżenia w kosie, którą ona niszczy ludzi, nie topora kata, który kładzie kres wszystkiemu, 

ale klucza otwierającego drogę do nowego życia (por. ks. E. Staniek, Zwycięzca śmierci. Wigilia Paschalna 

2008). Dziesiątki tysięcy ludzi poświęca życie na doskonalenie narzędzi śmierci, a tylko nieliczni szukają 

Tego, kto jest w stanie od niej wybawić. Błogosławiony, kto przejrzał i dostrzegł Zwycięzcę śmierci, piekła 

i szatana.  

„Obowiązkiem i przywilejem wszystkich Twoich uczniów, o Panie - pisał kard. Newman - jest podnosić się 

wzwyż i przemieniać się w Ciebie. To nasz przywilej żyć w niebie przez nasze myśli, pragnienia, tęsknoty, 

westchnienia i uczucia, chociaż jesteśmy jeszcze w ciele [...] Naucz nas „szukać tego, co w górze" (Kol 3, 

1), ukazując nam, że należymy do Ciebie, że nasze serce zmartwychwstało z Tobą i że życie nasze jest 

ukryte w Tobie (J. H. Newman).  

Niestety, „szukanie tego, co w górze" jest w naszej epoce dość trudne. Żyjemy bowiem w cywilizacji, 

zwanej ponowoczesnością, która promuje tchórzostwo wobec twardej rzeczywistości i tchórzostwo wobec 

prawdy. Otwartość na rzeczywistość to najpewniejszy sposób odkrywania trwałych wartości! Zasadność 

tych wartości wynika właśnie z lektury rzeczywistości! Tylko człowiek o oczach otwartych na 

rzeczywistość i uczciwy w myśleniu może odkryć oczywistą przecież prawdę o tym, że na tej ziemi mamy 

do wyboru albo łatwe nieszczęście, albo trudne szczęście poprzez trwanie w miłości. Im bardziej jesteśmy 

otwarci na rzeczywistość, na fakty, na wiedzę o człowieku, tym bardziej upewniamy się o tym, że 

niezmienne wartości (miłość, prawda, odpowiedzialność, uczciwość, itd.) nie są wynikiem naszych 

wymysłów czy naszej „pobożności", lecz są rezultatem życia w świecie faktów a nie w świecie 

subiektywnych przekonań, które zazwyczaj prowadzą człowieka do oszukiwania samego siebie (por. 

Chrześcijaństwo, ideologie i chrystofobia, z ks. Markiem Dziewieckim rozmawia Magdalena Korzekwa).  

KATECHUMENI  
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Tym niemniej, z tego, że coś jest trudne, nie wynika wcale, iż jest niemożliwe do wykonania. Realizację 

rzeczy trudnych umożliwia nam chrzest. Chrzest jest czymś więcej niż tylko obmyciem czy oczyszczeniem. 

Czymś więcej niż przyjęciem do wspólnoty. Jest początkiem nowego życia. Przez chrzest oddajemy się 

Chrystusowi a On nas przyjmuje do siebie, abyśmy odtąd żyli już nie dla samych siebie, lecz dzięki Niemu, 

z Nim i w Nim. W chrzcie rezygnujemy z samych siebie, składamy nasze życie w Jego ręce, tak iż możemy 

powiedzieć za św. Pawłem: „Teraz [...] już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus". A więc granica między 

śmiercią a życiem staje się przekraczalna. Zarówno po tej, jak i po tamtej stronie śmierci jesteśmy z 

Chrystusem, i dlatego od momentu chrztu świętego i w przyszłości śmierć nie jest już dla nas prawdziwą 

granicą.  

W dzisiejszą świętą Wielką Paschalną Noc radujemy się w katedrze obecnością 22 dorosłych 

katechumenów, którzy - przebywszy roczny okres wtajemniczenia chrześcijańskiego - obyczajem 

praktykowanym w Polsce od czasów biskupa Jordana, czyli przynajmniej od 1040 lat, otrzymają aż trzy 

sakramenty: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Kościół przekaże im wielki dar życia Bożego, 

wkorzeniając w Chrystusa. Drodzy katechumeni, Boża Opatrzność przywiodła was tutaj z różnych miejsc, 

abyście w tej katedrze, będącej Matką wszystkich Kościołów w Polsce, zostali obmyci z grzechów, 

uświęceni olejem radości i nakarmieni Chlebem dającym życie wieczne. W chrzcie wraz z Chrystusem 

odbywacie podróż aż do otchłani śmierci, aby, objęci Jego miłością, pozbyć się lęku śmierci i dać się 

prowadzić Zmartwychwstałemu, dokądkolwiek Was poprowadzi. Od momentu chrztu Wasze życie nie 

należy już do Was, ale do Chrystusa.  

W dzisiejszej Wigilii Paschalnej uczestniczą także neokatechumeni z Trzeciej Wspólnoty 

Neokatechumenalnej z par. św. Wojciecha w Poznaniu, którzy w liczbie 30 ukończyli całą Drogę 

Neokatechumenalną, czyli kompletny cykl formacyjny, który dla nich trwał aż 24 lata. Kiedyś pogrążeni w 

beznadziei i strachu śmierci, w dzisiejszą Noc radośnie zwiastują powrót Zmartwychwstałego Pana, 

zwracając się do wszystkich pogrążonych w mrokach słowami: „Nie lękajcie się".  

Wszyscy razem, zgromadzeni w tej bazylice zjednoczymy się za chwilę z katechumenami całego świata, 

aby bez lęku ponowić nasze przyrzeczenia chrzcielne. Na nowo wyrzekniemy się szatana i jego czynów, aby 

niewzruszenie trwać przy Bogu i żyć coraz bardziej w zgodzie z Ewangelią.  

ZAKOŃCZENIE  

„Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą" tymi słowami liturgia wielkanocna wspomina pierwsze słowa 

skierowane przez Syna do Ojca po zmartwychwstaniu, po powrocie z nocy śmierci do świata żyjących.  

Słowa te są zaczerpnięte są z Psalmu 139 [138] i wyrażają zachwyt nad wszechmocą Boga, który nigdy nie 

wypuszcza nas ze swoich rąk: „Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś; jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. 

Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza, tam również Twa ręka będzie mnie wiodła, i 

podtrzyma mnie Twoja prawica. Jeśli powiem: «Niech mnie przynajmniej ciemności okryją [...] nawet 

ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie [...] (mrok jest dla Ciebie jak światło)»" (Ps 139 [138], 8-12).  

Słowa Zmartwychwstałego skierowane do Ojca są także słowami jakie Pan kieruje do nas: 

„Zmartwychwstałem i zawsze jestem z tobą" - mówi On do każdego z nas (por. Benedykt XVI, Jezus mówi: 

zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z tobą. Wigilia Paschalna - 7 IV 2007).  

Tak Panie, wkrocz mocno w nowe życie. Okaż także dzisiaj, że miłość jest silniejsza od nienawiści, 

silniejsza od śmierci. Zstąp do piekieł naszych czasów i weź za rękę tych, którzy Cię tak bardzo oczekują. 

Zaprowadź nas wszystkich do Życia!  

Życzenia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielkanoc, 23 marca 2008  
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Umiłowani Archidiecezjanie! 

Ewangelia Wielkanocnego dnia pozwala nam razem z św. Magdaleną odkryć pusty grób Jezusa, a następnie 

z Apostołami Piotrem i Janem biec do niego, by uwierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa Pana.  

Zmartwychwstanie jest fundamentalnym wydarzeniem naszej chrześcijańskiej wiary. Ono bowiem 

rozświetla tajemnicę ludzkiego życia, nadając mu ostateczny sens. W Drugim Liście do Tymoteusza 

czytamy: „Chrystus Jezus (...) przezwyciężył śmierć" i dlatego „rzucił światło na życie i nieśmiertelność 

przez Ewangelię" (2 Tym 1, 10). Z tego powodu Ewangelia jest prawdziwie Ewangelią życia - jego 

godności i nienaruszalności od chwili poczęcia aż do momentu naturalnej śmierci.  

Ona pozwala nam również przyjrzeć się naszym ludzkim nadziejom, którymi żyjemy, ale przede wszystkim 

chrześcijańskiej nadziei, której fundamentem jest miłujący nas stale i niezmiennie sam Bóg. Kogo zaś 

dotyka miłość, ten intuicyjnie zaczyna rozumieć, czym właściwie jest życie, które otrzymaliśmy w 

sakramencie Chrztu: Jezus, który powiedział o sobie, że przyszedł na świat, abyśmy mieli życie i mieli je w 

obfitości (por. J 10, 10). Życia nie mamy wyłącznie z samych siebie. Życie w swojej pełni pozostaje w 

związku z Tym, który jest źródłem życia. Jeśli pozostajemy w relacji z Tym, który nie umiera, który sam 

jest Życiem i Miłością, wówczas mamy życie. Wówczas żyjemy (por. Spe salvi, 27).  

Umiłowani Archidiecezjanie!  

Przeżywając wraz z Wami tajemnice paschalne Chrystusa, życzę Wam z całego serca konsekwentnego 

budowania Waszego życia, Waszych radości i nadziei na Jezusie Chrystusie, naszym Zmartwychwstałym 

Panu. Niech On będzie Waszą mocą i siłą na każdy dzień.  

Zapewniając o modlitwie w Waszych intencjach, udzielam Wam płynącego z serca Bożego 

błogosławieństwa.  

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański 

Poznań, Wielkanoc 2008 roku  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Zwiastowanie Pańskie, 31 marca 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Święty dar życia. Światowy Dzień Świętości Życia (Katedra Poznańska - 

31.03.2008)  

Dokładnie 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem (dnia 25 marca) Kościół obchodzi symboliczną datę 

wcielenia Syna Bożego. Wspomnienie tego wydarzenia przypomina nam, że Bóg - od poczęcia się w łonie 

ziemskiej matki - rozpoczął realne, ludzkie życie.  

Nawiązując do tego faktu, Ojciec Święty Jan Paweł II pisał: „proponuję [...], aby corocznie w każdym kraju 

obchodzono Dzień Życia [...]. Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale 

wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w 

rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w 

każdym momencie i każdej kondycji" (Evangelium vitae, 85). Nie chodzi tu jedynie o „świętość" 

pojmowaną wyłącznie w sposób religijny, ile raczej o założenie, że życie w każdej postaci jest święte, tak 

jak to rozumiał chociażby jeden z największych lekarzy ubiegłego stulecia, Albert Schweitzer. W 

odniesieniu do człowieka zasada świętości życia przyjmuje formę kategorycznego nakazu poszanowania 

jego zdrowia i życia na każdym etapie od poczęcia aż do naturalnej śmierci.  

W odpowiedzi na papieski apel 293. Zebranie Plenarne Episkopatu Polski (1998), przyjęło obchodzenie w 

Polsce Dnia Świętości Życia. Tego rodzaju dzień jest potrzebny szczególnie dlatego, ponieważ 

„dostrzegamy nowe aspekty nieznane w przeszłości, oraz nowe problemy niezwykłej wagi, związane z 

faktem, że w świadomości zbiorowej te zamachy na życie tracą stopniowo charakter przestępstwa i w 
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paradoksalny sposób zyskują status prawa, do tego stopnia, że żąda się uznania ich pełnej legalności przez 

państwo, a następnie wykonywania ich bezpłatnie przez pracowników służby zdrowia" (Evangelium vitae, 

20).  

1. POCZĄTEK ŻYCIA  

Kościół uczy, że każde dziecko pochodzi nie tylko od rodziców, lecz najpierw pochodzi od Boga. To On 

stwarza nieśmiertelny element tworzący człowieka, który nazywamy duszą. Każde dziecko formuje się pod 

sercem matki zgodnie z ustalonymi przez Boga prawami rozwoju człowieka. Co więcej, każdy człowiek, 

zanim jeszcze został poczęty, już został przeznaczony przez Boga do jakiegoś zadania: „Zanim 

ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię" (Jr 1,5).  

Człowiek nie tylko otrzymał życie od Boga, ale został ponadto otwarty na współpracę ze Stwórcą. Jest to 

jedna z największych tajemnic Boga. Oto Stwórca zechciał podzielić się z człowiekiem swoją stwórczą 

mocą i jakby wręcz uzależnić się w tym względzie od ludzi, nie stwarzając ich potomstwa bez ich udziału. 

To ludzkie stwórcze działanie nie jest przeznaczone dla wszystkich, lecz tylko dla wybranych ludzi, dla 

powołanych do małżeństwa. Tylko małżeństwo jako sakrament, czyli przymierze ze Stwórcą, stwarza 

właściwe ramy dla narodzin i rozwoju nowego człowieka. Dziecko winno być oczekiwane w małżeństwie z 

radością i miłością, a działanie, które służy przekazywaniu życia, ma być pełnią zjednoczenia cielesnego, 

uczuciowego i duchowego.  

Ale człowiek, obdarowany świętością życia, sam nie staje się od razu święty. Zadania rodzicielskie zderzają 

się często z ludzką słabością. Praktyka życia pokazuje, jak wiele krzywd, a nawet zbrodni narosło wokół 

rodzicielstwa.  

Zabójstwo dziecka w łonie matki  

Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej 

chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo 

każdej niewinnej istoty do życia (por. Donum vitae, I, 1).  

Kościół od początku twierdził, że każde spowodowane przerwanie ciąży jest złem moralnym i jego 

nauczanie na ten temat pozostaje niezmienne. Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel 

lub środek, jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym (KKK 2271).  

Stwórca, Pan życia, powierzył ludziom posługę strzeżenia życia, którą człowiek powinien wypełniać w 

sposób godny siebie. Należy więc z największą troską ochraniać życie od samego jego poczęcia. Każde 

przerwanie ciąży, jak i dzieciobójstwo jest okropnym przestępstwem.  

Formalne współdziałanie w przerywaniu ciąży stanowi poważne wykroczenie. Kościół nakłada kanoniczną 

karę ekskomuniki za to przestępstwo. „Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega 

ekskomunice wiążącej mocą samego prawa" (KPK 1398), „przez sam fakt popełnienia przestępstwa" (KPK, 

1314), na warunkach przewidzianych przez prawo (por. KPK 1323-1324). Kościół ukazuje przez to na 

ciężar popełnionej zbrodni; szkodę nie do naprawienia wyrządzoną niewinnie zamordowanemu dziecku, 

jego rodzicom i całemu społeczeństwu.  

Prawo do życia każdej niewinnej istoty ludzkiej stanowi element konstytutywny społeczeństwa cywilnego i 

jego prawodawstwa (KKK 2273).  

„Niezbywalne prawa osoby winny być uznawane i szanowane przez społeczeństwo cywilne i władzę 

polityczną. Owe prawa człowieka nie zależą ani od poszczególnych jednostek, ani od rodziców, nie są też 

przywilejem pochodzącym od społeczeństwa lub państwa. Tkwią one w naturze ludzkiej i są ściśle związane 

z osobą na mocy aktu stwórczego, od którego osoba bierze swój początek. Wśród tych podstawowych praw 
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należy wymienić prawo do życia i integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od chwili poczęcia aż do 

śmierci" (Donum vitae, III).  

Wyrazem szacunku i opieki należnej mającemu urodzić się dziecku, począwszy od chwili jego poczęcia, 

powinny być przewidziane przez prawodawstwo odpowiednie sankcje karne za każde dobrowolne 

pogwałcenie jego praw. Kiedy jakieś prawo pozytywne pozbawia obrony pewną kategorię istot ludzkich, 

których ze swej natury powinno bronić, państwo neguje przez to samo równość wszystkich wobec prawa. 

Gdy państwo nie używa swej władzy w służbie praw każdego obywatela, a w szczególności tego, który jest 

najsłabszy, zagrożone są podstawy praworządności państwa (por. Donum vitae, III).  

Eksperymenty na embrionach  

Pierwszą i najpowszechniejszą zbrodnią są eksperymenty na embrionach. Embrion powinien być uważany 

za osobę od chwili poczęcia, dlatego powinno się bronić jego integralności, troszczyć się o niego i leczyć go 

w miarę możliwości jak każdą inną istotę ludzką.  

Wprawdzie diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona, jeśli „szanuje życie oraz integralność embrionu 

i płodu ludzkiego, dąży do jego ochrony albo do jego indywidualnego leczenia, to jednak sprzeciwia się 

prawu moralnemu wtedy, gdy w zależności od wyników prowadzi do przerwania ciąży. Diagnostyka nie 

powinna pociągać za sobą wyroku śmierci" (Donum vitae, I, 2; KKK 2274).  

Podobnie też wytwarzanie embrionów ludzkich po to, aby były używane jako „materiał biologiczny", jest 

niemoralne (por. Donum vitae, I. 5; KKK 2275).  

Ponadto niektóre próby interwencji w dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne nie mają wcale 

charakteru leczniczego, lecz zmierzają do wytwarzania istot ludzkich o określonej płci lub innych wcześniej 

ustalonych właściwościach. Manipulacje te sprzeciwiają się również godności osobowej istoty ludzkiej, jej 

integralności i tożsamości jedynej, niepowtarzalnej (por. Donum vitae, I, 6; KKK 2275).  

Techniki sztucznej prokreacji  

Następnym wyrazem nieuszanowania świętości życia są techniki sztucznej prokreacji. Techniki te, które - w 

zamierzeniu rodziców i lekarzy - mają służyć życiu, stają się nowymi zamachami na życie (por. Evangelium 

vitae, 14). Godzą one w istotę ludzkiej płciowości, która posiada podwójne znaczenie: jednoczące i 

prokreacyjne. Są one nie do przyjęcia z punktu widzenia moralnego, ponieważ oddzielają prokreację od 

prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu seksualnego (Evangelium vitae, 14). Przez akt małżeński małżonkowie 

stają się współpracownikami Boga w udzieleniu daru życia nowej osobie, dlatego akt małżeńskiej miłości 

jest uważany w nauczaniu Kościoła za jedyne „miejsce" godne ludzkiej prokreacji (Donum vitae, II, 5). 

Wprawdzie pragnienie posiadania dziecka przez małżonków, jako wpisane w miłość małżeńską, jest czymś 

naturalnym, to jednak samo małżeństwo nie daje małżonkom prawa do posiadania dziecka, lecz tylko prawo 

do podejmowania aktów małżeńskich, które służą przekazywaniu życia (por. Donum vitae, II, 8). Prawo do 

dziecka oznaczałoby, że dziecko jest rzeczą, która się należy rodzicom. Przeciwnie, to dziecko ma prawo do 

bycia owocem miłości przez naturalny akt małżeński. Czy nie jest czymś nienaturalnym, że z jednej strony 

zabija się wiele niechcianych dzieci w łonie matek, albo przekazuje je domom dziecka, a z drugiej strony 

pragnie się wszelkimi sposobami powoływać dzieci do istnienia.  

Adopcja  

Dnia 25 marca każdego roku - w uroczystość Zwiastowania Pańskiego - w sposób szczególny spoglądamy z 

wdzięcznością nie tylko na własne życie, które jest wielkim darem Stwórcy. W ten dzień nadarza się 

stosowna okazja do tego, by podjąć troskę o życie najbardziej bezbronnych dzieci, już poczętych, ale jeszcze 

nienarodzonych, którym grozi zagłada. W tym dniu możemy podjąć Duchową Adopcję intencji dziecka 

zagrożonego zabiciem w łonie matki. Duchową Adopcję może podjąć każdy, niezależnie od płci, wieku czy 



223 
 

stanu. Rozpoczynamy ją od złożenia przyrzeczenia publicznie podczas Mszy świętej, albo w formie 

prywatnej. W ten sposób pragniemy przyczynić się do ocalenia dziecka, znanego jedynie Bogu, i chcemy 

pomóc jego rodzicom, by z miłością przyjęli i wychowali swoje dziecko jako dar, którym ich Bóg obdarzył.  

2. ŚRODEK ŻYCIA  

Zasada „jakości życia"  

Środek ludzkiego życia jest zagrożony dzisiaj przez zasadę tzw. „jakości życia", która próbuje ocenić, czyje 

życie jest warte, a czyje nie jest warte istnienia. Zastosowanie tej zasady zakłada rozdzielenie życia 

biologicznego od życia osobowego.  

Aby życie było życiem osoby, winno ono - powiadają zwolennicy owej zasady - spełniać pewne warunki, 

takie np. jak: samoświadomość, rozumienie przyszłości i przeszłości, zrównoważenie emocjonalne, 

zdolność do panowania nad sobą, zdolność nawiązywania kontaktów z innymi, umiejętność troski o innych, 

ciekawość, potencjalną zdolność do ludzkich relacji, czy minimalną niezależność w stosunku do otoczenia 

(człowiek musi posiadać zdolność do kontaktów i porozumienia się z innymi, możliwość ubierania się, 

wykonywania czynności higienicznych i spożywania posiłków). Niektórzy posuwają się do stwierdzenia, że 

dziecko z bezmózgowiem należałoby traktować raczej jako rezerwuar narządów i tkanek do przeszczepów 

niż jako człowieka.  

Oceniając człowieka przez pryzmat „jakości życia", dokonuje się jego oceny pod kątem rachunku zysków i 

strat i oblicza, czy jego osobisty interes przeważa nad interesem społecznym. Niebezpieczeństwo takiego 

sposobu myślenia kryje się w tym, że to społeczeństwo ustala minimalne normy bycia lub nie bycia 

człowiekiem, posługując się dowolnymi kryteriami. W sposób najbardziej jaskrawy uwidoczniło się to w 

nazistowskich Niemczech, w których po raz pierwszy pojawiło się określenie „życia niewartego życia" 

(lebensunwerten Leben) w odniesieniu do osób znajdujących się w niektórych stanach terminalnych. Bardzo 

szybko definicja ta została rozszerzona także na inne przypadki: na dzieci z różnym stopniem 

niepełnosprawności, umysłowo chorych, starców, a nawet przedstawicieli „niższych" ras (Żydzi, Cyganie, 

Słowianie). Przyjęta wówczas zasada jakości życia pozwoliła na usprawiedliwienie zagłady milionów 

niewinnych osób, których życie - w rachunku ekonomicznym - nie przynosiło korzyści narodowi 

niemieckiemu. I choć po II wojnie światowej te okrutne praktyki zostały potępione, to jednak myślenie w 

podobnych kategoriach powraca dzisiaj bocznymi drzwiami, zdobywając sobie coraz większą liczbę 

nieświadomych niebezpieczeństwa zwolenników.  

Narażanie życia bez powodu na niebezpieczeństwo  

Groźbą dla środkowego okresu życia człowieka jest także narażanie własnego i innych życia bez powodu. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że nie tylko zabójstwo jest grzechem. Także działania, które mogą 

pośrednio doprowadzić do śmierci są niemoralne. Nie wolno narażać siebie ani bliźnich bez powodu na 

niebezpieczeństwo śmierci. Prawo moralne zakazuje narażania kogoś bez ważnego powodu na śmiertelne 

ryzyko, a także odmówienia pomocy osobie będącej w niebezpieczeństwie (por. KKK 2269).  

3. KONIEC ŻYCIA  

Samobójstwo  

Grzechem przeciwko życiu jest również samobójstwo. „Każdy jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje 

życie, które od Niego otrzymał. Bóg pozostaje najwyższym Panem życia. Jesteśmy obowiązani przyjąć je z 

wdzięcznością i chronić je ze względu na Jego cześć i dla zbawienia naszych dusz. Jesteśmy zarządcami, a 

nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył. Nie rozporządzamy nim" (por. KKK 2280).  



224 
 

Samobójstwo popełnione z zamiarem dodatkowego dania „przykładu", zwłaszcza ludziom młodym, nabiera 

dodatkowo ciężaru zgorszenia. Również dobrowolne współdziałanie w samobójstwie jest sprzeczne z 

prawem moralnym (por. KKK 2282).  

Targnięcie się na własne życie jest ciężkim przewinieniem, chociaż - jak w każdym innym grzechu - mogą 

zaistnieć tu czynniki zmniejszające stopień winy. „Ciężkie zaburzenia psychiczne, strach lub poważna 

obawa przed próbą, cierpieniem lub torturami mogą zmniejszyć odpowiedzialność samobójcy" (KKK 2282).  

Chociaż samobójstwo jest grzechem ciężkim, nie znaczy to, że każdy, kto odebrał sobie życie zostaje 

automatycznie potępiony: „Nie powinno się tracić nadziei dotyczącej wiecznego zbawienia osób, które 

odebrały sobie życie. Bóg, w sobie wiadomy sposób, może dać im możliwość zbawiennego żalu. Kościół 

modli się za ludzi, którzy odebrali sobie życie" (KKK 2283).  

Eutanazja  

Nietykalność życia ludzkiego jest zagrożona nie tylko na początku, ale także u jego schyłku. W planie 

Bożym śmierć ma być spokojnym przejściem w inny wymiar, wyznaczony świętością życia. Człowiek jest 

przeznaczony dla nieba. Ma umrzeć i ma prawo, a nawet obowiązek umrzeć jak człowiek - na miarę, 

wyznaczoną godnością człowieka.  

Niestety, wydaje się, że ludzkość zagubiła pojęcia nietykalności życia ludzkiego i godności osoby ludzkiej. 

Miarą człowieka stała się nie jego świętość, ale materialna użyteczność, stąd pragnienie eliminowania ludzi 

„nieproduktywnych". Dla tej prawnie usankcjonowanej eliminacji ludzi „niepożytecznych" wynaleziono 

przewrotne hasło: „ miłosierdzie". Ten szeroko powtarzany argument trafia do przekonania wielu ludzi. W 

niektórych krajach wolno już, pod pozorem miłosierdzia, zabić - w świetle prawa - starego człowieka, ażeby 

nie cierpiał z powodu choroby, która przynosi ból i niedołęstwo.  

By odrzucić z przekonaniem taki argument, trzeba najpierw zrozumieć sens ludzkiego cierpienia, a jest to 

często trudne dla człowieka, trudne nawet dla ludzi wierzących. Tymczasem cierpienie jest nieodłącznie 

związane z życiem. Ludzie w różny sposób znoszą cierpienia przez całe życie, jedni cierpliwie, inni z 

buntem, ale przecież nie domagają się skrócenia życia. Natomiast u schyłku, kiedy śmierć się przybliża, 

pojawia się pokusa skrócenia życia. Decyzji o zabijaniu starych i niedołężnych osób towarzyszy 

przekonanie, że ludzie ci i tak umrą, natomiast skracając czas leczenia i opieki medycznej, społeczność 

ułatwia sobie życie.  

Propaganda eutanazji stawia podstępnie sprawę w ten sposób, jakby chodziło o respektowanie wolności 

człowieka, który sam ma sobie wybrać chwilę śmierci i sam może ją sobie zadać, albo poprosić o to lekarza. 

Dochodzi więc dodatkowy argument o rzekomym poszanowaniu ludzkiej woli. W praktyce zaś fakt, że 

chory człowiek wybrał śmierć, jest jedynie oskarżeniem jego otoczenia. Świadczy on bowiem o tym, że 

człowiek ten czuł się niepotrzebny i zdawał sobie sprawę z tego, że otoczenie czeka na jego śmierć. Był to 

bezpośredni dowód braku miłości ze strony otoczenia. Bywa i tak, że człowiek człowiekowi zgotuje tego 

rodzaju cierpienia, że śmierć wydaje mu się upragnionym wyzwoleniem. Można, owszem, pragnąć umrzeć, 

ale nie wolno odbierać sobie życia, bo człowiek nie jest panem życia. On otrzymał to życie od Boga i od 

pokusy eutanazji powinna go uchronić właśnie świadomość świętości życia.  

Ale koniec życia to niewątpliwie także sprawa godnej śmierci. W czasie kongresu poświęconego rodzinie, 

jaki odbywał się w Tokio, młodzież studencka z Sophia University urządziła okolicznościowy wieczór z 

programem artystycznym o Matce Teresie, m.in. wyświetlono film z działalności jej sióstr. Podczas 

projekcji filmu pokazano sceny, w których młodziutkie siostry zbierają z ulicy umierających ludzi. Po filmie 

jedna ze studentek powiedziała: „Ależ Matko, to im nic nie pomaga, oni przecież i tak umierają". A Matka 

Teresa odpowiedziała: „Oczywiście że umierają, ale jak młoda siostra bierze głowę konającego na kolana i 

ociera mu pot z czoła, to czuje się on kochany i umiera jak człowiek". Chodzi także o piękną śmierć, w 
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otoczeniu kochających osób, gdy człowiek chory, opatrzony na drogę Wiatykiem, spokojnie odchodzi z rąk 

ludzkich do Boga, który do końca go umiłował.  

ZAKOŃCZENIE  

Konkludując chciałbym zwrócić uwagę na to, że mówienie i pisanie o świętości życia jest zajęciem 

koniecznym, ale to nie wystarcza. Wiedza o dobru nie jest bowiem równoznaczna z samym dobrem. Dla 

skutecznej obrony świętości życia ludzkiego potrzebna jest żywa wiara, bo obrona życia jest nierozerwalnie 

związana z postawą religijną. Dlatego też, zdając sobie sprawę z dzisiejszych zagrożeń, trzeba sobie jasno 

powiedzieć, w obliczu tego, co się dzieje, zadaniem chrześcijan jest tworzenie nowego stylu życia, którego 

treścią jest zrodzona z żywej wiary miłość do Życia.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Spotkanie Ekonomów Diecezjalnych, 23 kwietnia 

2008  

Abp Stanisław Gądecki, Sługa Bożego włodarstwa - Ekonom (Poznań, ASD - 23.04.2008)  

Przewielebny Ekonomie Konferencji Episkopatu Polski, Czcigodni Ekonomowie Diecezjalni, Drogi Księże 

Rektorze wraz z Moderatorami, Kochani Diakoni wraz z Klerykami,  

Uradowani obecnością Ekonomów Diecezjalnych przybyłych do Poznania z całej Polski na swoje doroczne 

spotkanie wsłuchujemy się w głos Słowa Bożego, starając się odkryć, jakie są Boże zamiary dotyczące tego 

odpowiedzialnego i niebezpiecznego urzędu w Kościele. Głos ten wskazuje nam przynajmniej cztery tematy 

specyficznie związane z Waszą, Drodzy Ekonomowie, sytuacją: urząd, ekonomia zbawienia, głoszenie 

Dobrej Nowiny, etyka ekonoma. 1. URZĄD  

a. Józef  

Pierwszym i najbardziej elokwentnym przedstawicielem urzędu ekonoma był Józef egipski. On jest jakby 

pierwowzorem wszystkich ekonomów czasów starotestamentalnych, który różni się dość znacznie od 

ekonoma nowotestamentalnego. Dzieje Józefa są jedną z głównych historii Pięcioksięgu. Dzięki 

powikłanym losom Józefa misja, dla której został wybrany kiedyś Abraham, mogła być dalej 

kontynuowana. Tym, który umożliwia jej kontynuację jest sam Bóg; źródło błogosławieństwa dla wybrańca. 

 

„Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze i był w domu swego pana, Egipcjanina. Ten jego pan 

spostrzegł, że Bóg jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze wiedzie, cokolwiek czyni. Darzył więc on 

Józefa życzliwością, tak iż stał się jego osobistym sługą. Uczynił go zarządcą [katastatenai auton epi tou 

oikou autou] swego domu, oddawszy mu we władanie cały swój majątek. A odkąd go ustanowił zarządcą 

swego domu i swojego majątku, [epi tou oikou autou kai epi ta panta] Pan błogosławił domowi tego 

Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I tak spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, co [Potifar] 

posiadał w domu i w polu. A powierzywszy cały majątek Józefowi, nie troszczył się już przy nim o nic, 

tylko o [to, aby miał takie] pokarmy, jakie zwykł jadać" (Rdz 39, 2-6).  

 

Dzięki temu błogosławieństwu Józef zostaje ustanowiony ekonomem „domu i całego majątku" Potifara, 

dlatego, że Bóg był z nim. Przychylność Boga niesie ze sobą błogosławieństwo nie tylko dla Józefa, ale i dla 

jego otoczenia. Przynosi dostatek dla domu Potifara, a w konsekwencji złożenie wszystkich trosk 

materialnych na Józefa, tak że Potifar „nie troszczył się już przy nim o nic". A zatem zadaniem dobrego 

ekonoma jest troska „o wszystko", co dotyczy sfery materialnej swego pana.  

 

Kiedy jednak sprawiedliwy Józef zostaje niesłusznie oskarżony i wtrącony do więzienia, autor dowodzi, że 

błogosławieństwo Boże nie wyklucza ciężkich prób, przez jakie musi przejść sprawiedliwy ekonom. Opis 

ten uczy, że zdobycie bogactw i osiągnięcie sukcesu zależy od Boga, nie od człowieka. Jeśli Bóg zechce, w 

ciągu jednej nocy zmienia więźnia w króla, a króla we więźnia (midrasz). Ale i tam, we więzieniu, Bóg 
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błogosławił Józefowi: „Pan był z nim okazując mu miłosierdzie, tak że zjednał on sobie naczelnika 

więzienia. Toteż ów naczelnik więzienia dał Józefowi władzę nad wszystkimi znajdującymi się tam 

więźniami: wszystko, cokolwiek mieli oni spełnić, spełniali tak, jak on zarządził. Naczelnik więzienia nie 

wglądał już zupełnie w to, co było pod władzą Józefa, ponieważ Pan był z nim i sprawiał, że się mu udawało 

wszystko, co czynił" (Rdz 39, 21-23). 

 

Ciężka próba, przez jaką musiał przejść ekonom przyczynia się do ujawnienia jego wyjątkowego daru 

przewidywania i do jeszcze większego jego wywyższenia. To właśnie w więzieniu Józef ma okazję 

zinterpretować poprawnie dwa sny. Prowadzony przez Ducha bożego („Czyż wyjaśnienia nie są od Boga?" - 

Rdz 40, 8), a nie tylko przez własną wyobraźnię, objaśni przyszłość. Powiemy, pracował na dworze 

znaczącego człowieka dworu, mógł wiele wiedzieć o ówczesnej elicie władzy. Ale przecież podobną, a 

może nawet większą wiedzę, posiadali także inni więźniowie, główny podczaszy i piekarz dworu faraona. 

Dlaczego posiadając podobną wiedzę nie byli w stanie wyjaśnić własnych snów? Otóż psychologia 

podpowiada, że sen objawia osobowość śniącego i że człowiek wypiera ze swojej świadomości wiedzę, 

której się obawia, lub która mu zagraża. Ale to nie wystarcza. Józef posiadał oprócz tego dar boży 

przewidywania przyszłości.  

 

On też wyjaśni sny faraona, ocalając Egipt od głodu, a przy tym - w swojej skromności - nie przypisze sobie 

zasług, tylko Bogu („Nie ja, lecz Bóg da pomyślną odpowiedź tobie, o faraonie" - Rdz 41, 16). To właśnie o 

takich ludziach mówi 1 Sam 2, 30: „Tych bowiem, którzy Mnie szanują, szanuję i Ja, a tych, którzy Mnie 

znieważają - czeka hańba". „I oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść 

wśród sitowia. Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych 

nad brzegiem Nilu. Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i tłustych. Faraon 

przebudził się. A kiedy znów zasnął, miał drugi sen. Przyśniło mu się siedem kłosów wyrastających z jednej 

łodygi, zdrowych i pięknych. A oto po nich wyrosło siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem 

wschodnim. I te puste kłosy pochłonęły owych siedem kłosów zdrowych i pełnych. Potem faraon przebudził 

się. Był to tylko sen" (Rdz 41, 2-7).  

 

W obliczu nadchodzącej klęski - gdzie krowy symbolizowały orkę, a kłosy - plony (Abrabanel) - Józef 

doradził faraonowi magazynowanie 1/5 ziarna z udanych zbiorów i zbudowanie spichlerzy, by rozdzielać je 

ludowi, kiedy nadejdzie klęska suszy. Być dobrym ekonomem, to znaczy przewidywać dalszą przyszłość; 

widzieć nie tylko jeden rok do przodu, ale całe czternaście lat, a ponadto znać środki zapobiegawcze, jakie 

powinny być zastosowane już teraz, aby zagwarantować bezpieczeństwo w przyszłości. Z uwagi na to, 

faraon ustanowił trzydziestoletniego Józefa rządcą całego Egiptu (Rdz 41, 41.46). „Ale kiedy i w Egipcie 

głód zaczął się dawać we znaki, ludność domagała się chleba od faraona. Wtedy faraon mówił do 

wszystkich Egipcjan: «Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie»" (Rdz 41, 55). Kiedy głód trwał 

dalej, a ludziom zabrakło pieniędzy, Józef nabył całą ziemię Egiptu dla faraona, lecz nie uczynił Egipcjan 

niewolnikami faraona ze względu na dobro kraju. Chciał, aby dalej utrzymywali się sami i nie byli ciężarem 

dla państwa.  

 

O nim to mówi midrasz: „Umiałeś zapanować nad swoim pożądaniem i odsunąć się od żony Potifara, 

dlatego dostałeś ode Mnie władzę; odmówiłeś posłuchania żony Potifara, wiec teraz oni będą słuchać ciebie; 

porzuciłeś swoje ubranie w jej rękach (choć wiedziałeś, ze stanie się źródłem oskarżeń), za to zostałeś 

uhonorowany królewskimi szatami; nie ugiąłeś swej szyi przed grzechem, wiec teraz zawiesiłem na niej 

ręką faraona złoty łańcuch; nie skierowałeś swoich nóg ku grzesznemu celowi, więc teraz obwożą cię w 

królewskim wozie; twoje myśli pozostały czyste i dlatego zostałeś uznany za mądrego człowieka". 

Człowiek sprawiedliwy, który przezwyciężył pożądania swojej duszy.  

 

W uznaniu zasług ekonoma Józefa, faraon nie tylko jego samego obdarzył zaszczytnym urzędem, ale i 

pomógł ocalić od głodu jego rodzinę, która przybywszy z Kanaanu do Egiptu, otrzymała tereny osadnicze w 

ziemi Goszen. „Cały kraj egipski stoi przed tobą otworem. W najbardziej żyznej jego części osiedl twego 

ojca i twych braci; niechaj więc zamieszkają w kraju Goszen. Jeśli zaś wiesz, że są wśród nich ludzie 

dzielni, uczyń ich zarządcami mojego żywego dobytku, niech czuwają nad moimi trzodami" (Rdz 47, 6). I 
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tutaj, aby powierzyć komuś urząd zarządców trzód faraona, wymagana była „zdolność, dzielność".  

 

Odtąd Józef egipski stał się prototypem Żyda diaspory, który robi karierę dzięki temu, że umie opanować 

wiedzę dostępną w społeczeństwie, w którym żyje, i wiedzę o społeczeństwie, lepiej niż ktokolwiek inny" 

(por. S. Krajewski, 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas, Kraków 2004, 49). 

Czasami spotyka się pośród Żydów przekonanie, iż historia ta jest dowodem na to, że Żydzi posiadają 

predyspozycje do tego, by stać się ekonomami świata.  

b. Eliakim  

Lecz urząd starotestamentalnego ekonoma reprezentuje nie tylko Józef, ekonomem był także Eliakim, który 

pojawia się w czasach panowania króla judzkiego Ezechiasza. Tym razem historia Eliakima jest jakby 

odwrotnością historii Józefa. Jak pierwszy z nich rozpoczynał swoją drogę w niezmiernie trudnych 

okolicznościach, a skończył ją w chwale. Tak drugi rozpoczyna w chwale, a kończy w niesławie. 

 

Podczas wyprawy asyryjskiej Sennacheryba przeciwko Judzie i Jerozolimie (701 r. przed Chr.), król 

asyryjski wysyła pod mury jerozolimskie posłów, aby nakłonili króla judzkiego do poddania się. „Wyszli do 

nich: zarządca pałacu [oikonomos] Eliakim, syn Chilkiasza, pisarz z Szebna i pełnomocnik Joach, syn 

Asafa" (2Krl 18, 18; por. Iz 36, 3). Po usłyszeniu gróźb posła asyryjskiego: „z rozdartymi więc szatami 

przyszli do króla zarządca pałacu Eliakim, syn Chilkiasza, pisarz Szebna i syn Asafa, pełnomocnik Joach, i 

oznajmili mu wypowiedź rabsaka" (2Krl 18, 37). Król okrył się worem, udał się do świątyni, a potem posłał 

Eliakima i towarzyszy, odzianych w wory pokutne do Izajasza, aby wzniósł modlitwy za Resztę. Izajasz 

wypowiedział wówczas przepowiednię o zbawieniu, którą ekonom zaniósł swojemu królowi, stając się 

posłańcem nadziei. Tym razem na pierwszym planie autorzy nie interesują się tyle pierwszoplanową rolą 

urzędu ekonoma, ile raczej drugorzędną, tj. sprawowanie funkcji dyplomatycznej posła królewskiego. W 

chwilach potężnego kryzysu i śmiertelnego niebezpieczeństwa dla państwa, minister finansów musi 

podejmować się także roli mediatora.  

 

Postać ekonoma pałacu, Eliakima, szeroko charakteryzuje prorok Izajasz. Po napiętnowaniu negatywnych 

cech poprzednika Eliakima na urzędzie, prorok przechodzi do pochwał jego następcy:  

 

„Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady,  

tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza.  

Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce:  

on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.  

Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu;  

gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy.  

Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym; i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca".  

(Iz 22, 19-23) 

 

Po napiętnowaniu Szebny, który udzielał królowi Ezechiaszowi złej rady, nakłaniając go do sprzymierzenia 

się z Egiptem i walki z królem asyryjskim - inaczej niż Izajasz - prorok przechodzi do pochwał 

skierowanych pod adresem Eliakima. Będzie on „ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy", 

„stanie się tronem chwały dla domu swego ojca". Trudno o większe pochwały. Na jego barkach spocznie 

klucz zezwalający poddanym na audiencję u króla, albo też odmawiający im tego przywileju. W przyszłości 

stanie się on nawet wzorem mesjasza („To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co 

otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera " - Ap 3, 7). Na jego uprawnieniach 

wzorować się będzie także - znacznie przekraczając zakres jego władzy - urząd piotrowy i apostolski w 

Kościele: „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w 

niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt 16, 19); „Zaprawdę, powiadam wam: 

Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane 

w niebie" (Mt 18, 18). W ewangelii janowej wykonywanie tego urzędu zostanie ściśle powiązane z Duchem 

Świętym: „Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 
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odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»" (J 20, 22-23).  

 

Ten piękny obraz Eliakima, przypominający nieco Józefa egipskiego, zostaje na końcu zniszczony przez 

końcowe lata jego urzędowania, kiedy to zgubił go nepotyzm i faworyzowanie własnej rodziny: „Na nim 

zawieszą całą chlubę jego domu ojcowskiego - młode pędy i odrośle - wszystkie drobne naczynia, od czarek 

do wszelakich dzbanów. W ów dzień, mówi Pan Zastępów, kołek wbity na miejscu pewnym nie wytrzyma, 

lecz złamie się i spadnie, a cały ciężar, który na nim wisiał, roztrzaska się. Albowiem Pan powiedział" (Iz 

22, 24-25)". Odwrotnie niż Józef, który kończy swoje życie w chwale, Eliakim zakończy je w niesławie.  

 

c. Erast  

 

Nie tylko w Starym Testamencie jest mowa o urzędzie ekonoma (Józef egipski, Eliakim i inni: 1Krl 4, 6; 

2Krl 10, 5; 1Krn 27, 31), ale i w Nowym Testamencie (Erastosie): „Pozdrawia was Gajus, który jest 

gospodarzem moim i całego Kościoła. Pozdrawia was Erast, [arcarius civitatis] skarbnik miasta, i Kwartus, 

brat"( Rz 16, 23-24).  

 

Między 52-58 rokiem po Chr. tenże człowiek pojawia się jako chrześcijanin i współpracownik św. Pawła: 

„Po tych wydarzeniach postanowił Paweł udać się do Jerozolimy przez Macedonię i Achaję. - «Potem, gdy 

się tam dostanę, muszę i Rzym zobaczyć» - mówił. Wysłał więc do Macedonii dwóch swoich pomocników, 

Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez jakiś czas w Azji" (Dz 19, 21-22). Nieco później, bo ok. 67 roku 

Paweł wspomina, że Erastos przebywa w Grecji: „Erast pozostał w Koryncie" (2 Tm 4, 20). Tenże Erastos 

był prawdopodobnie jedną i tą samą osobą, co piastujący urząd edyla Erastos z Koryntu, który w I wieku po 

Chr. - według łacińskiej inskrypcji - był fundatorem kamiennej posadzki jednego z placów Koryntu.  

 

Ten chrześcijanin, nawet jeśli niewiele o nim wiadomo, może być patronem ekonomów chrześcijańskich, 

ponieważ nie tylko był obeznany ze sprawami ekonomicznymi, ale ponadto brał też bezpośrednio udział w 

dziele ewangelizacji.  

 

2. EKONOMIA ZBAWIENIA  

 

Ekonom - podobnie jak każdy inny chrześcijanin - jest jednocześnie uczestnikiem pewnej większej 

ekonomii, którą nazywamy „ekonomią zbawienia". Główne etapy tejże ekonomii zbawienia kreśli 

najwyraźniej św. Paweł.  

 

a. Pierwszym jej etapem jest wyzwolenie z niewoli bezsilnych i nędznych „żywiołów tego świata" do 

wolności i dziedzictwa dzieci Bożych. Paweł często porównuje sytuację człowieka „przed" i „po" chrzcie 

nauczając o przejściu od Prawa do wiary, od niewoli do wolności. Przed przyjściem Chrystusa ludzie byli 

grzesznikami, którzy pomimo wysiłków czynionych po to, by żyć sprawiedliwie i pobożnie, nigdy nie 

osiągnęli swojego celu (Rz 3, 23). „I to wam jeszcze powiem: Jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się 

nie różni od niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkiego. Aż do czasu określonego przez ojca podlega 

on opiekunom i rządco. My również, jak długo byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli "żywiołów tego 

świata".  

 

„Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod 

Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na 

dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! 

A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej" (Ga 4, 1-

7). 

 

b. Drugim etapem dzieła ekonomii zbawienia jest przyłączenie - dzięki łasce Boga - pogańskich narodów do 

Izraela, Ludu Bożego: „przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie 

przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. [...] To znaczy, że 

poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie 
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Jezusie przez Ewangelię" (Ef 3, 2-3.6).  

 

Narody pogańskie, umarłe duchowo na skutek własnych występków i grzechów, które żyły „według 

doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa 

teraz w synach buntu" (Ef 2, 2), zostały przywrócone do życia dzięki wielkiej miłosiernej miłości Boga.  

c. Trzecim etapem ekonomii zbawienia jest zjednoczenie całej ludzkości (Żydów i innych narodów) w 

Chrystusie:  

„Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy - poganie co do ciała, zwani "nieobrzezaniem" przez tych, którzy 

zowią się "obrzezaniem" od znaku dokonanego ręką na ciele - w owym czasie byliście poza Chrystusem, 

obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga 

na tym świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez 

krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo 

zburzył rozdzielający je mur - wrogość" Ef 2, 11-14). 

 

Jedność wprowadzona przez ekonomię zbawienia obejmuje nie tylko ludzkość, ale całe niebo i ziemię: 

 

„nam oznajmił tajemnicę swej woli  

według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął  

dla dokonania pełni czasów,  

aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie:  

to, co w niebiosach, i to, co na ziemi"  

Każdy chrześcijański ekonom musi sobie jasno zdawać sprawę nie tylko z tego, że jego życie i działanie nie 

może służyć „żywiołom tego świata", ani podziałom, ale dziełu jednoczenia nieba i ziemi.  

Ojcowie Kościoła rozróżniają Teologię od Ekonomii, określając pierwszym pojęciem tajemnicę 

wewnętrznego życia Trójcy, a drugim wszystkie dzieła Boże, przez które On się objawia i udziela swego 

życia. Przez Ekonomię objawiła się nam Teologia; i na odwrót, Teologia wyjaśnia całą Ekonomię. Dzieła 

Boga objawiają, kim On jest w sobie samym; i na odwrót - tajemnica Jego wewnętrznego Bytu oświeca 

rozumienie wszystkich Jego dzieł.  

 

Analogicznie jest również między osobami ludzkimi. Osoba ukazuje się w swoim działaniu, a im lepiej 

znamy osobę, tym lepiej rozumiemy jej działanie (por. KKK 236).  

3. GŁOSZENIE DOBREJ NOWINY  

W dalszym rozwoju i zrealizowaniu się Bożej ekonomii zbawienia pierwszorzędną i podstawową rolę 

odgrywa głoszenie Ewangelii, aż po krańce świata, by jak najszybciej nadszedł moment zjednoczenia 

wszystkich w Chrystusie. Apostoł Paweł uważał się za głosiciela Ewangelii, który został wybrany do tego 

dzieła według zamiaru, planu (ekonomii) Boga samego. 

 

„Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić [posłannictwo 

głoszenia] słowa Bożego.  

 

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał 

oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was - 

nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą 

mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę walcząc Jego 

mocą, która potężnie działa we mnie" (Kol 1, 25-29). 

 

Rzetelne wypełnianie urzędu ekonoma diecezjalnego nie zwalnia Was - na mocy otrzymanego urzędu 

apostolskiego - od wytrwałego głoszenia Ewangelii Chrystusowej. 
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Ekonomia Boża domaga się tego, abyście, wypełniając obowiązki ekonoma diecezjalnego, nie zwalniali się 

tym samym z ważniejszego obowiązku bycia ekonomem Ewangelii Bożej:  

 

„Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie 

obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

 

Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam 

obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, 

nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.  

 

Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których 

pozyskam.  

Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów.  

Dla tych, co są pod Prawem, byłem jak ten, który jest pod Prawem - choć w rzeczywistości nie byłem pod 

Prawem - by pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem.  

Dla nie podlegających Prawu byłem jak nie podlegający Prawu - nie będąc zresztą wolnym od prawa 

Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu - by pozyskać tych, którzy nie są pod Prawem.  

Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych.  

Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych.  

Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział" (1Kor 9, 16-23). 

 

Jak razem pogodzić te wszystkie obowiązki? Z pewnością nie jest to łatwa sprawa. Wystarczy popatrzeć na 

Ekonoma Poznańskiego, który, gdy wróci z parafii w Lusowie, biega po biurze i rwie sobie włosy z głowy.  

 

Głoszenie Ewangelii nie jest wymysłem ludzkim, ale częścią Bożej ekonomii, dlatego każdy, kto nie głosi 

czystej Ewangelii, ale wygłasza fałszywe i niewłaściwe nauki, ten nie służy planowi Bożemu:  

 

„Jak prosiłem cię, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, [tak proszę teraz], abyś 

nakazał niektórym zaprzestać głoszenia niewłaściwej nauki, a także zajmowania się baśniami i genealogiami 

bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom niż planowi Bożemu zgodnie z wiarą" (1Tm 1, 3-4). 

 

4. ETYKA EKONOMA  

 biskup 

Sprawa etyki właściwej urzędowi ekonoma nie jest obca pismom Nowego Testamentu. Spotykamy się z nią 

wtedy, gdy apostoł Paweł wymienia cnoty właściwe dla biskupa, podając za wzór postać ekonoma. Wzorem 

dla biskupa ma być postawa ekonoma: „Biskup bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem 

nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym 

brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, 

powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł 

udzielać upomnień i przekonywać opornych" (Tt 1, 7-9). A zatem - według Apostoła - nienaganność, 

niezrozumiałość, nieskłonność do gniewu, do pijaństwa i awantur, unikanie brudnego zysku, gościnność, 

umiłowanie dobra, rozsądek, sprawiedliwość, pobożność, powściągliwość, przestrzeganie niezawodnej 

wykładni nauki, to wszystko są cechy charakterystyczne także dla ekonoma. Chrześcijańskiemu ekonomowi 

przystoją zatem nie tylko pewne cnoty charakterystyczne dla jego fachu, ale i te go przekraczające 

(pobożność, zdrowa ewangeliczna nauka).  

 służba 

Nawiązując jakby do nauczania o Kościele, Ciele Chrystusa, św. Paweł zachęca każdego chrześcijanina do 

wzajemnej wymiany darów, która winna istnieć między różnymi członkami jednego i tego samego ciała, 
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jakim jest Kościół:  

 

„Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.  

Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa,  

drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha,  

innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu,  

innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu,  

innemu dar czynienia cudów,  

innemu proroctwo,  

innemu rozpoznawanie duchów,  

innemu dar języków  

i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków"  

(1Kor 12, 7-10).  

 

„Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie 

jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was»[...] Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, 

że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby 

poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem" (1Kor 12, 20-21.24-25). Podobną myśl podejmuje 

św. Piotr nakazując, by nie tylko biskup zachowywał się jak dobry ekonom, ale i każdy chrześcijanin: 

 

„Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał.  

Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże.  

Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela,  

aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa.  

Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen"  

(1Pt 4, 10-11). 

 

Oczywiście, aby każdy chrześcijanin mógł się zachowywać tak jak dobry ekonom, musi mieć przed oczyma 

wzór dobrego ekonoma.  

 roztropność 

Cnotą charakterystyczną dobrego chrześcijanina jest „roztropność". Odmiennie od wszystkich innych 

systemów myślowych, całe Objawienie zakłada, że my wszyscy nie jesteśmy właścicielami dóbr 

stworzonych, ale tylko ich dzierżawcami, zarządcami. Zarządcami, którzy muszą się wykazać uczciwością 

w powierzonym sobie zadaniu:  

„Powiedział też do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę (), którego oskarżono przed 

nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: "Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego 

zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą".  

Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, 

żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z 

zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: "Ile jesteś winien 

mojemu panu?" Ten odpowiedział: "Sto beczek oliwy". On mu rzekł: "Weź swoje zobowiązanie, siadaj 

prędko i napisz: pięćdziesiąt". Następnie pytał drugiego: "A ty ile jesteś winien?" Ten odrzekł: "Sto korcy 

pszenicy". Mówi mu: "Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt".  

Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie () postąpił. Bo synowie tego świata 

roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: 

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy [wszystko] się skończy, przyjęto was do 

wiecznych przybytków" (Łk 16, 1-8).  

Pobieżna lektura przypowieści o nieuczciwym ekonomie - na pierwszy rzut oka - zdaje się zakładać 

pochwałę nieuczciwości w zarządzaniu dobrami Stwórcy. Przyłapany na malwersacji rządca, wobec groźby 

utraty swojej posady, zaczyna w taki sposób zarządzać sprawami swojego pana, aby zapewnić sobie 

utrzymanie na przyszłość. Częściowo umarza zaległe długi, przez co zaskarbia sobie wdzięczność 



232 
 

dłużników. Kiedy właściciel dowiaduje się o postępowaniu rządcy, nazywa je roztropnym, mówiąc: 

„Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy [wszystko] się skończy, przyjęto was do 

wiecznych przybytków". Roztropność oznacza w tym momencie umiejętność dawania jałmużny z tego, co 

posiadamy, a co i tak nie jest nasze. Dzięki rozdawaniu dóbr, którymi tylko zrządzamy, przygotowujemy 

sobie dostęp do dóbr królestwa niebieskiego. Ewangelista Łukasz podkreśla konieczność posiadania ducha 

ubóstwa, które przygotowuje drogę do większego niż materialne, bogactwa: „Nie bój się, mała trzódko, 

gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! 

Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani 

mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze" (Łk 12, 32-34).  

Roztropność w zarządzaniu dobrami stworzonymi oznacza więc w chrześcijańskim rozumieniu tego słowa 

umiejętność unikania chciwości, czyli coś, co rzadko się zdarza w dzisiejszej ekonomii, nastawionej 

wyłącznie na zysk i na sukces:  

„Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, 

ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, 

prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam 

da wasze?  

 

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; 

albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.  

 

Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. Powiedział więc do nich: 

«To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie 

uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych»" (Łk 16, 10-14). 

 wierność 

Ekonom staje się wzorem dla całego Kościoła Bożego również dzięki swojej wierności: „Niech więc 

uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych! A od szafarzy już tutaj się żąda, aby 

każdy z nich był wierny.  

 

Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co 

więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie 

usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który 

rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę" 

(1Kor 4, 1-5). 

 

„Wierność jest pierwszą z cnót; to ona nadaje naszemu życiu jednolitość - w przeciwnym wypadku 

roztrysnęłoby się na tysiące chwilowych wrażeń jak na tysiąc szklanych odłamków" (Milan Kundera, 

Nieznośna lekkość bytu). Dla chrześcijanina nie jest ona tyle wynikiem wysiłku człowieka, ile bardziej 

owocem Ducha, jakiego Chrystus zostawił Kościołowi: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, 

cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność" (Ga 5, 22).  

 

Niesumienne wykonywanie wyznaczonego przez Boga zadania jest podstawą do kary: „Któż jest tym sługą 

wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność?  

Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: 

Postawi go nad całym swoim mieniem.  

Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: ‘Mój pan się ociąga', i zacznie bić swoje współsługi, i będzie 

jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. 

Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów" (Mt 24, 

45-51). 

 

Nie ma bardziej tragicznego przykładu niesumienności ekonoma jak działalność Judasza. „Maria zaś wzięła 

funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. 



233 
 

A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go 

wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» Powiedział zaś 

to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem (), i mając trzos wykradał 

to, co składano" (J 12, 3-6). Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że kieruje się on dobrze pojętą 

zasadą „roztropności" ewangelijnej, która każe rozdawać jałmużnę, by zasłużyć na Królestwo Niebieskie. W 

rzeczywistości zaś, chodzi tylko o ukrycie swoich własnych słabości kleptomańskich.  

 

Z kolei sumienne wywiązywanie się ze swoich obowiązków, które zakłada szacunek dla dóbr Stwórcy 

(„niczego sobie nie przywłaszczają, lecz niech okazują zawsze doskonałą wierność, ażeby pod każdym 

względem stali się chlubą dla nauki naszego Zbawiciela, Boga" - Tt 2, 10) - bez względu na okoliczności - 

stwarza warunki odpowiednie do nagrody: „I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto 

wytrwa do końca, ten będzie zbawiony" (Mt 10, 22).  

 

Tak, Drodzy Klerycy, niełatwo jest - posiadając pełną świadomość tego wszystkiego - być ekonomem 

diecezjalnym. Nie podśmiechujcie się, bo kiedyś jednego z was to szczęście może spotkać.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec modlitwa za wszystkich naszych Ekonomów:  

 

Święty Wawrzyńcze, zaufany diakonie papieża i męczenniku rzymski. Ty poszedłeś za Chrystusem służąc 

Kościołowi, a po odejściu do Pana św. Sykstusa II, papieża, zachowałeś roztropność i rozdałeś między 

ubogich majątek, którego zarządzanie tobie powierzono. Dziękujemy dobremu Bogu za światło twojego 

przykładu. Prosimy, wspieraj swoim wstawiennictwem wszystkich polskich ekonomów diecezjalnych, by 

mogli w świętości wypełnić Boże plany.  

 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 25-lecie śmierci o. Honoriusza, 8 maja 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Błogosławieni, którzy w czasie gromów. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. z 

okazji 25. rocznicy śmierci ojca Honoriusza Kowalczyka (kościół ojców Dominikanów - 8.05.2008).  

Błogosławieni, którzy w czasie gromów 

Nie utracili równowagi ducha,  

Którym na widok spustoszeń i złomów  

Nie płynie z serca pieśń rozpaczy głucha;  

Którzy wśród nocy nieprzebytej cieni  

Nie tracą wiary w blask rannych promieni:  

Błogosławieni?  

(Jan Kasprowicz, Błogosławieni!).  

Do ich szeregu możemy śmiało zaliczyć dominikanina, O. Honoriusza Kowalczyka.  

POWOŁANIE  

Z początku jego droga życiowa wydawała się całkiem zwyczajna, mocno zakorzeniona w okolicznościach 

czasu. Stanisław urodził się 26 lipca 1935 r. w Duczyminie k. Przasnysza, ale już we wrześniu 1939 roku 

rodzina z dwójką małych dzieci ucieka do Warszawy, ponieważ w pobliżu Duczymina przebiegała linia 

frontu. Z kolei w roku 1940 przychodzi nakaz wysiedlenia i pobyt w Puszczy Kurpiowskiej. Działały tam 

oddziały AK i jego matka została łączniczką. Wiosną 1945 r. wracają do rodzinnej miejscowości, gdzie 

zastają wszystkie zabudowania zniszczone.  
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W 1950 r. Stanisław kończy szkołę podstawową i w latach 1950-52 kontynuuje naukę w Małym 

Seminarium Księży Marianów w Warszawie. Następnie, w roku 1952 - jako siedemnastoletni chłopak - 

wstępuje do nowicjatu Dominikanów w Poznaniu i otrzymuje imię zakonne Honoriusz. „Szukałem zakonu 

bardziej ostrego i znalazłem. I jestem szczęśliwy" - pisał wtedy o sobie. Rozpoczęły się studia w 

krakowskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów (1955-1962) i przygotowanie do 

kapłaństwa. W tym czasie dał się poznać swoim kolegom jako człowiek bardzo pogodny i na ogół lubiany. 

Czasem uparty w poglądach, nie dawał się przekonać, forsował swój punkt widzenia - mówi O. Reginald 

Wiśniowski, Magister. W 1961 r., po ukończeniu przygotowania filozoficzno-teologicznego otrzymuje 

święcenia kapłańskie.  

Od 1962 r. został wychowawcą młodych braci w Poznaniu, pełnił też funkcję promotora do spraw powołań, 

jednocześnie studiował na Wydziale Teologicznym KUL i specjalizował w teologii mistycznej na 

Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego. W 1967 r. obronił pracę magisterską.  

W latach 1970-1971 przebywał we Francji oraz w Rzymie. W maju 1971 r. wrócił do Poznania.  

W roku szkolnym 1972/73 pracował jako katecheta w Tarnowie, następnie został duszpasterzem młodzieży 

szkół średnich w Krakowie (1973/74). Latem 1974 r. wyjechał do Londynu, aby zastąpić miejscowego 

duszpasterza. Potem wrócił do Poznania, by objąć funkcję głównego duszpasterza akademickiego w 

kościele dominikanów. Ot, wydawać by się mogło, taka sobie zwyczajna, niczym szczególnym nie 

wyróżniająca się droga zakonna.  

STAN WOJENNY  

A jednak wkrótce pojawiło się na niej coś nadzwyczajnego. Duszpasterstwo akademickie, w którym 

ujawniła się jego wyjątkowa zdolność docierania do samego wnętrza człowieka i prowadzania go do 

bliskości z Bogiem.  

Od tego momentu wyraźnie zdaje sobie sprawę z tego, co to znaczy być prawdziwie, a nie na niby, stróżem 

Ludu Bożego. Zaczyna coraz wyraźniej uświadamiać sobie, że do zasadniczych obowiązków stróża należy 

ostrzeganie Ludu przed wrogiem: Nie chce być ślepym i niemym stróżem, który niczego nie dostrzega, 

psem, który - według słów proroka - nie szczeka (por. Iz 56, 10) na widok nadchodzącego złodzieja. 

Zrozumiał, że w nadzwyczajnych czasach nie wystarczy dbać o własne życie. Trzeba zadbać o życie 

powierzonego sobie stada Bożego; zgodnie z naturą powołania Domini-canes. Dlatego w 1978 r. 

zainicjował wydawanie Przystani, pisma wspólnoty duszpasterskiej dominikanów, wychodzącego w drugim 

obiegu. Dlatego pisze:  

 

Nie bójcie się przyjaciół, 

- bo mogą was tylko zdradzić. 

Nie bójcie się wrogów, 

- bo mogą was tylko zabić. 

Bójcie się ludzi Obojętnych; 

Wprawdzie nie zdradzają, 

Ani nie zabijają, 

Ale za ich milczącą zgodą 

Dokonuje się 

- zabójstwo 

i zdrada  

Przystań 6/7(1979)1  

W takim samym duchu zwraca się do profesorów poznańskiego uniwersytetu: „Wy jesteście jakoby 

wikariuszami Bożej prawdy. Macie jej szukać, badać, studiować, kochać. Ukochaną przez was przekazywać 

młodemu pokoleniu, które w sposób szczególny jest głodne prawdy. [...] broń was Boże, byście 
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przekazywali półprawdy, które są gorsze od fałszu. To jest wasza misja, żebyście służyli prawdzie" 

(Inauguracja roku akademickiego - 7.10.1983).  

Pośród atomizacji życia społecznego O. Honoriusz potrafił - mówią czytelnicy Przystani - we wszystkich 

wlewać nadzieję, wychowywać do pokoju i przemiany otaczającego świata. To nie miała być przemiana 

dokonująca się przy pomocy odwołania się do agresji, ale drogą proponowania ludziom dobra, czyli 

Chrystusa. To nie był też tani magnetyzm, czyli ciepłe przyciąganie osobowości. To była propozycja nie do 

odrzucenia tego, jak żyć uczciwie, jak żyć po chrześcijańsku. Nie wychowywał do taniego patriotyzmu. 

Przestrzegał przed nierozwagą i głupotą. Nie stawiał na emocje, ale na formację intelektualną.  

Jak sejsmograf żył swoimi czasami. W okresie stanu wojennego stał się nieformalnie duszpasterzem 

opozycji. Był osobowością potężną, człowiekiem do głębi prawym i bezkompromisowym. Mawiał: „nie 

martw się, oni przeminą jak wiosenny śnieg". Klasztor Ojców Dominikanów stał się w tym czasie dla 

poznaniaków symbolem oporu przeciwko próbom zdławienia "Solidarności". Na odprawiane tutaj Msze w 

intencji Ojczyzny przychodziły tłumy. W klasztorze założono punkt pomocy osobom represjonowanym i ich 

rodzinom. Powstała skromna baza dla ludzi cierpiących i dla tych, którzy chcieli pomagać. Było 

rozdawnictwo paczek, leków, porady prawne, zbieranie dokumentów represji. „Otóż poznałem O. 

Honoriusza - mówił prof. Janusz Ziółkowski - w czasie pierwszego strajku studentów w 1981 roku. [...] 

wtedy właśnie ujawnił mi się jako człowiek obdarzony charyzmą. Jego słowo - takie celne, takie nośne, 

takie ugruntowane i jednocześnie jakaś harmonia między treścią a formą; właśnie taka harmonia jak w 

dziele sztuki".  

On sam powtarzał: „Nie bójcie się, tylko wierzcie". Znając metody ówczesnej władzy rozprawiania się z 

opozycją, nie mógł nie odczuwać lęku. Śledzono go, obserwowano, jeżdżono za nim, grożono mu. Obawiał 

się najgorszego, a jednak zachowywał się odważnie. Ktoś powiedział, że odwaga to sztuka odczuwania lęku 

bez okazywania tego na zewnątrz. Z czymś takim mamy do czynienia w dobrze przeżywanym 

chrześcijaństwie. Nie chodzi tu o brak świadomości niebezpieczeństwa, ani o to, że obcy nam jest niepokój, 

my raczej wierzymy w możliwość jego przezwyciężenia. Tak rozumiane męstwo sytuuje się między lękiem 

o własne życie, skłaniającym do małodusznej ustępliwości, a bezmyślną śmiałością, która z kolei wiedzie do 

narażania życia wówczas, gdy wytyczony cel wcale tego nie usprawiedliwia. Człowiek prawdziwie mężny 

jest rozumnie odważny, czyli nie rezygnuje łatwo, ale też nie ryzykuje niepotrzebnie. Swojego życia nie 

naraża nieroztropnie i ceni je jako najwyższe dobro. Gotów jest jednak je poświęcić dla odpowiednio 

ważnych racji. Istotne znaczenie ma dla niego cel narażania się - musi on być godziwy i wystarczająco 

ważny. Nie może być nim ani korzyść materialna, ani ambicja, ani możność zaimponowania własną 

odwagą.  

Co osiągnął? Wydawać by się mogło niewiele, a jednak w tamtych warunkach to było niesłychanie dużo. Na 

nagrobku papieża Hadriana VI widnieje następujące epitafium: „Skuteczność cnót nawet najlepszego z ludzi 

w wielkim stopniu zależy, niestety, od okoliczności, w jakich przypada mu żyć". Ten napis rzuca negatywne 

światło na okoliczności, w jakich żył ów człowiek, lecz jednocześnie wyraża uznanie dla wielkich cnót, 

które praktykował w niesprzyjających warunkach swojej epoki.  

ŚMIERĆ  

Dnia 17 kwietnia 1983 r. prowadząc samochód, został ciężko ranny w Wydartowie koło Mogilna. Po 

operacji w Mogilnie, przewieziono go do szpitala przy ul. Lutyckiej. Tu przeprowadzono ponowną operację. 

Jego stan był bardzo ciężki. Tymczasem po Poznaniu szybko rozeszła się wieść o wypadku. Rozpoczęto 

modlitwy w kościołach w intencji jego powrotu do zdrowia. U Dominikanów trwały całodzienne modlitwy i 

nocne czuwania. Trzy tygodnie trwały usilne starania lekarzy, mające na celu ratowanie zakonnika. Wiele 

osób oddawało krew. Niestety O. Kowalczyk nie odzyskawszy przytomności zmarł dnia 8 maja, w dniu 

swojego patrona, św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Miał 48 lat, z czego w zakonie przeżył 30 lat, a jako 

kapłan - 22 lata.  
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Pogrzeb O. Honoriusza (12.05.1983) stał się wielką manifestacją ludności Poznania. W uroczystościach na 

cmentarzu wzięło udział kilkanaście tysięcy ludzi. Do dzisiaj Poznań odczuwa brak tego skromnego 

człowieka, który tak zwyczajnie, bez zbytecznych słów i gestów, czynił dobrze, zjednując sobie ludzi z 

różnych środowisk: studentów, pracowników wyższych uczelni, ale i zwyczajnych ludzi fizycznej pracy.  

Do dzisiaj - mimo czterech postępowań prokuratorskich - nie udało się do końca wyjaśnić tajemnicy jego 

tragicznej śmierci. Ostatnio pojawiły się jakieś nadzieje w związku z powołaniem grupy prokuratorów w 

Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie, którzy zajmują się działalnością „Grupy D", działającej w 

latach 80-tych w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i wyspecjalizowanej w porywaniu, 

zastraszaniu i mordowaniu działaczy opozycji.  

Błogosławieni, albowiem ich męstwo  

Wielkiego gmachu wrota im otworzy,  

Gdzie razem z Chwałą króluje Zwycięstwo -  

Bez twardych kajdan i bez tych obroży,  

Które na ziemi noszą upodleni...  

Ten raj się tylko dla silnych zieleni -  

Błogosławieni!  

(Jan Kasprowicz, Błogosławieni!)  

NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA  

a. opór  

Tak. W tamtych czasach wydawało się, że porządkiem europejskim, który wyłonił się z drugiej wojny 

światowej i został usankcjonowany przez układy jałtańskie, mogła wstrząsnąć tylko i wyłącznie kolejna 

wojna. Tymczasem porządek ten został przezwyciężony wysiłkiem ludzi, którzy nie uciekali się do 

przemocy, a jednocześnie odmawiając konsekwentnie ustąpienia przed przemocą władzy, umieli znaleźć 

skuteczne formy świadczenia o prawdzie. Taka postawa rozbroiła przeciwnika, ponieważ przemoc zawsze 

musi się usprawiedliwiać kłamstwem, przybierać fałszywe pozory obrony jakiegoś prawa czy odpowiedzi 

na czyjąś groźbę (por. Centesimus annus, 23).  

Wydarzenia roku 1989 były przykładem zwycięstwa ducha ewangelicznego w zmaganiach z przeciwnikiem, 

który nie czuł się związany żadnymi zasadami moralnymi. A zatem są one przestrogą dla tych, którzy 

jeszcze dzisiaj chcą usunąć z areny politycznej prawo Boże i moralność. Nie ulega wątpliwości, że walka, 

która doprowadziła do przemian roku 1989, wymagała wielkiej przytomności umysłu, umiarkowania, 

cierpień i ofiar. Łącząc własne cierpienia za prawdę i wolność z cierpieniem Chrystusa, prawy człowiek 

uczył się wtedy wchodzenia na wąską ścieżkę biegnącą pomiędzy małodusznością, która ulega złu, a 

przemocą, która pragnie zwalczać zło, a w rzeczywistości tylko je pomnaża (por. Centesimus annus, 25).  

b. solidarność  

A dzisiaj? Czy nauczyliśmy się wreszcie, że rozwoju nie można pojmować tylko w znaczeniu wyłącznie 

gospodarczym? Że jego celem jest nie tylko zrównanie poziomu życia wszystkich z poziomem 

najbogatszych, ale przyczynianie się do umocnienia godności i rozwoju uzdolnień twórczych każdej 

poszczególnej osoby?  

Czy prawdziwie nauczyliśmy się nie tylko nazwy, ale stosowania w życiu zasady solidarności? Tej cnoty, 

która jest „mocną i trwałą wolą angażowania się na rzecz dobra wspólnego wszystkich i każdego, wszyscy 

bowiem jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich" (SRS, 38). Solidarność jest sposobem realizowania się 

człowieka pośród ludzi i z ludźmi, nie zaś egzystencji w izolacji czy w postawie konformizmu. Ona to każe 

nam podejmować odpowiedzialność za to, co powinno być realizowane w imię dobra ludzi, niezależnie od 

tego, jak rozkładają się w danym przypadku obowiązki wynikające ze sprawiedliwości. Jeśli solidarność 
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była ludziom zawsze potrzebna, to z pewnością w czasach obecnych jest ona niezbędnie nieodzowna. Dziś 

bowiem spotęgowała się znacznie wzajemna zależność jednych ludzi od drugich, zwłaszcza w sensie 

ekonomicznym.  

„Trudne problemy społeczno-ekonomiczne, rodzące się dzisiaj, nie zostaną rozwiązane, jeśli się nie stworzy 

nowych frontów solidarności: solidarności ubogich między sobą, solidarności z ubogimi, do której wezwani 

są bogaci, solidarności pracowników między sobą i solidarności z innymi kategoriami pracowników. 

Instytucje i organizacje społeczne, na różnych poziomach, jak również państwo, winny uczestniczyć w 

ogólnym ruchu solidarności" (Kongregacja Nauki Wiary. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i 

wyzwoleniu. Libertatis conscientia, 89).  

c. pomocniczość  

Z zasadą solidarności wiąże się ściśle zasada pomocniczości. Z tytułu pierwszej, człowiek winien 

przyczyniać się do dobra wspólnego społeczeństwa na wszystkich jego poziomach. Ze względu na nią, 

nauka Kościoła sprzeciwia się wszelkim formom indywidualizmu społecznego i politycznego. Z tytułu 

drugiej, ani państwo, ani inna społeczność nie mogą nigdy zastępować w inicjatywie i odpowiedzialności 

osób i wspólnot pośrednich na tym poziomie, na którym mogą one same działać; nie mogą też niszczyć 

koniecznej przestrzeni ich wolności. Ze względu na pomocniczość nauka społeczna Kościoła sprzeciwia się 

wszelkim formom kolektywizmu.  

Chodzi o to, by społeczności większe świadczyły tylko „uzupełniającą pomoc" społecznościom mniejszym, 

a wszystkie razem osobie ludzkiej, która jest źródłem, fundamentem i celem wszystkich instytucji 

społecznych. Zasada ta określa obowiązki „od góry" i uprawnienia „od dołu". Ma ona zatem dwa aspekty: 

negatywny i pozytywny.  

Negatywny aspekt polega na pozostawieniu autonomii i wolność działania jednostkom ludzkim w stosunku 

do społeczności, a społecznościom mniejszym w stosunku do większych. Pomoc zatem, paradoksalnie, 

związana jest tu z brakiem pomocy. „Źle pojęta opiekuńczość państwa, zbyt głębokie ingerowanie struktur 

publicznych w życie obywateli i zastępowanie ich w realizacji wielu ważnych zadań życiowych, może 

osłabiać ewangeliczny nakaz pomnażania talentów i brania odpowiedzialności za własne życie. Wywołuje 

także postawy roszczeniowe wobec społeczeństwa. W skrajnych przypadkach prowadzić może nawet do 

zniewolenia" (Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim, W kwestii stosowania zasady pomocniczości 

w życiu publicznym - Poznań, 4 grudnia 2007 r.).  

Aspekt pozytywny polega zaś na świadczeniu pomocy tam, gdzie jest ona konieczna. Nie chodzi tu jednak o 

pomoc permanentną, lecz doraźną, po to, by jednostka lub grupa społeczna, która nie jest w stanie 

zrealizować własnych celów i zadań, mogła po uzyskaniu pomocy w dalszym ciągu realizować te cele i 

zadania samodzielnie. Tego rodzaju pomoc określa się zwykle jako „pomoc dla samopomocy".  

ZAKOŃCZENIE  

Dzisiaj, w 25. tą rocznicę śmierci, dziękujemy Panu Bogu za heroiczne świadectwo, jakie O. Honoriusz 

Kowalczyk i inni ludzie dobrej woli składali w tamtych trudnych czasach. Modlimy się o to, by wspierał on 

z nieba wszystkie nasze wysiłki zmierzające do budowania lepszej przyszłości.  

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie" (Mt 5, 10). „Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem 

prześladowali proroków, którzy byli przed wami" (Mt 5, 12).  

Błogosławieni, albowiem ich syny  

Będą sprzątali z ich ziaren owoce;  

I wśród zmartwychwstań porannej godziny,  
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Gdy złote słońce blaskiem zamigoce,  

Będą wołali duchem podniesieni:  

Za ojców sprawą świat się nam rumieni -  

Błogosławieni!...  

(Jan Kasprowicz, Błogosławieni!)  

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego przed święceniami kapłańskimi, 10 maja 2008  

Umiłowani Diecezjanie! 

Z radością powiadamiam, że w czwartek 15 maja br., o godz. 16.00 w Katedrze Poznańskiej udzielę 13 

Diakonom święceń kapłańskich. Oto ich nazwiska i parafie pochodzenia:  

   

1. Dk. Waldemar Bączkowski z par. pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie  

2. Dk. Maciej Borysiak z par. pw. św. Michała Archanioła w Czempiniu  

3. Dk. Rafał Cywiński z par. pw. św. Marcina w Swarzędzu  

4. Dk. Krystian Frąckowiak z par. pw. św. Brata Alberta w Kościanie  

5. Dk. Piotr Kubiak z par. pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym  

6. Dk. Marek Nowak z par. pw. Nawrócenia św. Pawła w Poznaniu  

7. Dk. Paweł Nowak z par. pw. św. Wojciecha w Bninie  

8. Dk. Michał Pękal z par. pw. MB Zwycięskiej w Poznaniu  

9. Dk. Marek Ratajczak z par. pw. Wszystkich Świętych w Kórniku  

10. Dk. Adam Skociński z par. pw. św. Marcina w Swarzędzu  

11. Dk. Przemysław Starosta z par. pw. Świętego Ducha w Kościanie  

12. Dk. Rafał Sylwestrzak z par. pw. św. Stanisława Bpa i M. w Poznaniu  

13. Dk. Karol Wachowiak z par. pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie.  

Polecam ich modlitwom wszystkich Diecezjan, zwłaszcza proszę o nią chorych i cierpiących. Jednocześnie 

dziękuję za nieustanne wspieranie dzieła powołań i ofiarność na rzecz naszego Seminarium.  

Z serca Wam błogosławię  

Poznań, dnia 10 maja 2008 roku 

N. 2676/2008  

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święcenia Kapłańskie, 15 maja 2008  
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Abp Stanisław Gądecki, Dojrzewanie wiary. Święcenia kapłańskie (Katedra Poznańska - 15.05.2008)  

Najprzewielebniejsi Księża Biskupi, Prześwietna Kapituło Katedralna i inne Kapituły Archidiecezjalne, 

Księże Dziekanie i Profesorowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Księże 

Rektorze Arcybiskupiego Seminarium Duchownego wraz z Moderatorami i Ojcami Duchownymi, 

Umiłowani Współbracia w kapłaństwie, a w szczególności Proboszczowie parafii pochodzenia diakonów, 

Osoby Życia Konsekrowanego, Szanowni Rodzice, Rodzeństwo, Krewni i Przyjaciele przyszłych 

prezbiterów, Ukochani w Chrystusie, Bracia i Siostry,  

Dzisiaj, czyli w czwartek między uroczystością Zesłania Ducha Świętego a Trójcy Przenajświętszej, Kościół 

Poznański święci swoich nowych kapłanów. Archidiecezja Poznańska przeżywa swój wielki i radosny 

dzień. W czasie dzisiejszej liturgii ma wzmocnić swoje siły o trzynastu nowych prezbiterów. Kapłaństwo 

zostanie im przekazane raz na zawsze; sakrament święceń wyciśnie na nich niezatarty charakter duchowy, 

który nie może być powtarzany ani udzielany tylko na pewien czas. Kto raz został wyświęcony w sposób 

ważny, ten - w ścisłym tego słowa znaczeniu - nie może już nigdy stać się człowiekiem świeckim, ponieważ 

charakter wyciśnięty przez święcenia jest nieusuwalny. W dzisiejszym dniu Zmartwychwstały Chrystus 

przekaże tym diakonom swojego Ducha Świętego, który - przy ich współpracy - będzie kontynuował 

Chrystusowe dzieło na świecie aż doprowadzi je do ostatecznego wypełnienia.  

Dzisiaj, czyli w czwartek między uroczystością Zesłania Ducha Świętego a Trójcy Przenajświętszej, Kościół 

Poznański święci swoich nowych kapłanów. Archidiecezja Poznańska przeżywa swój wielki i radosny 

dzień. W czasie dzisiejszej liturgii ma wzmocnić swoje siły o trzynastu nowych prezbiterów. Kapłaństwo 

zostanie im przekazane raz na zawsze; sakrament święceń wyciśnie na nich niezatarty charakter duchowy, 

który nie może być powtarzany ani udzielany tylko na pewien czas. Kto raz został wyświęcony w sposób 

ważny, ten - w ścisłym tego słowa znaczeniu - nie może już nigdy stać się człowiekiem świeckim, ponieważ 

charakter wyciśnięty przez święcenia jest nieusuwalny. W dzisiejszym dniu Zmartwychwstały Chrystus 

przekaże tym diakonom swojego Ducha Świętego, który - przy ich współpracy - będzie kontynuował 

Chrystusowe dzieło na świecie aż doprowadzi je do ostatecznego wypełnienia.  

Odnosząc się do dzisiejszych czytań mszalnych, chciałbym przy okazji tych święceń rozwinąć temat 

dojrzewania wiary oraz objawów wiary niedojrzałej. Zacznijmy zatem od tematu dojrzewania wiary, a 

ściślej rzecz biorąc, od przedstawienia trzech najważniejszych etapów tegoż dojrzewania.  

1. DOJRZEWANIE WIARY  

a. Na pierwszy z nich wskazuje scena powołania przez Jezusa Jego pierwszych uczniów. „Gdy [Jezus] 

przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, 

Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię 

was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim" (Mt 4,18-20).  

Tak wygląda pierwszy etap. Scena ta uczy nas wielu rzeczy dotyczących początków wiary. Najpierw tego, 

że wiara rodzi się ze słuchania, czyli w intelekcie. Nie jest to kwestia nastroju i uczuć, choć i one odgrywają 

swoją rolę. Na początku wiary jawi się więc Słowo Boże i gotowość jego słuchania.  

Warto też zauważyć, że powołani uczniowie uwierzyli prawdziwie, a nie tylko w potocznym tego słowa 

znaczeniu. W potocznym bowiem znaczeniu wypowiadam słowo „wierzę" także wtedy, kiedy nie wiem 

czegoś, nie posiadam dostatecznej pewności, kiedy przekazuję opinie dyskusyjne. Gdy na przykład w 

przeddzień trudnej operacji chirurgicznej mówię sobie i innym: „wierzę, że wszystko pójdzie dobrze", albo 

kiedy - jako kibic piłkarski - mówię: „wierzę, że dzisiaj wygra nasza drużyna". Takimi słowami nie 

wyrażam bynajmniej pewności, lecz tylko mniej lub bardziej uzasadnioną nadzieję, prawdopodobieństwo. 

Takie znaczenie słowa „wierzyć" nie oddaje wcale istoty chrześcijańskiej wiary, która - rozumiana w ten 

sposób - byłaby jedynie mniej lub bardziej bezpodstawną opinią. Niestety, właśnie takie znaczenie 
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przypisują dzisiaj niektórzy ludzie chrześcijańskiej wierze, utożsamiając ją z jakimś mglistym uczuciem 

religijnym, z subiektywną opinią, z kwestią gustu.  

Na szczęście istnieje także inny sens słowa „wierzyć". Pojawia się on wtedy, kiedy np. mówimy do zaufanej 

osoby: „Wierzę ci!" Kto wierzy komuś lub w kogoś, ufa tej osobie oraz traktuje jej słowa jako wiarygodne. 

Taki sens nadaje się do ilustrowania chrześcijańskiej wiary. Wierzyć w tym przypadku oznacza wejść w 

relację zaufania pomiędzy osobami. „Akt wiary odnosi się do prawdy przez zaufanie osobie, która o niej 

świadczy" (KKK, 177). W tego rodzaju więź z Jezusem wchodzą wszyscy autentyczni uczniowie. Taka 

wiara nie zaczyna się nigdy od abstrakcji. Ona zawsze rozpoczyna się od życia, od jakiegoś konkretnego 

duchowego głodu, od pytań, kryzysów, niezaspokojonych tęsknot i potrzeb człowieka. Pan Jezus zna 

odpowiedzi, które potrafią przekonać człowieka znajdującego się w kryzysie. Trafia w samo sedno jego 

potrzeb, a szczególnie w potrzebę sensu życia, celu w życiu, nadziei, która oprze się każdemu zwątpieniu.  

Teologowie zwykli mówić, że akt wiary obejmuje to, „w co wierzymy" i tego, „komu wierzymy". Każdy 

kapłan wierząc, wyznaje, iż pokłada całą swoją ufność w Jezusie Chrystusie. On mówi do Jezusa Chrystusa: 

„«Ty jesteś moją prawdą», czyli «Ty jesteś miarą prawdy mojego człowieczeństwa». Prawda człowieka nie 

tkwi bowiem w człowieku, ale w człowieczeństwie Jezusa" (G. Moioli).  

Uczniowie Chrystusa dalecy są od pojmowania chrześcijańskiej wiary na sposób subiektywny, arbitralny, 

czysto uczuciowy, bez odniesienia do Chrystusa. Wiara jest dla nas dobrowolną i umotywowaną decyzją 

powierzenia się Jezusowi Chrystusowi i Bogu Jezusa Chrystusa. Zakłada przyjęcie prawdy tkwiącej w 

życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, zgodnie z orędziem głoszonym przez pierwszych świadków i 

rozbrzmiewającym po dzień dzisiejszy w Kościele (por. Franco Ardusso, Motywy wiary chrześcijańskiej. 

"Amen". Seria Wyznanie wiary: 11, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004).  

b. A potem przychodzi drugi etap rozwoju wiary. Jest to moment jej próby. Któż z nas nie przypomina sobie 

tej chwili kiedy apostołowie ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze Galilejskim i przerazili się, a On 

przemówił do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie lękajcie się!» (por. Mt 14, 27). Wtedy odezwał się Piotr: 

«Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!» On zaś powiedział: «Przyjdź!» (Mt 14, 28-

29). I wówczas Piotr wyszedł z łodzi i ruszył w kierunku Jezusa, gdy nagle -pod wpływem silnego uderzenia 

wiatru - uląkł się. Zaczął tonąć i krzyknął: «Panie, ratuj mnie!» (por. Mt 14, 30). Wtedy Jezus wyciągnął 

rękę, uchwycił go, ocalił przed utonięciem i rzekł: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?» (por. Mt 14, 31).  

To ewangeliczne wydarzenie dowodzi, że Piotr owszem posiadał wiarę, którą zresztą wyznał później tak 

wspaniale pod Cezareą Filipową, ale w momencie próby nie była ona jeszcze dostatecznie ugruntowana. 

Kiedy zawiał silny wiatr, zaczął tonąć, ponieważ zwątpił. To nie wicher zanurzył Piotra w głębinach jeziora, 

lecz niedostatek wiary. To jego wierze zabrakło istotnego elementu, czyli całkowitego oparcia się na 

Chrystusie, całkowitego zaufania Chrystusowi w chwili wielkiej próby (por. Jan Paweł II, Jesteście wezwani 

do świadczenia o wierze i nadziei. Homilia podczas spotkania z młodzieżą, Poznań, 3.06.1997).  

c. Trzeci etap dojrzewania wiary ilustruje scena z Cezarei Filipowej. Będzie to świadoma i wolna akceptacja 

cierpienia i śmierci jako nieodłącznego elementu wiary, który przygotowuje uczniów na zmartwychwstanie.  

W decydującym momencie swego życia, zakończywszy nauczanie w Galilei, Jezus zmierza do Jerozolimy, 

aby przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie wypełnić swą zbawczą misję. W tym momencie pragnie nie 

tylko sam przyjąć tę trudną prawdę, ale również chce skłonić do tego uczniów. Najpierw więc zachęca ich 

do dokonania wyboru, dzięki któremu odróżnią się od tłumu i staną się wspólnotą wierzących w Niego, 

staną się początkiem Kościoła. „W istocie, Jezusa można ‘widzieć' i ‘znać' na dwa sposoby: tak jak tłum - 

raczej powierzchownie, lub jak uczniowie - głębiej i prawdziwiej. Przy pomocy dwóch pytań („Za kogo 

uważają Mnie ludzie?", „A wy za kogo Mnie uważacie?") Jezus uświadamia uczniom dwa różne punkty 

widzenia.  
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Ludzie uważali, że Jezus był prorokiem i nie mylili się. Również dzisiaj jest podobnie: wielu patrzy na 

Jezusa jakby z zewnątrz. Uznają Jego duchową i moralną wielkość, Jego wpływ na dzieje ludzkości, lecz nie 

uznają Jego wyjątkowości. Często uważa się Jezusa tylko za jednego z wielkich założycieli religii. Ale to 

nie wszystko. Trzeba spojrzeć znacznie głębiej i uznać wyjątkowość osoby Jezusa z Nazaretu.  

Kiedy uczniowie słuchali jak ich Mistrz nauczał małych i wielkich, kiedy widzieli jak uzdrawiał chorych, 

jednał grzeszników, powoli zaczynali rozumieć - podobnie jak Piotr - że Jezus jest Mesjaszem, czyli nie 

tylko człowiekiem posłanym przez Boga, ale samym Bogiem, który stał się człowiekiem. Oczywiście to 

wszystko ich przerastało, przekraczało ich możliwości rozumienia. Oni mogli wyrazić swoją wiarę jedynie 

za pomocą tytułów pochodzących z ich własnej tradycji: «Mesjasz», «Syn Boży», «Pan». „Ty jesteś 

Mesjasz". Lecz, aby tytuły te były naprawdę adekwatne do rzeczywistości, trzeba było na nowo odkryć ich 

najgłębszą treść.  

Jezus pogłębia więc treść wiary uczniów, zapowiadając swoją bliską mękę i śmierć. „I zaczął ich pouczać, 

że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w 

Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa" (Mk 

8, 31-32). W ten sposób odsłonił autentyczny sposób swojego mesjańskiego panowania. „Syn Człowieczy 

[...] nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20, 28). 

Prawdziwe znaczenie Jego panowania ukazało się dopiero z wysokości krzyża ( por. Dz 2, 36).  

„W istocie, tytuły przypisane Jezusowi przez Piotra można naprawdę zrozumieć jedynie w świetle tajemnicy 

Jego śmierci i zmartwychwstania. I na odwrót, prawdą jest też, że wydarzenie krzyża ujawnia swój pełny 

sens tylko wówczas, jeśli „ten człowiek", który cierpiał i umarł na krzyżu, „istotnie był Synem Bożym" (por. 

Mk 15, 39). Teksty te mówią wyraźnie, że integralna wiara chrześcijańska pochodzi z wyznania Piotra, 

oświeconego przez nauczanie Jezusa o Jego ‘drodze' do chwały. Jest to wąska ‘ścieżka', ‘sposób' będący 

‘skandalem' dla uczniów wszystkich czasów, którzy nieuchronnie skłonni są myśleć po ludzku, a nie po 

Bożemu (por. Mt 16, 23; Benedykt XVI, Wiara Kościoła opiera się na wyznaniu Piotra. Msza św. w 

Bazylice Watykańskiej i nałożenie paliuszy - 29 VI 2007).  

Ojciec Jean-Baptiste Lacordaire w ten sposób opisywał owoce dojrzałej wiary kapłana: „Żyć w samym 

środku świata, nie pragnąc jego przyjemności; być członkiem każdej rodziny, nie przynależąc do żadnej; 

podzielać wszystkie cierpienia; przenikać wszystkie sekrety; leczyć wszystkie rany; zanosić Bogu od ludzi 

ich modlitwy; przynosić ludziom od Boga wybaczenie i nadzieję; mieć serce z wosku dla miłości i serce ze 

spiżu dla czystości; uczyć i wybaczać, pocieszać i zawsze błogosławić - co za wspaniałe życie! I jest to 

twoje życie, kapłanie Jezusa Chrystusa".  

2. OBJAWY NIEDOJRZAŁEJ WIARY  

Ale dzisiejsze czytania nie poprzestają na ilustracji procesu dojrzewania wiary. One idą dalej. Wskazują na 

to, że wiary nie da się zachować uprawiając stronniczość. Jest to szczególne napomnienie skierowane do 

wszystkich kapłanów, wszystkich czasów. „Bracia moi, nie możecie zachować wiary w naszego Pana 

chwalebnego Jezusa Chrystusa, praktykując stronniczość".  

a. „Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i 

przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: 

«Usiądź na zaszczytnym miejscu!», do ubogiego zaś powiecie: «Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka 

mojego!», to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? [...]  

Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie 

samego, dobrze czynicie. Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech, i Prawo potępi 

was jako przestępców" (Jk 2,2-4.8-9).  
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My tymczasem mamy skłonność do powierzchownego oceniania ludzi, według systemu wartości tego 

świata, a szczególnie na podstawie wyglądu zewnętrznego, bogactwa, wykształcenia, czy rasy. Posiadając 

takie skłonności, wybrane osoby traktujemy dobrze a inne odrzucamy. Grecki termin użyty przez św. Jakuba 

(prosopolempsía) znaczy faworyzować kogoś, okazać się wobec kogoś stronniczym, jak dla przykładu 

sędzia, który uwolniłby albo potępił kogoś tylko dlatego że jest on bogaty, albo też tylko dlatego, ponieważ 

jest biedny („Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. 

Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego" (Kpł 19,15; por. Ps 82,2-4; Kol 3,23-24). „Ucisk i utrapienie 

spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na Greka. Chwała zaś, 

cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze - najpierw Żyda, a potem Greka. Albowiem u Boga nie ma 

względu na osobę" (Rz 2,9-11).  

Czasami bezwiednie kierujemy się względem na osobę człowieka bogatego, nie bacząc wcale na jego 

poziom religijny i moralny, ponieważ spodziewamy się, że z tego tytułu spłynie jakiś szczególny splendor 

na Kościół, albo jakieś korzyści materialne dla parafii. Pogardzamy natomiast biednym, ponieważ - poza 

przykrościami - niczego się po nim nie możemy spodziewać. Zapominamy o słowach św. Pawła: „Przeto 

przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu 

możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby 

zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone 

według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne 

stworzenie nie chełpiło wobec Boga" (1Kor 1,26-29). Kto lekceważy biednych, ten upodabnia się do 

niegodziwego sędziego, który - zamiast sumieniem - kieruje się swoimi sympatiami. Dojrzała wiara 

wyklucza faworyzowanie kogokolwiek w Kościele.  

b. Ale pouczenie św. Jakuba o znakach niedojrzałej wiary może dotyczyć nie tylko stronniczości w 

odniesieniu do bogactwa materialnego czy wykształcenia. Ono posiada znacznie szerszy wymiar, ponieważ 

zwraca naszą uwagę i na to, że nie wolno nam zachować się stronniczo także wobec tzw. biblijnych 

„głupich", czyli grzeszników. Urząd kapłański zakłada upominanie „głupich". „Niejeden z powodu wstydu 

gubi swoją duszę i zatraca ją przez wzgląd na głupiego" (Syr 20,22). „Nie wstydź się następujących rzeczy i 

nie grzesz przez wzgląd na osobę: [...] [Nie wstydź się] upomnieć nierozumnego i głupiego ..." (Syr 42,1.8). 

Tylko brak faworyzowania „głupoty" pozwala nam na rzetelne głoszenie Ewangelii: „Nauczycielu, wiemy, 

że słusznie mówisz i uczysz, i nie masz względu na osobę, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz" (Łk 

20,21). Zachowanie przeciwne zawsze w końcu doprowadzi do postawy tych, o których pisze List Judy: „Ci 

zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu, [choć] postępują według swoich żądz. Usta ich głoszą 

słowa wyniosłe i dla korzyści mają wzgląd na osoby (por. Jud 1,16). Kapłan, który pragnie zachować 

dojrzałą wiarę, nie może nie pochylić się nad trudną i niepewną drogą nawrócenia grzeszników, zachowując 

dla nich dar prawdy oraz cierpliwą i umacniającą życzliwość Dobrego Pasterza, który nie odrzuca 

zagubionej owcy, ale bierze ją na ramiona i raduje się z jej powrotu do owczarni.  

Nie może nie przypominać ludziom tego, że dopóki panuje w nas Prawo Boże, wówczas każdy z nas jest 

zdrowy i wolny. Kiedy zaś panuje prawo grzechu i śmierci, wówczas nikt z nas nie jest już sobą; wszyscy 

jesteśmy chorzy, zniewoleni i zaprzedani grzechowi. Bardzo pouczająca w tym względzie jest lektura 

książeczki C.S. Lewisa Zniesienie człowieka (The Abolition of Man) o sytuacji współczesnego człowieka: 

„Okazuje się, że mężczyźni i kobiety, którzy niegdyś byli ludźmi, po prostu nimi już nie są. Człowiek został 

zredukowany do umysłu i materii, mózgu i ciała, komputera i konsumenta, kalkulatora i kopulatora, 

konstruktora i replikatora, który sądzi, że jest wolny i potężny, ale w rzeczywistości niszczy go ta sama 

„natura", którą chciałby pokonać, podczas gdy zostaje zniewolony przez rządy „formatorów", którzy sami są 

zniewoleni i niszczeni przez swoje obłąkane usiłowania, by zdefiniować, zaprojektować świat i ludzkość, 

kierować i manipulować ludźmi pozbawionymi Boga, który kocha ich bezwarunkowo".  

ZAKOŃCZENIE  

Jak bardzo w takim świecie potrzeba kapłanów. Warto na koniec przypomnieć co Benedykt XVI mówił do 

Polaków dnia 28 maja 2006 roku na krakowskich Błoniach: „Wraz z wyborem Karola Wojtyły na Stolicę 



243 
 

św. Piotra, by służył całemu Kościołowi, wasza ziemia stała się miejscem szczególnego świadectwa wiary w 

Jezusa Chrystusa. Wy sami zostaliście powołani, by to świadectwo składać wobec całego świata. To wasze 

powołanie jest nadal aktualne, a może jeszcze bardziej od chwili błogosławionej śmierci Sługi Bożego. 

Niech nie zabraknie światu waszego świadectwa!"  

Niech w tym zadaniu nam zawsze towarzyszy, wstawiając się za nami, Najświętsza Maryja Panna. Niech Jej 

niewzruszona wiara, która była oparciem dla wiary Piotra i pozostałych apostołów, będzie również oparciem 

dla tych młodych kapłanów naszej Archidiecezji. Królowo Apostołów, módl się za nimi!  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 30 

maja 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Miłujmy się wzajemnie. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (Poznań, 

kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana - 30.05.2008.  

Umiłowanie Czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

W miarę zaniku doświadczenia Boga zaczęła się u nas rozprzestrzeniać w ostatnich dziesięcioleciach kultura 

nihilistyczna, zubażająca sens ludzkiej egzystencji, a w dziedzinie etyki relatywizująca nawet podstawowe 

wartości rodziny i szacunku wobec życia.  

Wszystko to nie dokonuje się w sposób ostentacyjny, lecz przy zastosowaniu subtelnej metodologii 

obojętności, która traktuje wszystkie zachowania jako normalne i to w taki sposób, by nie budził się 

jakikolwiek problem moralny. Stawiane są paradoksalne żądania, aby państwo uznało za prawa zachowania, 

które zagrażają ludzkiemu życiu, zwłaszcza słabemu i bezbronnemu. Ogromne trudności sprawia też 

akceptacja drugiego człowieka, zwłaszcza jeśli pochodzi z innego kraju, jeśli jest chory czy 

niepełnosprawny. I właśnie to - coraz bardziej stanowcze - odrzucenie Boga, a w konsekwencji także 

drugiego człowieka staje się dzisiaj wyzwaniem dla naszych sumień, w szczególności gdy rozważamy 

prawdę o Sercu Najświętszym naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa.  

1. PAN WAS UMIŁOWAŁ  

Dzisiejsza uroczystość, odpowiadając na nasze trudności, przypomina raz jeszcze, że początkiem historii 

człowieka jest miłość Boga do niego (por. Pwt 7, 6-11).  

a. Miłość ta nie jest podobna do miłości ludzkiej. Ona nie poszukuje silnych, bogatych i pięknych 

partnerów, ale wybiera to, co słabe i małe: „Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że 

liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz 

ponieważ Pan was umiłował" - Pwt 7, 7-8. To nie my pierwsi umiłowaliśmy Boga, ale On nas umiłował 

(por. 1 J 4, 10). Fakt wybrania posiada tylko to jedno, jedyne uzasadnienie: miłość. Bóg z miłości wybrał 

Izraela, z miłości uwolnił go z Egiptu, zawarł z Nim przymierze, dał mu w posiadanie Ziemię Obiecaną; z 

miłości podźwignął go z grzechu przez Zbawiciela.  

b. On to najpierw „ludzkimi rękoma pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim 

kochał sercem" (KDK 22). Otaczał się dziećmi: „I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je" 

(Mk 10, 16). Wzruszył się na widok wdowy opłakującej zmarłego syna i rzekł: „Nie płacz!" (Łk 7,13), a 

Jego współczucie sprawiło cud. Wzruszył się na widok trędowatych, paralityków, niewidomych, którzy 

wołają: „Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!" (Mt 20, 30). Wzruszył się na widok tłumu, idącego za 

Nim od trzech dni, i nie chciał go odprawić głodnym. Ulitował się nad grzesznikami i nie wzdragał się 

zasiąść z nimi do stołu. Ulitował się nad kobietą cudzołożną, którą odesłał po rozgrzeszeniu i nad kobietą 

występną, która w domu Szymona rzuciła się do Jego stóp. A gdy ludzie opierali się Jego miłości, Jezus 

cierpiał roniąc łzy: na widok Jerozolimy „zapłakał nad nią, i rzekł: «O, gdybyś i ty poznała w ten dzień to, 

co służy pokojowi!»" (Łk 19, 41-42).  
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Serce Chrystusa zna najdelikatniejsze uczucie ludzkiej przyjaźni. Żydzi widząc, jak Jezus płacze nad 

śmiercią przyjaciela, Łazarza, mówią: „Oto jak go miłował!" (J 11 36); a Jan, ulubieniec, który doświadczył 

tkliwej przyjaźni Chrystusa, kiedy ma mówić o sobie, używa określenia: „uczeń, którego Jezus miłował" (J 

13, 23; por. P. Lyonnet, Jesteście moimi przyjaciółmi).  

Ale miłość największa u Jezusa kojarzy się nam zawsze z Jego Sercem, które zostało przebite na Golgocie 

włócznią setnika. W Nim objawiła się miłość Stwórcy aż do końca. W przebitym Sercu Ukrzyżowanego 

otwarte jest serce samego Boga. Wpatrując się w nie poznajemy, kim jest Bóg i jaki jest Bóg. To Serce 

Jezusa oznacza Jego najgłębszą istotę, Jego styl życia, sposób myślenia i działania, a nade wszystko - Jego 

głęboką tęsknotę za człowiekiem. Kontemplując Serce Syna Bożego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego 

odczytujemy cały odwieczny Boży plan zbawienia świata, w którego centrum jest właśnie Serce Boże. W 

nim ten plan się wypełnia (por. Ef 3, 10-12).  

Tak to, by stworzyć człowieka z nicości, wystarczył prosty akt woli Bożej. Natomiast by uzdrowić upadłego 

człowieka, potrzebne było, by Bóg zobowiązał swojego Syna, a Ten przyjął ciało ludzkie i ofiarował je 

„jako przebłaganie za nasze grzechy". W przebitym Sercu Jezusa znalazł zewnętrzny wyraz ten wymiar 

miłości, który jest większy od jakiejkolwiek miłości stworzonej. W Nim objawiła się miłość zbawcza i 

odkupieńcza. Ojciec „swego Syna (...) dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 

wieczne" (J 3, 16). Odtąd z Serca Jezusa płynie Boża miłość do ludzi i w Sercu Jezusa ludzkość jedna się z 

Bogiem. Z tej racji uroczystość Najświętszego Serca Jezusa jest świętem miłości Boga ku ludziom.  

Dlatego św. Paweł pisze: „zginam moje kolana przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na 

niebie i ziemi" (Ef 3, 14-15). Zginam, ażeby wyrazić wdzięczność za objawienie miłości Ojca w 

odkupieńczej śmierci Syna. Zginam, ażeby Bóg „sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły 

wewnętrznego człowieka" (Ef 3, 16). Bo serce to właśnie „człowiek wewnętrzny" (por. Jan Paweł II, Serce 

Jezusa - źródło życia i świętości. Zakopane, 6.06.1997).  

2. PAN JEST CICHY I POKORNY SERCEM  

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11, 28). Kim 

są ci obciążeni i utrudzeni ludzie? Są nimi ubodzy, którym głoszone jest Królestwo Boże („ubodzy w 

duchu", „którzy się smucą", „cisi", „którzy łakną i pragną sprawiedliwości" - Mt 5, 3-6).  

a. „Przyjdźcie do Mnie, a Ja was pokrzepię". Jakże kojąco brzmi ta Jezusowa obietnica. Nie oznacza ona 

wcale, że w momencie naszego zwrócenia się ku Chrystusowi, On zdejmie z nas trudy i ciężary naszego 

życia. To akurat obiecują wszystkie fałszywe religie. Fałszywa religia próbuje nam wmówić, że zaufanie do 

Boga i modlitwa do Niego automatycznie sprawia, iż Bóg zatroszczy się o nasze potrzeby tak, że nic złego 

nas w życiu nie spotka. Prawdziwa religia mówi coś zgoła innego: Ufaj Bogu, złe rzeczy i tak ci się w życiu 

przydarzą, ale - jeśli prawdziwie ufasz - one ciebie nie zniszczą. Dlatego Pan Jezus nie mówi „zrzućcie moje 

jarzmo z siebie", ale „weźcie" moje jarzmo na siebie. Ileż to razy wydaje się nam, że jesteśmy blisko Boga, 

a tymczasem najmniejsze niepowodzenie, porażka, nie mówiąc już o większych ciężarach, powodują w nas 

zniecierpliwienie, frustrację i bunt. Chcemy kochać Jezusa i jednocześnie czuć się wyśmienicie, tak jak 

gdyby nasza miłość do Niego miała być „opłatą", jaką wnosimy w zamian za nasze zdrowie, powodzenie i 

szczęście w życiu. Tymczasem Jezus uczy, iż jedyną drogą do Boga jest droga niewykluczająca ciężarów 

życia. Dopiero krzyż uczy miłości. Krzyż jest niezbędny dla naszej duchowej przemiany, dla naszego 

oczyszczenia i upodobnienia się do Boga.  

„Weźcie moje jarzmo na siebie". „Jarzmo" jest znaną metaforą biblijną, która od strony negatywnej 

symbolizuje niewolę (por. Kpł 26, 13; Ga 5 ,1), służbę (por. Rz 7, 6), pańszczyznę (por. 1Krl 12, 4), zaś od 

strony pozytywnej: opanowanie (por. Hi 7, 11), naukę (por. Syr 51, 26), drogę Pańską (por. Jr 5, 5), Prawo 

Mojżesza (por. Rz 7, 6). Kiedy Chrystus zaprasza: „weźcie moje jarzmo na siebie", zachęca do podania się 

prawom Ewangelii. „Iugum christi est evangelium christi, quod iudaeos et gentes in unitate fidei coniungit et 

sociat" („Jarzmem Chrystusa jest Chrystusowa Ewangelia, która jednoczy i łączy w jedności wiary żydów i 
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pogan" - Rabanus Maurus). Tego rodzaju poddanie się nie nakłada jakiegoś nowego ciężaru na człowieka, 

ale czyni lżejszym ten ciężar, który jest dotychczas przez nas niesiony, zgodnie z tym, co zostało 

zapowiedziane przez proroka: „Stańcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o dawne ścieżki, gdzie jest droga 

najlepsza - idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie" (Jr 6, 16).  

b. Ewangelia Chrystusa jest rzeczywistym „jarzmem", ponieważ domaga się opanowania ludzkich 

namiętności, zaparcia się egoizmu. Ale choć miłość względem Boga polega faktycznie na spełnianiu Jego 

przykazań, to jednak „przykazania Jego nie są ciężkie" (1J 5, 3). To brzemię jest lekkie dlatego, że to grzech 

najbardziej uciska serce człowieka. „Jarzmo Chrystusa jest słodkie a brzemię lekkie, natomiast władza 

diabła jest przytłaczająca" (Josemaría Escrivá, Przyjaciele Boga). Brzemię chrześcijanina jest lekkie, 

ponieważ Jezus wziął je na siebie i zaniósł na krzyż, niszcząc przez swoją śmierć. Jakże prawdziwe wydają 

się w tym świetle słowa proroka: „Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną 

bez zmęczenia, bez znużenia idą" (Iz 40, 31).  

A równocześnie jest to też jarzmo słodkie, ponieważ chrześcijanin bierze je na siebie z miłości do 

Chrystusa. Ponieważ jest to jarzmo miłości. Czynię to z miłości, a Jezus odwzajemnia mi się swoją miłością. 

Wysiłek, jaki w to wkładam, jest wysiłkiem ludzkim, natomiast miłość, którą za ten trud zostaję 

wynagrodzony, jest miłością Boską. Czymże więc może być dla mnie to, czego doświadczam, jeśli nie 

słodyczą? Im bardziej potrafię naśladować pokorę Serca Chrystusowego, tym bardziej doświadczam, jak 

słodko jest wypełniać wolę Ojca. Jak słodko jest miłować tak, jak On nas umiłował, nawet wówczas, gdy 

miłość wymaga od nas największych ofiar. Dzięki temu Serce Chrystusa staje się dla nas niewyczerpanym 

źródłem pociechy i zbawienia, a zarazem szkołą świętości.  

O słodki Jezu, Ty „jesteś łagodny, ponieważ mnie znosisz. [...] Ulecz mnie, a powrócę do zdrowia! Umocnij 

mnie, a będę silny. Lecz dopóki nie uczynisz mnie takim, znoś mnie, ponieważ Ty, Panie, jesteś słodki i 

łagodny" - uczy św. Augustyn.  

3. MIŁUJMY SIĘ WZAJEMNIE  

Serce ludzkie kojarzy się nam najczęściej z uczuciami. W rozumieniu potocznym człowiek bez serca to 

człowiek bez uczuć, nieczuły na potrzeby bliźnich, zamknięty na przyjaźń i relacje z innymi. Z kolei o 

osobie wrażliwej, taktownej i delikatnej mówimy, że posiada „złote serce". W rozumieniu biblijnym 

natomiast serce oznacza centrum ludzkiej osobowości - to w nim człowiek określa się wobec Boga, świata i 

drugiego człowieka (por. O. M. Janowski SJ, Przyjaźń z Bogiem, Posłaniec 6/2008/30).  

a. W Sercu Jezusa - z kolei - zawarta jest istota chrześcijaństwa. Wyraża ono to wszystko, co jest 

prawdziwie nowe i rewolucyjne w Nowym Przymierzu. To Serce przemawia do naszych serc. Zachęca nas 

do rezygnacji z jałowych wysiłków myślenia o samych sobie i do uczestnictwa w zadaniach wypływających 

z miłości, do powierzenia się Jemu i z Nim, by odkryć pełnię jedynej miłości, która jest wieczna i 

podtrzymuje świat (kard. J. Ratzinger). Przez otwarte serce swojego Syna Bóg zaprasza nas do miłości. 

Zachęca do pełniejszego otwarcia się na Jego obecność, która sama w sobie przekracza wszelkie ludzkie 

oczekiwania. Taka jest istota prawdziwej religijności. Ona wiąże nas z Bogiem nie ze względu na to, co Bóg 

może nam dać, ale ze względu na to, kim On jest.  

I „będą patrzeć na Tego, którego przebili" (J 19, 37). A zatem, najpierw musimy stanąć przed Chrystusem i 

długo wpatrywać się w ranę miłości. Kontemplować przesłanie wypisane włócznią żołnierza w bok 

Chrystusa. Musimy kontemplować, czyli nie tylko spoglądać, ale głęboko się wpatrywać, jak człowiek, 

którym zawładnęła miłość. W ten sposób „spojrzenie na przebity włócznią bok zamienia się w milczącą 

adorację. Wpatrywanie się w przebity bok Pana, z którego wypływają «krew i woda» (por. J 19, 34. 37), 

pomaga nam rozpoznać liczne dary łaski stamtąd się wywodzące (por. Haurietis aquas, 34-41) i otwiera nas 

na wszystkie inne formy chrześcijańskiej pobożności, zawierające się w kulcie Serca Jezusa" (Benedykt 

XVI, Poznawać miłość Serca Jezusa i świadczyć o niej wobec ludzi. List do przewielebnego Ojca Petera-

Hansa Kolvenbacha SJ, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego, 15.05.2006). Stąd też np. 
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teologowie, którzy nie trwają na pokornej modlitwie pełnej zachwytu i adoracji, nieuchronnie padają ofiarą 

jednego z dwóch syndromów. Albo wytwarzają ciepło bez światła, albo emanują światłem bez ciepła. 

Prawdziwy zaś teolog jest człowiekiem, który jednocześnie rozgrzewa serce i oświeca umysł. Jest 

człowiekiem, który nauczył się kontemplować Serce Syna Bożego posiadł język serca, którym może 

przemawiać do świata. Język obejmujący tysiące dialektów i miliony akcentów. Tego rodzaju języka nie 

uczymy się na lekcjach ani z książek.  

b. Doświadczenie miłości, jakie ofiaruje nam kult przebitego boku Odkupiciela, chroni nas przed 

niebezpieczeństwem zasklepienia się w sobie i zwiększa naszą gotowość, by żyć dla innych. „Po tym 

poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci" (1 J 3, 16). 

Iść za Jezusem „cichym i pokornym" to odnosić się z bezgraniczną litością do wszystkich cierpień i nędz 

ludzkości. Dary pochodzące z otwartego boku, z którego wypłynęły „krew i woda" (por. J 19, 34), 

sprawiają, że nasze życie staje się również dla innych źródłem, z którego wypływają „rzeki wody żywej" 

(por. J 7, 38).  

Odtąd pozwala ono miłować Boga i człowieka na wiele różnych sposobów. Prawo miłości - jak uczy św. 

Grzegorz Wielki - jest wielostronne: „Wielorakość owego prawa trafnie ukazuje święty Paweł w słowach: 

«miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa, miłość nie zazdrości, nie unosi się pychą, nie działa przewrotnie, 

nie pragnie zaszczytów, nie szuka swego, nie wybucha gniewem, zła nie zamyśla, nie cieszy się z 

nieprawości, lecz współweseli się z prawdą».  

Miłość jest cierpliwa, albowiem spokojnie znosi wyrządzone krzywdy. Jest łaskawa, ponieważ hojnie 

świadczy dobro w zamian za zło. Nie jest zazdrosna, albowiem nie pragnąc niczego na tym świecie, nie 

umie zazdrościć żadnej doczesnej pomyślności. Nie unosi się pychą, albowiem usilnie zabiegając o dobra 

wewnętrzne, nie wynosi się z powodu posiadanych dóbr zewnętrznych. Nie działa przewrotnie, ponieważ 

zabiegając jedynie o miłość Boga i bliźniego, nie czyni niczego, co sprzeciwiałoby się uczciwości.  

Nie pragnie zaszczytów, albowiem im gorliwiej zabiega o dobra wewnętrzne, tym mniej pragnie bogactw 

zewnętrznych. Nie szuka swego, albowiem nie uznając niczego za swoje prócz tego, co może pozostać z nią 

na zawsze, ale dba o to, co przejściowo posiada na tym świecie. Nie unosi się gniewem, ponieważ nawet 

zraniona niesprawiedliwością nie wywołuje w sobie uczucia zemsty, bo wie, iż za wielkie utrapienia tym 

większą otrzyma nagrodę. Nie zamyśla zła, albowiem umacniając duszę w miłowaniu prawości i usuwając 

zeń wszelką nienawiść, nie wprowadza do niej niczego, co mogłoby ją skalać.  

Nie cieszy się z niesprawiedliwości, ponieważ w swym pragnieniu miłowania wszystkich, nawet w zgubie 

swych nieprzyjaciół nie znajduje żadnej przyjemności. Współweseli się z prawdy, ponieważ miłując innych 

jak siebie samą raduje się dostrzeżonym w nich dobrem jakby rozmnożeniem osobistej doskonałości. 

Wielostronne jest zatem Boże prawo miłości" (św. Grzegorz Wielki, Komentarz do Księgi Hioba 10, 7-

8.10)  

„My zaś, przede wszystkim pragniemy, aby Najświętszemu Sercu Jezusa, którego najwspanialszym darem 

jest Eucharystia, była oddawana wzmożona cześć poprzez przyjmowanie Najświętszego Sakramentu. 

Bowiem w Ofierze Eucharystii ten sam Zbawiciel nasz - którego Serce otwarte włócznią żołnierza wylało na 

rodzaj ludzki potok najdroższej Krwi i wody - ofiaruje się i jest przyjmowany, „zawsze żyjący, by się 

wstawiać za nami" (Hbr 7, 25). Nadto, na tym wzniosłym szczycie wszystkich sakramentów i jakby w 

centrum, kosztujemy duchowej słodyczy w jego źródle i czcimy pamięć owej najwspanialszej miłości, którą 

Chrystus okazał w swej Męce (por. św. Tomasz z Akwinu, Opusculum 57).  

ZAKOŃCZENIE  

A zatem: „Wyjdź co prędzej na ulice i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i 

chromych!" (Łk 14, 21). Wyjdź, bo nabożeństwo do Serca Jezusa zachęca każdego chrześcijanina do 

twórczej i czynnej miłości, gotowej udać się do mrocznych i niebezpiecznych miejsc w poszukiwaniu 
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zagubionej owcy. Podczas gdy ludzkość jest całkowicie zaprzątnięta sobą i nie pozostaje jej ani chwila 

czasu, ani skrawek miejsca dla bliźniego, dla ubogiego, dla Boga, ty: „wyjdź co prędzej na ulice i w zaułki 

miasta...!» (Łk 14, 21), by na ruinach nienawiści i przemocy mogła powstać cywilizacja Jezusowego Serca.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Nadzwyczajni Szafarze Komunii św., 1 czerwca 

2008  

Abp Stanisław Gądecki, Weźcie sobie te moje słowa do serca i do duszy. Dzień skupienia Nadzwyczajnych 

Szafarzy Komunii Świętej. TVP Polonia (Poznań, kościół Bożego Ciała - 1.06.2008)  

W sercu każdego człowieka obecne jest pragnienie domu. Tęsknota za domem, który będzie własny, który 

będzie trwały, do którego będzie się wracać z radością i z radością przyjmować przychodzącego gościa. 

Tęsknota za domem, w którym miłość będzie chlebem powszednim, przebaczenie koniecznością, a prawda 

źródłem, z którego wypływa pokój serca. To tęsknota za domem, który napełnia dumą. Inaczej mówiąc 

tęsknotą za życiem pełnym, szczęśliwym, udanym.  

1. FUNDAMENT ŻYCIA  

Jak budować ten dom, któremu na imię życie, aby zapewnić mu stabilność? O jego stabilności decyduje 

solidność fundamentów. Ich zakładanie pochłania wiele pracy i pieniędzy, a z daleka nie widać ani jednego, 

ani drugiego. Fundamenty są w ziemi. Stąd przy wszystkich budowlach najbardziej niewdzięczną pracą 

wydają się być prace ziemne. Stan surowy budowli można już podziwiać, on jest widoczny. A jednak mądry 

budowniczy wie, że nie wolno zabierać się do budowy ścian, skoro fundament jest niepewny, ponieważ 

całość ulegnie zniszczeniu.  

Jezus wzywa nas do wznoszenia budynku naszego życia na skale. Budować na skale to przede wszystkim 

budować na Chrystusie i z Chrystusem. Jezus mówi: "Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia 

je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale" (Mt 7, 24). Nie chodzi 

więc o słuchanie kogokolwiek, ale o słuchanie Jezusa. Nie chodzi o wypełnianie czegokolwiek, ale o 

wypełnianie słów Jezusa.  

Budować na skale, to budować na Chrystusie, który jest skałą. Święty Paweł mówiąc o wędrówce narodu 

wybranego przez pustynię, tłumaczy, że wszyscy pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był 

Chrystus (por. l Kor 10, 4). Ojcowie narodu wybranego nie byli świadomi tego, że ich pragnienie zaspokajał 

sam Chrystus. Wędrując przez życie, my także nieraz nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Chrystus jest 

obok nas; obecny w dziele stworzenia, w Słowie Bożym i w Eucharystii, we wspólnocie ludzi wierzących i 

w każdym człowieku odkupionym.  

Budować na Chrystusie i z Chrystusem - jak uczył Benedykt XVI w Krakowie - znaczy budować na 

fundamencie, któremu na imię miłość ukrzyżowana. To budować z Kimś, kto z wysokości krzyża wyciąga 

ramiona i powtarza: "Życie moje oddaję za ciebie". Budować na Chrystusie to oprzeć wszystkie swoje 

pragnienia, tęsknoty, marzenia, ambicje i plany na Jego woli. To powiedzieć sobie, swojej rodzinie, 

przyjaciołom i całemu światu, a nade wszystko samemu Chrystusowi: „Panie, nie chcę w życiu robić nic 

przeciw Tobie, bo Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze". Ty jesteś dla mnie jedyną mocą zbawczą, 

„niezależnie od pełnienia nakazów Prawa". Tylko Ty jesteś fundamentem, na którym mogę oprzeć budowlę 

Bożego życia w sobie (por. 1 Kor 3, 11).  

Budować na skale, to znaczy budować na Kimś, kto jest odrzucony. Św. Piotr mówi o Jezusie jako żywym 

kamieniu, odrzuconym przez ludzi, ale u Boga drogocennym i wybranym (por. 1P 2, 4). To odrzucenie 

Jezusa przez ludzi powtarza się w historii ludzkości i sięga również naszych czasów. Nie trzeba wielkiej 

bystrości umysłu, by dostrzec wielorakie objawy odrzucania Jezusa. Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, 

wyśmiewany, spychany do lamusa osób, o których nie powinno się mówić na głos i w obecności innych. 
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Jeśli w budowaniu domu waszego życia napotykamy na odrzucenie Jezusa nie zniechęcajmy się. Nasza 

wiara w Jezusa musi się konfrontować z niewiarą innych, by pozostać naszą wiarą na zawsze.  

Budować na skale to także budować na Piotrze i z Piotrem. Pan powiedział do niego: „Ty jesteś Piotr, czyli 

Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą" (Mt 16, 18). Jeśli Chrystus, 

Skała, kamień żywy i drogocenny nazywa swojego Apostoła skałą, to znaczy, że chce, żeby Piotr, a razem z 

nim cały Kościół, był widzialnym znakiem jedynego Zbawcy i Pana. Dlatego mówię wam: bądźcie dumni z 

miłości do Piotra i do Kościoła, który został mu powierzony! Nie dajcie się zwieść tym, którzy chcą 

przeciwstawić Chrystusa Kościołowi! Jedna jest skała, na której warto budować dom. Tą skałą jest 

Chrystus. Jedna jest skała, na której warto oprzeć wszystko. Tą skałą jest ten, do którego Chrystus rzekł: 

„Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój" (Mt 16, 18).  

2. NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ  

Rozważając słowa o Chrystusie-Skale, jako najodpowiedniejszym fundamencie dla życia ludzkiego, nie 

możemy nie dostrzec, że ostatnim słowem, tej przypowieści jest słowo nadziei. Mimo tego, że rozszalały się 

żywioły ten „dom nie runął, bo na skale był utwierdzony". W tych słowach kryje się jakaś niesamowita 

ufność w moc wiary, która nie lęka się próby.  

Taką silną wiarę, wspartą na śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, budowali w Kościele w ciągu wieków 

duchowni i świeccy. Przykładem takiego budowania była pełna zasług posługa wiernych świeckich 

roznoszących Komunię świętą chorym, prześladowanym i uwięzionym w samych początkach Kościoła, 

szczególnie w czasie prześladowań.  

Z czasem tę czynność - z rąk świeckich - przejęli na siebie kapłani, a Sobór Trydencki postanowił, że 

wyłącznie kapłanom wolno przekazywać Komunię św. wiernym („W sakramentalnym zaś pożywaniu 

zawsze był ten zwyczaj w Kościele Bożym, że świeccy otrzymywali Komunię od kapłanów, a kapłani, 

odprawiając Mszę św., sami sobie jej udzielali, który to zwyczaj pochodzący z Tradycji Apostolskiej jak 

najsłuszniej powinien być zachowany" - Sesja XIII, Dekret o Najświętszym Sakramencie, rozdz. VIII).  

Powrót do pierwotnej tradycji nastąpił dopiero za czasów Soboru Watykańskiego II, który ustanawiając 

instytucję Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej nie zerwał z tradycją trydencką - dla której 

rozdzielanie Komunii Świętej pozostaje funkcją własną świętych szafarzy - ale postanowił, że posługiwanie 

Nadzwyczajnego Szafarza posiada charakter zastępczy, nadzwyczajny.  

Ta odnowiona dyscyplina została uregulowana w obecnym Kodeksie Prawa Kanonicznego (w kan. 910 i 

230) a potem przyjęta przez „Postanowienie Konferencji Episkopatu Polski odnośnie Nadzwyczajnego 

Szafarza Komunii świętej" z 2 V 1990 i zaktualizowana przez wskazania KEP z 9 marca 2006 r. Na naszym 

diecezjalnym gruncie poznańskim reguluje ją: Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania 

posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej - z Wielkiego Czwartku br.  

Według wspomnianej Instrukcji Ordynariusz może powoływać do tej posługi mężczyzn w wieku od 25-65 

lat. Może też powołać siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego do udzielania Komunii św. 

chorym w ich własnych domach zakonnych.  

Kościół stawia Nadzwyczajnym Szafarzom wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością 

wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem 

moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim. Odpowiednimi 

kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu 

parafialnym, poważaniem u wiernych a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i 

służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w 

podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, Szafarze Nadzwyczajni nie mogą być 

jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi.  
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Pierwszym i podstawowym obowiązkiem Nadzwyczajnego Szafarza jest zanoszenie Komunii św. osobom 

chorym, które nie mogą dotrzeć do kościoła. Osoby te mają przecież także prawo do Eucharystii, i to nie 

tylko raz do roku, w Dzień Chorych, czy tylko raz w miesiącu, ale w każdą niedzielę i święto. Dla chorych 

posługa Nadzwyczajnych Szafarzy jest nieocenionym dobrem, gdyż wreszcie mogą oni przyjmować 

Komunię św. kiedy są do tego przygotowani i kiedy tylko tego zapragną.  

Po wtóre, Nadzwyczajny Szafarz może pomagać w rozdawaniu Komunii św. także podczas Mszy św., gdy 

przystępuje do niej większa liczba wiernych, przy braku odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych (czyli 

biskupa, kapłanów, diakonów), albo gdy zwyczajni szafarze są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi 

lub udzielanie Komunii św. utrudnia im stan zdrowia, lub podeszły wiek. Jednakże - poza wypadkiem 

choroby lub niedołężności - celebrujący Mszę św. kapłani nie mogą wyręczać się posługą Szafarzy 

Nadzwyczajnych, sami nie rozdzielając Komunii świętej. Należy zawsze pamiętać, że głównym motywem 

wprowadzenia tej posługi jest duchowe dobro wiernych, a nie wygoda duszpasterzy. Posługa świeckich 

szafarzy Komunii św. umożliwia i ułatwia godne - bez tłoku i pośpiechu - przyjęcie Eucharystii uczestnikom 

Mszy św. w wielkie święta kościelne oraz w czasie dużych zgromadzeń wiernych.  

Liczba Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. winna zależeć od wielkości parafii i ilości odprawianych 

Mszy św. Jeden Szafarz Nadzwyczajny powinien zasadniczo usługiwać podczas jednej Mszy św. w ciągu 

dnia i mieć możliwość zastępstwa w wypadku choroby lub wyjazdu poza parafię.  

Zgodnie z zasadą podziału funkcji w zgromadzeniu liturgicznym nie powinien on również pełnić innych 

posług liturgicznych, np. lektora, kantora, komentatora, itp. Inną funkcję może pełnić zupełnie wyjątkowo, 

gdy brak właściwych osób i ich czynności musiałby wykonać odprawiający kapłan.  

ZAKOŃCZENIE  

Drodzy Szafarze Nadzwyczajni Komunii św. Archidiecezji Poznańskiej, ogromnie cieszę się z dzisiejszej 

gremialnej obecności w kościele Bożego Ciała każdego z Was. Dziękuję każdemu za dotychczasową 

posługę. Za liczny udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nadzwyczajnych Szafarzy na Jasną Górę. 

Zachęcam do regularnego uczestnictwa w formacji permanentnej, co zresztą czynicie z wielką gorliwością 

biorąc udział w licznych spotkaniach rejonowych, w dorocznym dniu skupienia i w rekolekcjach, które 

każdy z Was przeżywa przynajmniej raz na trzy lata.  

Składam podziękowania Waszym rodzinom, które z wielkim oddaniem znoszą uciążliwości związane z 

posługą swoich mężów i ojców.  

Za Waszym pośrednictwem przekazuję moje pozdrowienia wszystkim chorym i osobom w podeszłym 

wieku, którym zanosicie Świętą Komunię.  

Dziękuję Waszemu duszpasterzowi archidiecezjalnemu, Księdzu Dr. Krzysztofowi Michalczakowi za jego 

umiejętną i sumienną organizację całego procesu stałej formacji Szafarzy naszej archidiecezji.  

Błogosław Panie Jezu wszystkim naszym Szafarzom. Błogosław wszystkim, dzięki których posłudze - w 

Kościele i w społeczeństwie - ludzie pielgrzymujący na ziemi już teraz mogą uczestniczyć w dobrach życia  

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego, 15.6.2008  

List pasterski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, z okazji 49. 

Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Quebec i 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w 

Poznaniu  
Drodzy Kapłani, Osoby życia konsekrowanego, Umiłowani Archidiecezjanie! 

W drugiej połowie czerwca będziemy przeżywali w Kościele dwa ważne wydarzenia. Pierwsze z nich 
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posiada wymiar powszechny; jest to 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Kanadzie. Drugie ma 

wymiar lokalny, - to 25. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Poznaniu.  

 

49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny  

   

W dniach od 15 do 22 czerwca 2008 roku w kanadyjskim mieście Quebec będzie miał miejsce 49. 

Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Będzie on połączony z 400. rocznicą założenia tego miasta i 

350-leciem ustanowienia pierwszego biskupstwa w Ameryce Północnej. Quebec jest najstarszym 

biskupstwem Ameryki Północnej, noszącym miano stolicy prymasowskiej. Wyboru tego miasta dokonał 

Sługa Boży Jan Paweł II.  

   

Kongres eucharystyczny to szczególna manifestacja kultu Eucharystii, zgromadzenie ludu chrześcijańskiego 

różnych ras, języków, ludów i narodów, kapłanów, biskupów, kardynałów, legata papieskiego wokół 

żywego Jezusa Chrystusa obecnego w znaku Chleba i Wina. Kongres taki jest swoistym przystankiem 

(Statio Orbis), na którym zatrzymuje się w danej chwili i w konkretnym miejscu katolicki świat, aby jeszcze 

głębiej przeżyć tajemnicę Eucharystii. Celebracja kongresu eucharystycznego daje Kościołowi wyjątkową 

okazję do gorącej modlitwy, wspólnej adoracji i refleksji nad wielkością otrzymanego eucharystycznego 

daru.  

   

Kongres eucharystyczny to przede wszystkim wydarzenie o charakterze religijnym, zwołane w tym celu, by 

tworzyć jedno Mistyczne Ciało Chrystusa. Podstawowym celem każdego takiego kongresu jest umocnienie i 

ożywienie więzi Ludu Bożego z Chrystusem; wspólne oddanie czci Jezusowi Chrystusowi żyjącemu w 

Kościele oraz podjęcie aktualnych zadań ewangelizacyjnych.  

   

Hasłem tego kongresu są słowa: „Eucharystia - Boży Dar dla życia świata". Kongres Eucharystyczny w 

Quebec winien nam lepiej pomóc w zrozumieniu tego, że Eucharystia jest sercem Kościoła i jednocześnie 

źródłem jego ewangelizacji.  

a. Najświętsza Eucharystia jest najpierw darem Boga. Ten największy Dar jest wyrazem niezmierzonej 

miłości (filantropii) Bożej. To właśnie Bóg przyjął ludzką naturę, stał się człowiekiem, abyśmy mogli Go 

dotknąć, kontemplować i otrzymać od Niego pełnię życia Bożego. On jest bez reszty zainteresowany nami. 

Żyjący dla nas. Jest obecny w Ludzie Bożym w swoim Słowie, będącym pokarmem życia duchowego. Jest 

obecny w swoich sakramentach. Najpełniej zaś jest obecny w sakramencie Eucharystii. Najświętsza 

Eucharystia wieńczy liczne dary, które Bóg ofiarował ludzkości od stworzenia świata. Kościół karmi się nią 

nieustannie. Ona udziela mu życia i jest podstawą jego istnienia. Ona posiada kosmiczne wymiary; stanowi 

serce świata, także wtedy, gdy sprawowana jest na najskromniejszym ołtarzu wiejskiego kościoła czy 

kaplicy.  

   

b. Eucharystia jest Nowym Przymierzem. Kościół, będący dziedzicem i uczestnikiem tajemnicy 

eucharystycznej, ożywiony przez Ducha Świętego, uczestniczy w darze Boga dla świata. „Eucharystia, 

będąc źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego - uczy Benedykt XVI - jednoczy nas z Synem Bożym i do 
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Niego upodabnia. Buduje Kościół i umacnia w jedności z Ciałem Chrystusa. Żadna wspólnota 

chrześcijańska nie może się budować, jeśli swoich korzeni i centrum nie ma w celebracji eucharystycznej".  

c. Eucharystia, będąc darem na życie świata zachęca nas do adoracji. "Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko 

Mnie" (Mt 12,30; Łk 11,23). Adoracja odbywa się najpierw i przede wszystkim w celebracji Eucharystii i w 

taki sposób celebracja winna być przeżywana. „Kiedy wierni czczą Chrystusa obecnego w Sakramencie, 

niech pamiętają, że ta obecność wypływa z ofiary i ma jednocześnie na uwadze Komunię sakramentalną i 

duchową" (Eucharisticum misterium, 50). Ten akt uwielbienia, jaki Chrystus i Kościół składają w 

Eucharystii, nie wygasa wraz z zakończeniem liturgii. On się przedłuża w stałej obecności Pana pod 

postacią Sakramentu i prowadzi wiernych do adoracji Najświętszego Sakramentu. Adoracja przypomina 

nam, że w przemienionej Hostii znajduje się cząstka wszechświata. Że Bóg nie chce niczego zniszczyć. Że 

całkowite Objawienie Pana już się zaczęło. Ona wychowuje do respektowania świata jako miejsca 

objawienia się Boga. Adoracja poza Mszą przedłuża uwielbienie: Zaprasza wiernych, by pozostawali przy 

Panu zgodnie ze słowami apostoła: „Nauczyciel tu jest i woła cię" (J 11,28).  

Potrzeba zatem naszej gorącej modlitwy, aby rozpoczynający kongres trafił do serc i umysłów jak 

największej liczby katolików i pozwolił im przyjąć z wiarą, że „Eucharystia jest sercem Kościoła i źródłem 

ewangelizacji".  

   

25. Rocznica wizyty Jana Pawła II w Poznaniu  

   

Drodzy Archidiecezjanie!  

Jest jeszcze jedna okoliczność, która domaga się zabrania przeze mnie głosu. Jest to dwudziesta piąta 

rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Poznaniu, która miała miejsce dnia 20 czerwca 1983 r.  

   

a. W wygłoszonej wówczas na Łęgach Dębińskich homilii Ojciec Święty przypomniał o prastarych 

korzeniach chrześcijaństwa w Poznaniu: „«Ty jesteś Mesjasz (Chrystus), Syn Boga żywego!» (...). 

Najdawniej wypowiadały to Piotrowe wyznanie usta biskupa, bo już w dwa lata po chrzcie Poznań, 

pierwszy w Polsce, cepit habere episcopum: zaczął mieć swego biskupa". W ten sposób papież mówił o 

biskupie Jordanie, który 1040 lat temu przybył do Poznania i rozpoczął budowanie Kościoła na naszej 

ojczystej ziemi tutaj, w pierwszej diecezji na ziemiach polskich. „Pragnę, odwiedzając Poznań na szlaku 

tegorocznej pielgrzymki - mówił dalej Sługa Boży - zobaczyć go jeszcze raz w wymiarach milenium (...). I 

dlatego całym sercem zbliżam się ku temu miejscu, na którym księżna Dobrawa, żona Mieszka i matka 

chrzestna polskiego narodu, wzniosła na Ostrowie Tumskim kaplicę zamkową pod wezwaniem Najświętszej 

Maryi Panny".  

   

b. A potem Ojciec Święty przeszedł do podkreślenia roli wielkopolskiego rolnictwa: „W świadomości 

mieszkańców tej ziemi przyjęły się słowa Stwórcy, wypowiedziane na początku: Rośnijcie i rozmnażajcie 

się - i czyńcie sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1,28). Te słowa powiązały powołanie do życia rodzinnego z 

pracą ludzką. (...) Po wiekach jesteśmy tutaj świadkami pracy tylu pokoleń. Był czas, że w XIX wieku 

musieli Polacy zmagać się o utrzymanie swego warsztatu pracy - tej ziemi wielkopolskiej, którą zaborcy 

usiłowali wynarodowić. Z tamtych to czasów pochodzi tradycja głębokiego związania z ziemią, tradycja 

racjonalnej uprawy roli i tradycja organizacji społecznej, która zabezpieczała polski stan posiadania. 

Symbolem nieustępliwej obrony podstawowych praw Polaka i rolnika stał się wóz Drzymały. Symbolem są 
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także nazwiska wielkich społeczników, zwłaszcza pośród duchowieństwa, jak arcybiskup Florian 

Stablewski, czy (...) ks. Piotr Wawrzyniak. (...) Gdy człowiek zetknie się bliżej z ogromną siłą duchową, 

moralną i społeczną środowiska wiejskiego, widzi wyraźnie, jak słuszna jest walka o podstawowe prawa 

osoby ludzkiej, jak uzasadniony jest dodatkowy tytuł przestrzegania tych praw, wynikający z racji 

posiadania ziemi".  

c. Ojciec Święty zauważył też wielkość współczesnego Poznania, który w międzyczasie uległ znacznym 

przeobrażeniom: „Poznań! Poznań współczesny - miasto wielkiej tradycji. Miasto, które wyznacza w życiu 

narodu szczególny styl budowania wspólnego dobra. [...] Miasto, w którym tak szczególnie dojrzewała 

katolicka myśl społeczna oraz ogólnonarodowa struktura katolickich organizacji".  

   

d. Nie zapomniał Jan Paweł II o miejscowej tradycji katechetycznej, wspieranej przez ówczesnego 

metropolitę, arcybiskupa Jerzego Strobę: „Poznań jest wielkim ośrodkiem katechetycznym, jest ośrodkiem 

myśli katechetycznej. Pragnę właśnie stąd pozdrowić wszystkich katechetów i katechetki, zarówno 

archidiecezji, jak i całej Polski".  

   

e. Podczas swej wizyty w Poznaniu papież wyniósł do chwały błogosławionych służebnicę Bożą Urszulę 

Ledóchowską. Była to pierwsza beatyfikacja na ziemiach polskich. Powołaniem Matki Urszuli było 

wychowanie młodzieży. Wpisując ją w poczet błogosławionych mówił: „pozostawiamy ją Kościołowi w 

Polsce i Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek na chwałę Bożą, ku podniesieniu dusz ludzkich i wiecznemu ich 

zbawieniu".  

   

Miłość, z jaką Ojciec Święty wypowiedział te i wiele innych słów w Poznaniu przed dwudziestu pięciu laty 

znalazła oddźwięk u wszystkich ludzi dobrej woli. Ludzie przyjęli jego wskazania, właśnie ze względu na 

jego ojcowskie, pełne miłości podejście do człowieka. To podejście potwierdziło rzecz znaną, że nie 

wystarczy głosić coś, co jest mądre i dotyka samej istoty rzeczy, ważne jest również, w jaki sposób to 

wszystko się przekazuje. Papież czynił to po ojcowsku; zdecydowanie, ale zarazem z ogromną miłością i 

szacunkiem do człowieka. W swoim posługiwaniu ciągle pamiętał o tym, że miłość i wolność zawsze winny 

iść z sobą w parze. Niczego nie narzucał, a nauczając, ostateczny wybór pozostawiał człowiekowi.  

   

Nasza wdzięczność za tamtą wizytę trwa i będzie trwała dalej pośród tych, którzy dziękują za to, co Kościół 

Poznański i społeczeństwo wielkopolskie otrzymało dzięki niemu. Wszyscy prosimy dzisiaj Boga o to, aby 

ten, w którym zajaśniała Boża dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości, został rychło 

włączony w poczet świętych Pańskich.  

   

Szczególnym wyrazem naszej wdzięczności będzie Msza św. w Katedrze Poznańskiej, którą Jan Paweł II 

nawiedził przed dwudziestu pięciu laty. Będzie ona miała miejsce w rocznicę wizyty papieskiej, dnia 20 

czerwca br. o godzinie 19, na którą serdecznie wszystkich Archidiecezjan zapraszam.  

   

Pozwalam sobie zakończyć dzisiejszy list słowami zaczerpniętymi z kongresowej modlitwy:  
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Boże nasz Ojcze,  

wielbimy Cię i wysławiamy  

za Twojego Syna Jezusa,  

Dar Twojej miłości dla życia świata.  

Odnów naszą wiarę w Najświętszą Eucharystię,  

pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna.  

Niech Twój Duch Święty da nam światło i siłę,  

abyśmy mogli być wiernymi świadkami Ewangelii.  

   

+ Stanisław Gądecki  

Arcybiskup Metropolita Poznański  

 

Poznań, 15 czerwca 2008 roku 

N. 3491/2008  

Słowo Wstępne Arcybiskupa Poznańskiego do albumu "Tu zaczęły się dzieje...", 17 

czerwca 2008  

Słowo Wstępne Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, do albumu "Tu 

zaczęły się dzieje...", nakładem Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, 2008.  

"Dziękuję za otwarcie drzwi, mogę wejść do Poznania...". Były to pierwsze słowa, którymi Ojciec Święty 

Jan Paweł II - stanąwszy w dniu 20 czerwca 1983 roku na poznańskiej ziemi - zwrócił się do ówczesnego 

arcybiskupa metropolity poznańskiego Jerzego Stroby oraz do uczestniczących w ceremonii powitania 

poznańskich biskupów pomocniczych: Tadeusza Ettera, Stanisława Napierały i Zdzisława Fortuniaka.  

Po raz pierwszy na przestrzeni swej ponadtysiącletniej historii kolebka chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie 

przyjęła w swe progi Biskupa Rzymu i Pasterza Kościoła Powszechnego.  

Do pierwszej stolicy biskupiej w Polsce przybył Papież - świadek Chrystusowej Ewangelii i orędownik 

pokoju. Otwarte dla Niego drzwi Grodu Przemysła stały się odpowiedzią na przesłanie, które na początku 

swej apostolskiej posługi skierował on do współczesnego świata. Było to przejmujące wołanie, aby 

otworzono „na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy" - by otworzono granice państw, polityki, 

ekonomii oraz rozległe obszary tego wszystkiego, co stanowi osiągnięcie ludzkiego ducha: postępu, kultury 

i cywilizacji.  

Wcześniej Karol Wojtyła przybywał do Poznania wiele razy. Każde Jego odwiedziny ubogacały nasze 

miasto obecnością wielkiego intelektu, szczególnie wnikliwej intuicji, a przede wszystkim niezachwianej 

wiary i żarliwej modlitwy - zwłaszcza w chwilach wymownych jubileuszów Millennium Chrztu Polski 

(1966) i Tysiąclecia Biskupstwa w Poznaniu (1968).  

Pamiętnego dnia 20 czerwca 1983 roku przybył do Poznania już jako Następca św. Piotra - tego spośród 

Apostołów, o którym św. Augustyn pisał, iż „było mu dane po wielokroć uosabiać cały Kościół i 

występować w jego imieniu". Nieść na swych rękach cały Kościół - to znaczy reprezentować jego 

apostolską tradycję wobec świata, rozpoznawać znaki czasu oraz utwierdzać zmierzających ku przyszłości 

braci w wierze. Tych wszystkich wymiarów posłannictwa Następcy św. Piotra doświadczył tamtego 
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czerwca Poznań. Przywołanie przez Jana Pawła II postaci biskupa Jordana, a także księżnej Dobrawy oraz 

pierwszych władców Polski przypomniało "najpierwotniejszy ślad wielkiego dziedzictwa" chrześcijańskich 

dziejów. Wiara narodu jest skarbem, który trzeba przekazać następnym epokom, albowiem właśnie tutaj w 

Poznaniu - mówił Ojciec Święty - jesteśmy „świadkami pracy tylu pokoleń". Podobnym echem 

rozbrzmiewał przed ćwierćwieczem hołd oddany bohaterom Wielkopolskiej Ziemi - kardynałowi 

Mieczysławowi Ledóchowskiemu, arcybiskupowi Florianowi Stablewskiemu, księdzu Piotrowi 

Wawrzyniakowi oraz Michałowi Drzymale. Wspomnienie „Bogu znanych" zasług arcybiskupa Antoniego 

Baraniaka, a nade wszystko ofiary życia Robotników poległych w bohaterskim zrywie Powstania 

Poznańskiego w czerwcu 1956 roku ukazało na nowo, iż historia chrześcijańskiego męczeństwa 

rozbrzmiewa donośnym echem także w naszych czasach.  

To wielkie zjednoczenie przeszłości i teraźniejszości Poznania zostało przypieczętowane poprzez 

wyniesienie do chwały ołtarzy Julii Marii Ledóchowskiej - w zakonie matki Urszuli - założycielki 

Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Szarych, rodzonej siostry błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej. 

Tego dnia Poznań w uroczysty sposób wyznał wiarę we wspólnotę Świętych i przeszedł do historii Kościoła 

Powszechnego jako pierwsze słowiańskie miasto, w którym Biskup Rzymski wypowiedział formułę 

beatyfikacji.  

Jak dziś - po upływie 25 lat - podjąć na nowo zobowiązanie, płynące z papieskich słów skierowanych do 

współczesnego Poznania - „miasta wielkiej tradycji", miasta „wielkich zakładów przemysłowych" i 

„współczesnej kultury uniwersyteckiej", ośrodka „myśli katechetycznej" oraz „wielu wydawnictw i 

publikacji"? Jak ustrzec charyzmę wielkopolskiej tradycji i kultury, która „wyznacza szczególny styl 

budowania wspólnego dobra"? Jak wreszcie pogłębiać wiarę Kościoła, którą właśnie tutaj Jan Paweł II 

wyznał słowami Szymona z Betsaidy: „Ty jesteś Mesjasz, Chrystus, Syn Boga żywego"?  

Niech niniejszy album przypomni Ludowi Bożemu Archidiecezji Poznańskiej, świętującemu właśnie 1040. 

rocznicę przybycia do Poznania Jordana, pierwszego biskupa w Polsce, ten wspaniały fragment historii, 

jakim był dzień pierwszej wizyty Jana Pawła II w Poznaniu. Niech pobudzi do wdzięcznej pamięci o Tym, 

który chciał ujrzeć nasze miasto „w wymiarach Millennium, ale także w wymiarach Jasnogórskiego 

Jubileuszu".  

Niech to przypomnienie stanie się równocześnie nowym wezwaniem do podjęcia słów Jana Pawła II i do 

wprowadzania ich w życie we współczesnym nam czasie.  

Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Inauguracja Roku św. Pawła, 29 czerwca 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Pawle apostole, prowadź! Rozpoczęcie Roku św. Pawła (Katedra Poznańska - 

29.06.2008; TV Polonia)  

Wczoraj Ojciec Święty Benedykt XVI dokonał inauguracji Roku św. Pawła. Okazją do ogłoszenia tego 

jubileuszu jest dwutysięczna rocznica narodzin Apostoła Narodów, jednego z największych świadków 

Chrystusa w dziejach Kościoła.  

Celem jubileuszu jest odkrycie na nowo tej gigantycznej postaci czasów apostolskich, zapoznanie się z 

pismami Apostoła, pogłębienie jego nauczania, przypomnienie sobie energii pierwszych wieków Kościoła 

oraz modlitwa w intencji jedności wszystkich chrześcijan, przede wszystkim zaś, odnowienie naszego 

zapału misyjnego.  

1. SPRAWIEDLIWOŚĆ - OWOCEM UCZYNKÓW?  
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W jaki sposób możemy osiągnąć wymienione cele? Otóż jedna z możliwych dróg jest prześledzenie 

duchowej drogi św. Pawła i osobiste wejście na nią każdego z nas.  

Owa droga duchowa rozpoczęła się od pilnego uczenia się Prawa Bożego. Szaweł urodził się w Tarsie ok. 8 

roku po narodzeniu Chrystusa i od dzieciństwa uczył się. Następnie - w wieku ok. 18-20 lat - udał się do 

Jerozolimy, by dalej pogłębiać swoją wiedzę w tej materii (Dz 22, 3). W Jerozolimie studiował u Gamaliela, 

szanowanego przez naród żydowski uczonego w Piśmie, członka Sanhedrynu, którego działalność przypada 

na lata od 25-50 roku po Chr. Temu człowiekowi przypisuje się powiedzenie: „Znajdź sobie nauczyciela, a 

będziesz się trzymał z dala od spraw wątpliwych". Pisma żydowskie chwalą Gamaliela za jego wierność 

przepisom Prawa i surowość obyczajów. Mówią nawet, że po jego śmierci zginął w Izraelu szacunek dla 

Prawa. Także chrześcijańskie Dzieje Apostolskie przedstawiają go jako wzór Żyda, odznaczającego się 

wiedzą i roztropnością. Kiedy np. aresztowano apostołów, niektórzy członkowie Sanhedrynu domagali się 

ich śmierci, ale Gamaliel im się przeciwstawił, doradzając ostrożność: „«Mężowie izraelscy - przemówił do 

nich - zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. Bo niedawno temu wystąpił Teodas, podając 

się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około czterystu ludzi, został on zabity, a wszyscy jego 

zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz 

Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Więc i teraz 

wam mówię: Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, 

rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem 

okazać, że walczycie z Bogiem». Usłuchali go" (Dz 5, 35-39).  

Niestety, młody Szaweł nie przejął cnoty łagodności od swojego nauczyciela. Poszedł raczej drogą 

Sanhedrynu, czyli parlamentu żydowskiego; dopatrując się w chrześcijanach odszczepieńców i szczerze ich 

znienawidził.  

2. OŚWIECENIE  

Kiedy osiągnął prawny wiek lat trzydziestu, czyli lata uzdalniające go do asystowania podczas 

wykonywania wyroków śmierci, udał się do najwyższych kapłanów i Sanhedrynu, aby otrzymać listy 

polecające do Damaszku. Dowiedział się bowiem, że uciekła tam spora liczba chrześcijan, chroniąc się 

przed prześladowaniem, jakie wybuchło w Jerozolimie (Dz 9, 1-3). Kiedy jednak, w samo południe, znalazł 

się blisko murów Damaszku, spotkał go Chrystus. „Kiedyśmy wszyscy - relacjonuje on sam - upadli na 

ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie 

prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi». «Kto jesteś, Panie?» - zapytałem. A Pan 

odpowiedział: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się 

tobie po to, aby ustanowić cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś, i tego, co ci objawię. Obronię cię 

przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do 

światła, od władzy szatana do Boga. Aby przez wiarę we Mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i 

dziedzictwo ze świętymi»" (Dz 26, 14-18). «Kto jesteś, Panie?» - zapytał Szaweł. «Ja jestem Jezus, którego 

ty prześladujesz» - brzmiała odpowiedź Chrystusa (por. Dz 9, 5). Szaweł prześladował uczniów Jezusa, a 

Jezus uświadomił mu, że w uczniach prześladował Jego samego, Mesjasza, żywego i obecnego w Kościele. 

Czy posługując się wyłącznie własnym rozumem Szaweł mógł pojąć znaczenie tego wydarzenia? Z 

pewnością nie! To Duch Święty pozwolił mu zrozumieć wspaniałą rzeczywistość Kościoła, który żyje przez 

Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.  

Jak doszło do tego rodzaju przełomu? Otóż Paweł - przy pomocy łaski Bożej - nagle zrozumiał, że - będąc 

fanatycznie wiernym Prawu Bożemu - nie zauważył dotąd ograniczeń tego Prawa. W jednej chwili doszedł 

do przekonania, że nawet najbardziej sumienne wypełnianie Prawa nie jest w stanie go zbawić; że o 

własnych siłach nie może stać się człowiekiem sprawiedliwym. Prawo Boże może mu jedynie ukazać zło i 

przestrzec przed nim, lecz nie posiada mocy, by wyzwolić go z oków grzechu. Skądinąd, nie jest to nawet 

celem Prawa. Prawo Boże jest dla nas - podobnie jak lustro - tylko koniecznym punktem odniesienia (Jk 1, 

23-35). Lustro nie może usunąć z nas brudu, ale może nam pokazać, jakimi naprawdę jesteśmy. 
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Zrozumienie tego, podczas spotkania z Chrystusem na drodze do Damaszku w sposób radykalny odmieniło 

życie Pawła. Odtąd Chrystus stał się jedyną racją jego istnienia.  

3. SPRAWIEDLIWOŚĆ - WYNIKIEM WIARY  

Przed swoim nawróceniem Paweł nie był wcale człowiekiem dalekim od Boga. Przeciwnie, przestrzegał 

Prawa, był wierny w tym przestrzeganiu aż do fanatyzmu. Wiedział jakie są pożytki żywej wiary: „Jaki z 

tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy 

/sama/ wiara zdoła go zbawić?" (Jk 2, 14). Ale jednocześnie w chwili spotkania z Chrystusem zrozumiał, że 

polegając na swoich zasługach, eliminuje pole działania łaski Bożej. Stara się wykazać przed Bogiem 

uczynkami, czyli rozliczać się z Bogiem, kupczyć z Nim, traktować Go jak równego sobie, zamiast ufnie 

powierzyć się wzywającemu go Bogu. W świetle olśnienia doznanego pod Damaszkiem zrozumiał 

absolutną konieczność nadania swojemu życiu nowego kierunku. Owo nowe ukierunkowanie wyrażają jego 

słowa: „Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, 

który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie" (Ga 2, 20). Odtąd Paweł nie żyje już dla samego 

siebie, lecz żyje dla Chrystusa i z Chrystusem. Oto nowa sprawiedliwość, nowy kierunek nadany mu przez 

wiarę.  

Człowiek może stać się sprawiedliwym tylko i wyłącznie przez wiarę. Nie chodzi tutaj o wiarę w to, że Bóg 

istnieje. Idzie o całkowite zaufanie Bogu, że może on uczynić to, co przekracza całkowicie nasze ludzkie 

doświadczenie. Że jest w stanie umarłym przywrócić życie i powołać do istnienia to, co nie istnieje. Oto co 

pisze Paweł w Liście do Rzymian: „Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie na podstawie 

wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych przez Prawo" (Rz 3, 28; por. Ga 2, 16; „Bo sercem 

przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia" - Rz 10, 10). 

„Osiągnąć usprawiedliwienie" znaczy stać się człowiekiem sprawiedliwym, czyli być przyjętym przez 

miłosierną sprawiedliwość Boga, żyć z Nim w komunii i w rezultacie kształtować bardziej autentyczną 

relację z wszystkimi braćmi, dzięki całkowitemu przebaczeniu naszych grzechów. Otóż, Paweł mówi bardzo 

jasno, że ta kondycja życiowa nie zależy od naszych ewentualnych dobrych uczynków, ale jedynie od łaski 

Bożej: „dostępujemy usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie 

Jezusie" (por. Rz 3, 24). A zatem wiara ma pierwszorzędne miejsce, poprzedza miłość, a następnie wyzwala 

miłość (por. Ga 5, 6).  

Wobec krzyża, będącego najwyższym wyrazem Chrystusowego daru z samego siebie, nikt z nas nie może 

się chlubić własną sprawiedliwością, będącą naszym własnym dokonaniem: „Co do mnie, to nie daj Boże, 

bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu 

świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata" (Ga 6, 14; por. Benedykt XVI, Paweł - centralne 

miejsce Jezusa Chrystusa. Audiencja generalna - 8.11.2006).  

Tu jednak nam współcześni napotykają na pewien kłopot w postaci stereotypu, dla którego słowo „wiara" 

oznacza zazwyczaj „wierzenie". Według tego stereotypu z jednej strony istnieje poznanie rozumowe, 

naukowe, które daje poznanie pewne. Z drugiej zaś strony istnieje porządek „wiary", która pozostaje w 

sferze irracjonalnej, w sferze wolnego wyboru. Wiara nie jest sferą racjonalnego, pozytywnego i pewnego 

poznania, które jeden umysł mógłby przekazywać drugiemu. „Wiara" byłaby wyłącznie naszym 

indywidualnym przekonaniem, czysto uczuciowym i nieprzekazywalnym, która nawet w wyznającym ją 

człowieku, nie znajduje racji wystarczających dla swego uzasadnienia.  

Takie opaczne rozumienie wiary nie bierze wcale pod uwagę tego, że w Piśmie Świętym „wiara" ma 

zupełnie inne znaczenie. W Biblii np. istnienie Boga nie jest przedmiotem wiary w takim sensie, jak 

rozumie ją język współczesny. W Piśmie Świętym istnienie Boga jest właśnie kwestią poznania 

rozumowego; Bóg jest poznawany przez człowieka z obserwacji wszechświata stworzonego, a także z Jego 

obecności i działania w historii Izraela. Kiedy zaś Biblia mówi o tym, że Hebrajczycy nie „wierzyli" w 

Jahwe, nie znaczy to wcale, że zwątpili oni w Jego istnienie. Takie sformułowanie oznacza tylko tyle, że Mu 

nie zaufali; że nie uznali za prawdziwe tego, co powiedział za pośrednictwem proroków, że nie polegali na 
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Nim, że gdzie indziej szukali ucieczki dla siebie. Można więc zwątpić w kogoś, nie wątpiąc wcale w jego 

istnienie. Można wątpić w czyjąś moc, rozum, wierność, lojalność, uczciwość, nie podając jednocześnie w 

wątpliwość istnienia tej osoby. Wiara zaś polega na całkowitym zaufaniu do Chrystusa, nawet w chwili 

wielkiej próby.  

Wiara jednocząc nas głęboko z Chrystusem, nie eliminuje różnicy między Nim a nami. Ale w życiu 

chrześcijanina jest też pewien wymiar, który moglibyśmy nazwać „mistycznym", gdzie dokonuje się nasze 

utożsamienie się z Chrystusem, a Chrystusa z nami. Apostoł posuwa się nawet do tego, że nasze cierpienia 

określa jako cierpienie Chrystusa „w nas" (por. 2 Kor 1, 5; „nosimy nieustannie w ciele naszym konanie 

Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele" - 2 Kor 4, 10).  

4. JEDNOŚĆ SYNAGOGI Z KOŚCIOŁEM  

Apostoł Narodów nie tylko uświadomił ludziom wagę wiary jako drogi do sprawiedliwości, on również 

doprowadził do czegoś, co dla religii miało większe znaczenie niż odkrycie kopernikańskie dla astronomii. 

Umożliwił narodom odwrócenie się od wielobóstwa i zwrócenie ku monoteizmowi; odwrócenie od kultu 

stworzeń, a zwrócenie się do uwielbienia Stwórcy.  

   

Aby mogło się to dokonać, niektóre gałęzie Izraela - z powodu niewiary - zostały odcięte z drzewa 

oliwnego, a na ich miejsce została wszczepiona dziczka oliwna ludzi wierzących spośród narodów, by 

czerpać soki oliwne z tego samego dobrego korzenia oliwnego. Ale i Żydzi nie zostali w tej sytuacji 

pozbawieni wszelkiej nadziei i potępieni na wieki. Jeżeli tylko zwrócą się ku wierze, zostaną wszczepieni 

przez Boga ponownie w szlachetną oliwkę Ludu Bożego. „O ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją 

własną oliwkę ci, którzy do niej należą z natury" (Rz 11, 24).  

W ten sposób Paweł - bardziej niż ktokolwiek inny - dokonał faktycznego włączenia duchowej historii 

narodów pogańskich w historię zbawienia. Od tego momentu historia zbawienia stała się historią 

wszystkich. „Wszystkie narody, mocą wiary, - bez zniesienia szczególnego posłannictwa Izraela - stają się 

braćmi i współuczestnikami obietnic danych narodowi wybranemu, stają się wraz z nim jednym ludem 

Bożym" (J. Ratzinger, Wielość religii i jedno przymierze, Poznań 2004, 17-18). Według chrześcijańskiego 

wyznania wiary nie istnieją więc dwa przymierza, lecz tylko jedno ciągle ponawiane przymierze, 

uzależnione tylko i wyłącznie od wiary. Do tego jednego, jedynego przymierza, zawartego kiedyś z 

patriarchami, narody otrzymały dostęp dzięki Chrystusowi. On stał się mostem łączącym Żydów z 

pozostałymi narodami.  

W tym miejscu korzystne jest przytoczenie fragmentu kazania św. Bernarda z Clairvaux: „Gałęzie nie 

powinny być niewdzięczne wobec korzenia, ani synowie wobec swojej matki. Gałęzie nie walczą z 

korzeniem o soki, które od nich otrzymują, ani synowie z matką o mleko, które ona im daje. [...] Niech 

Kościół wzywa wszystkich do wspólnego zbawienia tak, aby każdy miał w nim swój udział! [...] Synagoga i 

Kościół nie będą już istnieć osobno, lecz będą stanowić jedno w Chrystusie. Ponieważ On jest naszym 

pokojem. On jednoczy matkę z córką" (por. O.E.Richer, Dlaczego warto kochać Izrael, 205).  

Niestety, przed ostatecznym przyjściem Mesjasza cały Kościół musi jeszcze przejść przez końcową próbę, 

która zachwieje wiarą wielu. W tym czasie prześladowanie odsłoni „tajemnicę bezbożności" pod postacią 

fałszywej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. 

Największym oszustwem religijnym będzie oszustwo pseudomesjanizmu, kiedy człowiek będzie wielbić 

samego siebie - zamiast Boga (por. KKK 675).  

5. SZERZENIE WIARY  
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Od kiedy Paweł poznał Chrystusa, rozpoczął swój szlak apostolski, głosząc Go na rozległych obszarach 

znanego wówczas ekumene, czyli cywilizowanego świata: „Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się 

przeze mnie dopełniło głoszenie [Ewangelii] i żeby wszystkie narody [je] posłyszały" (2 Tm 4, 17).  

Odtąd: „Dla mnie [...] żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk" (Flp 1, 21). „Żyć", znaczy przepowiadać 

Chrystusa po całej ziemi. Celem jego życia staje się ewangelizacja (Flp 1, 22: „żyć w ciele - to dla mnie 

owocna praca"). A więc nie jest to wyłącznie „udział w życiu Chrystusa" (por. Ga 2, 20; Rz 6, 11), cieszenie 

się łaską uświęcającą, po to by szybko odejść do wieczności, i „być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze" (Flp 

1, 22). „Dla mnie żyć to Chrystus", znaczy podejmowanie nie tego, co dla mnie korzystniejsze, ale tego, co 

korzystniejsze dla was, dla waszego zbawienia („pozostawać w ciele, bo jest to dla was bardziej konieczne" 

- Flp 1, 24). W ten sposób należy rozumieć hasło nadające kierunek jubileuszowemu Rokowi św. Pawła. 

Ten szczególny Rok nie staje się nowym programem duszpasterskim dla Kościoła katolickiego w Polsce. 

On jest raczej jakąś ilustracją, świadectwem dla naszego aktualnego i przyszłorocznego Programu 

Duszpasterskiego.  

Wydaje się, iż głosząc wiarę w Chrystusa Apostoł Paweł nie miał warunków fizycznych, predysponujących 

go do funkcji retora: Według apokryficznych „Dziejów Pawła" był niskiego wzrostu, o łysej głowie i 

wygiętych nogach, posiadał wydatny nos i zrośnięte brwi. W przepowiadaniu nie posługiwał się ludzką 

mądrością, nie odwoływał się do osiągnięć ówczesnej filozofii. „Przyszedłszy do was, bracia - mówi o sobie 

- nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, 

będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed 

wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z 

uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza 

opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej" (1Kor 2, 1-5).  

Przykładem skuteczności działania „ducha i mocy" podczas jego przepowiadania była mowa wygłoszona 

przez niego w Troadzie: „W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, 

który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy. Wiele lamp paliło 

się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani. Pewien młodzieniec, imieniem Eutych, siedział na oknie pogrążony 

w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużał przemówienie, zmorzony snem spadł z trzeciego piętra na dół. 

Podniesiono go martwego. Paweł zeszedł, przypadł do niego i wziął go w ramiona: «Nie trwóżcie się - 

powiedział - bo on żyje». I wszedł na górę, łamał chleb i spożywał, a mówił jeszcze długo, bo aż do 

świtania. Potem wyruszył w drogę. A chłopca przyprowadzono żywego ku niemałej radości [zebranych]" 

(Dz 20, 7-12).  

6. OBRONA DEPOZYTU WIARY  

Apostoł był świadomym obowiązków wynikających z jego powołania nauczycielem wiary. Nie był żadnym 

wyrazicielem opinii wiernych, ani rzecznikiem prywatnych opinii. On bronił autentycznego wykładu 

Ewangelii i piętnował wszystkie zniekształcające ją błędy. „Jeśliby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, 

którą otrzymaliście, niech będzie przeklęty" (Ga 1, 9). Prawda pochodząca od Chrystusa, nie może być 

nauczana pośród ludzi w sposób nieodpowiedzialny. Ona potrzebuje uprawnionego magisterium i tylko z 

jego pomocą zachowuje swój Boży sens i zbawczą wartość. Nie sprzeciwia się to wcale pogłębianiu, 

studiowaniu, rozważaniu i zastosowaniu wiary; wręcz przeciwnie, prawda do tego wszystkiego wychowuje i 

pobudza. Ale depozyt wiary nie może być tłumaczony według własnego widzimisię.  

Trzeba koniecznie zwrócić na to uwagę, ponieważ w niektórych nurtach myśli współczesnej tak mocno 

podkreśla się znaczenie wolności, że czyni się z niej absolut, który sam w sobie ma być jedynym kryterium 

wartości. Przyznaje się sumieniu prerogatywy najwyższej instancji, która kategorycznie i nieomylnie 

decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Do tezy o obowiązku kierowania się własnym sumieniem dodaje się 

tezę, wedle której osąd moralny jest prawdziwy na mocy samego faktu pochodzenia z sumienia, przez co 

znika nieodzowny wymóg prawdy, ustępując miejsca kryterium „zgody z samym sobą", co doprowadza do 

skrajnie subiektywistycznej interpretacji osądu moralnego ( por. Veritatis splendor, 32)  
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Święty Augustyn pozostawił nam w tym względzie bardzo mądrą przestrogę: „Ty, który w Ewangelii 

wierzysz w to, co się tobie podoba, a to, co ci się nie podoba, odrzucasz, wierzysz sam sobie, a nie 

Ewangelii" (Contra Faustum 17,3; PL 42, 342; por. Paweł VI, Święci Piotr i Paweł nauczycielami wiary. 

Audiencja generalna - 5.07.1967).  

7. OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE  

Jednostki o pawłowych walorach umysłu i serca nie rodzą się często. Niewątpliwie, po Panu Jezusie, to 

właśnie święty Paweł jest centralną postacią Nowego Testamentu. Jest on uważany za jednego z 

największych geniuszy ludzkości. Za pasjonata o płomiennej duszy. Za człowieka pełnego energii, 

przedsiębiorczości, zapału, pomysłów, dynamizmu, wytrwałości, zaangażowanego w Bożą sprawę na 

śmierć i życie. To, co zwykło się nazywać fenomenem Pawła było z pewnością dziełem łaski, a zatem 

wszelkie ludzkie klucze do zrozumienia jego postaci są niewystarczające.  

Niemniej jednak łaska zakłada naturę. Dlatego wielkość apostoła polegała między innymi na tym, że nie 

utrudniał on łasce jej skutecznego działania, ale współpracował z nią w jak najpełniejszy sposób. Wśród 

jego naturalnych uzdolnień na pierwsze miejsce wysuwa się zdolność do całkowitego angażowania się w 

podejmowane dzieło. Umiejętność oddawania się bez reszty podejmowanej sprawie i wytrwałość w 

realizacji raz podjętych planów, za co zresztą przyszło mu płacić dość wysoką cenę: „Są sługami Chrystusa? 

Zdobędę się na szaleństwo: Ja jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia; daleko 

bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po 

czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem 

rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w 

niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego 

narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na 

pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci; w pracy i 

umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości, nie mówiąc 

już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły" (2Kor 11, 23-28). Te słowa zostały 

spisane w 52 roku po Chr., a zatem Paweł ma jeszcze kilkanaście lat apostołowania przed sobą, kilkanaście 

lat dalszych udręk i cierpień do dodania.  

Apostoł Narodów przyznawał, iż nie jest wybitnym mówcą. Stwierdził też, że jego nadzwyczajnych 

osiągnięć apostolskich nie można przypisać błyskotliwej retoryce czy wyrafinowanej strategii 

apologetycznej. „Sukces jego apostolatu jest przede wszystkim rezultatem jego osobistego zaangażowania w 

głoszenie Ewangelii, z całkowitym oddaniem Chrystusowi. Oddaniem, które nie lękało się żadnych 

niebezpieczeństw, trudności ani prześladowań: „Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani 

rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne 

stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym" (por. 

Benedykt XVI, Homilia podczas uroczystych nieszporów w wigilię uroczystości św. Piotra i Pawła, 

patronów Rzymu - 28.06.2007).  

Ze spisu udręk zniesionych przez Nauczyciela Narodów możemy wyciągnąć ważną naukę dla każdego z 

nas. Działalność Kościoła jest wiarygodna i skuteczna na tyle, na ile ci, którzy doń należą, gotowi są 

osobiście płacić za wierność Chrystusowi, w każdej sytuacji. Tam, gdzie brak tej gotowości, brakuje 

decydującego argumentu prawdy, od której zależy sam Kościół.  

ZAKOŃCZENIE  

Dzisiaj, u początku Roku św. Pawła, z radością dziękujmy Bogu za łaskę wiary, za dar usprawiedliwienia i 

za życie w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym, czyli za trzy podstawowe elementy wizji 

chrześcijaństwa, jaką nam pozostawił Apostoł Narodów.  
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Ciebie zaś, Królowo Apostołów, prosimy wstawiaj się za nami u Twego Syna, aby cały lud chrześcijański 

wzrastał w misyjnym zapale i braterskiej jedności. Oby jak najrychlej cała wspólnota wierzących mogła 

jednym sercem i jedną duszą głosić: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego! Ty jesteś naszym jedynym 

Odkupicielem! Wczoraj, dziś i na wieki. Amen.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dożynki na Jasnej Górze, 7 września 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Do Matki Dobrego Pasterza. Ogólnopolskie dożynki rolników (Jasna Góra - 

7.09.2008)  

Także w tym roku zgromadziliśmy się na Jasnej Górze, u Matki Chrystusa - Dobrego Pasterza, aby wspólnie 

podziękować Stwórcy za tegoroczne plony i prosić o błogosławieństwo na przyszły rok. Tym samym 

ponownie włączyliśmy się w rytm wyznaczony przez Boga samego.  

1. ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA  

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? 

Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? 

(Jan Kochanowski, Czego chcesz od nas, Panie)  

Dożynki nie są nowym wynalazkiem. Przeżywane na sposób religijny nawiązują do starotestamentalnego 

Święta Namiotów, o którym mówi Pismo: „Tak więc piętnastego dnia siódmego miesiąca, kiedy zbierzecie 

plony ziemi, będziecie obchodzić święto Pana przez siedem dni. Pierwszego dnia jest uroczysty szabat. 

Ósmego dnia także uroczysty szabat. Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, 

gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez 

siedem dni. Będziecie obchodzić to święto dla Pana co roku przez siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla 

waszych pokoleń" (Kpł 23:39-42; por. 29:12-39: o ofiarach).  

Jest to nie tylko święto radości rolników. To przede wszystkim święto „dla Pana". Święto dziękczynienia 

Panu za udzielone dotąd błogosławieństwa: „Będziesz obchodził Święto Namiotów przez siedem dni po 

zebraniu plonów z twego klepiska i tłoczni. W to święto będziesz się radował ty, syn twój i córka, sługa twój 

i niewolnica, a także lewita, obcy sierota i wdowa, którzy żyją w twoich murach. Przez siedem dni będziesz 

świętować ku czci Boga swego, Jahwe, w miejscu, które sobie obierze Jahwe, za to, że ci błogosławi Bóg 

twój, Jahwe, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, i abyś był pełen radości" (Pwt 

16,13-15).  

a. Tej niezmiennej postawy wdzięczności rolników wobec Boga nie mogą zawiesić żadne problemy 

nękające wieś. Nie da się jej znieść ze względu na słabe zbiory, ani trudności w ich sprzedaży. Owa 

wdzięczność nie może nigdy zaginąć, podobnie jak nie powinna ustać wdzięczności dzieci wobec własnych 

rodziców. „W każdym położeniu dziękujcie" (1 Tes 5, 18). A więc nie tylko w szczęściu, ale i wtedy, gdy 

nas spotyka nieszczęście lub krzywda. Owszem, wolno nam błagać Boga o odsunięcie nieszczęść, ale i w 

złych okolicznościach nie możemy zapomnieć o postawie dziękczynnej, bo jeśli Bóg dopuszcza na nas coś 

złego, to jednocześnie udziela daru, by przeciwności nas umocniły.  

Rolnicy ze swojej natury są ludźmi dziękczynienia. Dlatego przychodzą prosić Wszechmogącego również o 

to, by mogli nabrać coraz większej miłości i czci do ziemi. Aby nie tylko umieli czerpać z niej chleb, ale też 

otworzyć przed nią swoje serce. By umieli podnieść ziarno z ziemi, myśląc z wdzięcznością: To jest z-boże, 

czyli z-Bożego dane dzieciom Bożym. „Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z 

góry, od Ojca świateł" (Jk 1,17). Jednocześnie zdajemy sobie z tego sprawę, że naszym dziękczynieniem nie 

uczynimy Boga szczęśliwszym ani lepszym. To nam jest potrzebna modlitwa dziękczynna, ponieważ przy 

jej pomocy otwieramy się pełniej na bezinteresowną miłość Boga do nas i uczymy się przyjmować dary 

Boże zgodnie z zamiarem Dawcy.  



261 
 

Z tej racji gromadzą się dzisiaj na Jasnej Górze duchowieństwo, przedstawiciele Sejmu i Senatu, Władze 

rządowe i samorządowe, rektorzy szkół wyższych, Izby Rolnicze, osoby zajmujące się działalnością 

dookoła rolniczą, zespoły artystyczne. Przede wszystkim zaś przychodzą tutaj wójtowie, sołtysi i delegacje 

rolników, hodowców i sadowników. Stan rolniczy przynosi przed ołtarz wieńce dożynkowe i bochny 

chleba; plony pól, ogrodów, sadów. Dzisiejszy świąteczny dzień przypomina nam o trwałych wartościach, 

kultywowanych przez środowisko rolnicze, do których należą szacunek dla rodziny i pracy, otwarcie na 

Boga, a w szczególności cześć dla Najświętszej Marii Panny, która wydała najpiękniejszy owoc naszej 

ziemi, Zbawiciela ludzkości.  

b. Ale dożynki są także okazją do wyrażenia wdzięczności i szacunku dla rolników za ich pracę. W 

misternie wykonanych dożynkowych wieńcach i okazałych bochnach chleba - kryje się radość z 

zakończonych żniw i wdzięczność za zbiory. Lecz poza radością jest nade wszystko wdzięczność, i to 

wdzięczność wobec wielu. Przecież kromka chleba, którą podnosimy do ust powstaje dzięki zbiorowemu 

wysiłkowi i ofiarności wielkiej rzeszy ludzi: rolników, młynarzy, piekarzy, transportowców i sprzedawców. 

Możemy powiedzieć, że w jakimś sensie zamyka ona w sobie wysiłek znaczącej części społeczeństwa. To 

rzeczywisty symbol solidarności człowieka z człowiekiem.  

2. KANA  

Przejdźmy jednak do sprawy - z punktu widzenia duchowego - ważniejszej, od związku wesela w Kanie 

Galilejskiej z naszym życiem. Wiemy, że dla samego Pana Jezusa nie był to jeden z wielu epizodów z Jego 

życia, ale moment niezwykle ważny - symbol mesjańskich zaślubin Izraela z Bogiem (por. Oz 2, 21nn; Jr 2, 

2; Iz 54, 5nn), symbol początku epoki mesjańskiej („woda ujrzała Boga i zaczerwieniła się").  

a. Jeden z bardziej odkrywczych komentarzy do tego wydarzenia został napisany przez św. Augustyna. 

Odkrył on coś, co zwykle umyka naszej uwadze. Otóż - pisze Augustyn - jeśli ktoś tylko zrozumie, że 

przemiana wody w wino została dokonana nie przez kogo innego jak właśnie przez Boga, wówczas cud w 

Kanie Galilejskiej przestanie go zdumiewać. Przecież Pan Bóg powtarza każdego roku - w zwolnionym 

tempie - podobny cud. Co roku na winnice całego świata pada deszcz, by po jakimś czasie, zmieszany z 

minerałami, przeszedł przez korzenie i gałązki winnej latorośli, i by woda zamieniła się w wino. 

Regularność z jaką to zjawisko występuje w naturze sprawia, że nie widzimy w nim nic cudownego. A 

przecież ostatecznie jest to o wiele bardziej imponujące wydarzenie, aniżeli jednorazowa przemiana wody w 

wino w Kanie Galilejskiej. Jak to możliwe, że ludzie, patrząc każdego roku na gigantyczne energie, jakie 

angażuje Stwórca w podtrzymanie świata w istnieniu, nie są nimi oczarowani, nie dziękują za nie, ani nie 

oddają czci Stwórcy? Skoro więc ludzie przechodzą obojętnie każdego dnia obok wielkich dzieł Bożych, 

Pan Bóg dokonuje czasami jakiegoś dzieła niezwykłego, aby przebudzić człowieka i skłonić go do oddania 

Mu chwały (por. św. Augustyn, In Evangelium Ioannis, 8.1).  

b. Nie zapominamy jednak, że w Kanie - u początków publicznej działalności Jezusa - zjawiła się także 

Matka Jezusowa, która swoją postawą przyśpieszyła początek znaków objawiających mesjańską moc Jej 

Syna („Pan mnie stworzył, [...] jako początek swej mocy" - Prz 8, 22).  

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Tymi słowami Maryja zwróciła uwagę na to, że miłość jest nie 

tylko darem, ale i przykazaniem. Ukazała wymagania, jakie winny być spełnione, aby mogła się objawić 

cudowna moc Mesjasza. Jednocześnie zaś przyczyniła się ostatecznie do obudzenia wiary w uczniach: „kto 

mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana; kto mnie nie znajdzie, duszę swą rani, śmierć kocha 

każdy, kto mnie się wyrzeka" (Prz 8, 35-36).  

W Kanie ujawnił się nowy wymiar macierzyństwa Matki Chrystusa (Redemptoris Mater, 21). Jego pierwszy 

kształt ukazują ewangeliści Mateusz, Marek i Łukasz, drugi wymiar objawia św. Jan Ewangelista.  

Synoptycy przeciwstawili macierzyństwo fizyczne macierzyństwu duchowemu, ukazując wyższość tego 

drugiego: „Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które 
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Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają 

słowa Bożego i zachowują je»" (Łk 11,27-28; por. Łk 8, 19-21; Mt 12, 46-50; Mk 3, 31-35). A potem: „Ktoś 

rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą». Lecz On 

odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I 

wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca 

mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką»" (Mt 12, 47-50).  

Św. Jan Ewangelista - z kolei - odkrył przed nami na czym polega owo macierzyństwo Maryi według 

Ducha. Ono polega na trosce Maryi o ludzi. Na wychodzeniu naprzeciw ich potrzebom i niedostatkom. 

Maryja pośredniczy między Synem a nami. Nie staje wobec nas jako obca, lecz jako Matka świadoma tego, 

że może - a nawet ma prawo - powiedzieć Synowi o naszych potrzebach. I wprawdzie w Kanie powiadomiła 

Jezusa tylko o jednej, i to z pozoru błahej postaci ludzkiego niedostatku, to jednak ów niedostatek miał 

również swoje symboliczne znaczenie. Był on pierwowzorem wszystkich potrzeb człowieka, narodów a 

nawet całej ludzkości.  

Tego rodzaju bieda jest - dla przykładu - udziałem prawie wszystkich małżonków. Wino radości i miłości 

wzajemnej - obecne u początków związku małżeńskiego - z upływem lat zaczyna się wyczerpywać, a nawet 

zaczyna go brakować. Każde ludzkie uczucie może się wypalić. Na małżeństwo i rodzinę spada wtedy 

chmura troski i smutku. Gdzie znaleźć nowe wino, by nie zabrakło go do końca naszych dni? Jak zamienić 

rozczarowanie w radość? Jest na to rada. Trzeba zaprosić Jezusa do naszego małżeństwa, bo tylko On, 

ponaglony przez swoją Matkę, może wodę rutyny zamienić w jeszcze lepsze wino, niż to, które było na 

początku. Może stworzyć nowy rodzaj miłości małżeńskiej; mniej burzliwej, ale za to trwalszej, bo zdolnej 

do przebaczenia.  

3. UPRAWA LUDZKICH SERC  

Kiedy więc nadchodzą dożynki każdy roztropny gospodarz przypomina sobie o tym, że on sam jest nie tylko 

siewcą i żniwiarzem, ale również Bożą rolą (por. Mt 13). Przypomina sobie o zbliżającym się sądzie 

Bożym; o przybyciu Boskiego Żniwiarza, który odrzuci plewy, a ziarno dobrych czynów zgromadzi w 

swoich śpichlerzach (por. Mt 21, 33), przez co dożynki posiadają nie tylko doczesny, ale i wieczny wymiar. 

Całe stworzenie - powiada św. Paweł - „jęczy i wzdycha w bólach rodzenia", ufając, że zostanie wyzwolone 

„z niewoli zepsucia" (por. Rz 8, 21-28). Z tego względu „serce" pozostaje najważniejszym terenem na 

ziemi, który trzeba pracowicie uprawiać. Dlatego też jeden z Ojców Kościoła, zwracając się do gospodarza, 

napomina go: „Kiedy zatem przechadzasz się po polu i doglądasz swojej ziemi, zważ, że ty także jesteś 

polem Chrystusa, i dbaj także o siebie jak o swoje pole. Tak jak domagasz się od swego rolnika, aby 

troszczył się o piękno twojego pola, tak też uprawiaj własne serce, aby było piękne dla Pana" (Św. Paulin z 

Noli, List 39, 3 do Aprusa i Amanda).  

Dlatego są z nami dzisiaj także duszpasterze rolników, którzy - jako przewodnicy Ludu Bożego - są 

wezwani do tego, by przyczyniać się do odnowy moralnej rolników. Oni to proszą dziś Boga nie tylko o 

dobre wywiązanie się ze swojego zadania, ale i o roztropność dla siebie. O to, by w swojej pracy 

duszpasterskiej nie dali się nigdy sprowadzić do poziomu demagogii i populizmu, do tworzenia pozorów 

„walki o słuszną sprawę" i zyskiwania ludzkiego poklasku, ale, by - wspierając rolników w ich słusznym 

dążeniu do uzyskania godnych warunków życia - mieli zawsze na względzie zasadę solidarności wszystkich 

grup społecznych, aktualną sytuację kraju oraz grę różnych sił politycznych i grup interesu, w którą nie 

mogą się dać wmanewrować ani przez nią zmanipulować.  

4. UPRAWA ZIEMI  

Dożynki to nie tylko rozważanie o rolniku, to także medytacja o rolnictwie. Rolnictwo od zawsze boryka się 

z problemami. Dzisiaj traci na znaczeniu, spychane zazwyczaj na drugi plan, ze względu na inne, rzekomo 

„ważniejsze" sprawy. Dopłaty z Unii zdawały się zacierać różnice, lecz w małych gospodarstwach 

pochłaniane są przez drożejące ceny paliw i nawozów. Sadownicy twierdzą, że sprzedają owoce poniżej 
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kosztów, bo takie ceny dyktują im pośrednicy. Rolnicy z małych gospodarstw nie mają możliwości 

sprzedaży swoich produktów. Obecnie przepisy służą głównie dużym, wyspecjalizowanym gospodarstwom. 

Poważnym problemem jest niski stopień samoorganizacji rolników. Wieś pustoszeje a ci, którzy zostają, 

czują się opuszczeni. Bieda w Polsce jest przede wszystkim biedą na wsi.  

Po to by sprostać dzisiejszym trudnościom i wyzwaniom, rolnictwo stoi wobec konieczności głębokiej 

restrukturyzacji. Wiele gospodarstw wymaga modernizacji, która zwiększyłaby wydajność stosunkowo 

słabych użytków rolnych i efektywność pracy rolniczej. Produkcja rolna musi być przy tym lepiej 

dostosowana do wymogów Wspólnotowej Polityki Rolnej i konkurencji na jednolitym rynku europejskim. 

Wszystko to powinno dokonywać się przy zachowaniu dotychczasowego etosu pracy na roli, stawiającego 

na pierwszym miejscu zaspokojenie potrzeb żywnościowych kraju.  

Rolnikom potrzebna jest obecnie coraz rozleglejsza wiedza; szczególnie wiedza o produkcji zdrowej 

żywności, o rynku i marketingu produktów rolnych. Wiedza agrotechniczna rolników wymaga stałego 

pogłębiania i uaktualniania wraz z rozwijającym się postępem technicznym. Do każdego rolnika powinna 

także szybciej docierać konkretna informacja o uregulowaniach unijnych dotyczących rynku rolnego oraz o 

różnorodnych środkach pomocowych dla rolnictwa. Wśród tych ostatnich znajdują się także - słabo 

wykorzystywane - fundusze na dokształcanie rolników.  

Do czasu gdy na obszarze Unii Europejskiej zacznie działać rzeczywiście wolny rynek rolny (ograniczany 

obecnie m. in. dopłatami do rolnictwa, czy wyznaczaniem limitów ograniczających produkcję rolną), należy 

zgłaszać oczekiwanie wobec polityków, by udzielili pomocy rolnikom w planowaniu produkcji oraz 

sprzedaży plonów i w rozwiązaniu problemu bezrobocia na wsi.  

Wymienione wyżej postulaty skierowane są także pod adresem władz samorządowych różnych szczebli, 

których zadaniem winno być uaktywnienie i usprawnienie działalności licznych instytucji doradztwa i 

szkolenia rolniczego. Trzeba dopilnować, ażeby w zbliżających się wyborach do nowych władz 

samorządowych znaleźli się ludzie, którzy należycie doceniają potrzeby edukacyjne wsi.  

Równocześnie wieś czekają również inne głębokie przemiany społeczne. Znaczna cześć jej mieszkańców 

odejdzie do zawodów nierolniczych, ale za to powiększy się liczba mieszkańców miast, którzy wybiorą wieś 

jako swoje stałe miejsce zamieszkania. Już dziś na wielu wsiach mieszka więcej osób utrzymujących się z 

zawodów nierolniczych, aniżeli z pracy na roli. Nie oznacza to wcale umniejszenia znaczenia rolnictwa w 

gospodarce ani obniżenia prestiżu zawodu rolnika. Rolnik pozostanie dalej żywicielem społeczeństwa a do 

tego - w coraz większym stopniu -spełniać będzie rolę opiekuna środowiska naturalnego i strażnika cennych 

zasobów ekologicznych. Nikt go w tym nie zastąpi. Dlatego też wieś wymaga wszechstronnego wsparcia i 

docenienia przez całe społeczeństwo (por. Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim w 

kwestii opartego na wiedzy rozwoju rolnictwa wielkopolskiego - Poznań, 30.05.2006)  

ZAKOŃCZENIE  

Im bardziej upowszechnia się dzisiaj niewdzięczność, tym bardziej należy dziękować. Św. Ignacy Loyola 

zauważył, że: „wśród wszelkich wyobrażalnych niegodziwości i grzechów niewdzięczność należy do 

najbardziej obrzydliwych rzeczy - wobec naszego Stwórcy i Boga i wobec stworzeń, które uczynił On dla 

swojej Boskiej i wiecznej chwały; jest ona zapoznaniem otrzymanych dóbr, łask i darów; przyczyną, 

początkiem i źródłem wszelkiego zła i grzechów" (List do Simona Rodriguesa, 18.03.1542). U podstaw tak 

surowej oceny niewdzięczności leży jego przeświadczenie, że życie w najgłębszej swej istocie jest miłością. 

A miłość jest, owszem, wzajemnym przyjmowaniem, ale i dawaniem.  

Dlatego gromadzimy się tutaj ze wszystkich stron Polski, w polskiej Kanie - przy Ołtarzu Ojczyzny - i 

składamy na patenie ziemski chleb, oczekując cudownej przemiany. „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże 

wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich. Tobie go 

przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia".  
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Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie! 

Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. 

Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi, 

Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi.  

(Jan Kochanowski, Czego chcesz od nas, Panie)  

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego o potrzebie budowy nowych kościołów, 21 

października 2008  

Czcigodni Księża, 

Drodzy Archidiecezjanie!  

Ostatnia niedziela października obchodzona jest w naszej Archidiecezji jako dzień szczególnej modlitwy w 

intencji budowy nowych kościołów, których ciągle potrzebujemy, zwłaszcza na obrzeżach rozbudowującego 

się Poznania i innych miast.  

Co się aktualnie dzieje w tej dziedzinie w Archidiecezji? - W ostatnich miesiącach ruszyła budowa kościoła 

w Bolechowie - parafia Najśw. Serca Jezusa. Postępuje budowa kościołów parafialnych w Poznaniu 

(Strzeszynie) - parafia św. Ojca Pio, na Osiedlu Różany Potok - parafia św. Królowej Jadwigi, przy ul. 

Palacza - parafia Chrystusa Sługi, przy ul. Małoszyńskiej - parafia Matki Boskiej Saletyńskiej, w Luboniu 

(Lasek) - parafia św. Maksymiliana Kolbego, w Swarzędzu - parafia Chrystusa Jedynego Zbawiciela i w 

Śremie (Helenki) - parafia bł. biskupa Michała Kozala, a także kościołów filialnych w Poznaniu - Osiedle 

Poetów (Ławica) i w Sulęcinku - parafia Solec. Niektóre z tych świątyń są już prawie zbudowane i obecnie 

najważniejszym zadaniem jest należyte urządzenie wnętrza.  

Postępuje budowa domów parafialnych, w których urządzone będą przejściowo - do czasu powstania 

kościołów - kaplice zastępcze. Mam tu na myśli parafię św. Karola Boromeusza w Poznaniu (Osiedle Pod 

Lipami), parafię Matki Bożej Królowej Rodzin w Borówcu, parafię bł. Jolanty w Kostrzynie oraz 

miejscowość Dąbrówka w parafii Zakrzewo. Zaczęła się również budowa w Kościanie.  

Czekamy na rozpoczęcie budowy w Luboniu (Osiedle Lubonianka), w Suchym Lesie (Osiedle Grzybowe) i 

w Czerwonaku.  

Przeciągają się, z przyczyn od nas niezależnych starania o grunty pod budowę kościołów w Poznaniu - 

Osiedle Dębina, w Kamionkach - gmina Kórnik oraz w Śremie - w rejonie odlewni żeliwa. Staramy się 

także o grunty w Poznaniu - Osiedle Łacina, w Plewiskach - Osiedle Zielarskie, w Kiekrzu, w Kicinie, w 

Swarzędzu - Zalasewo, w Nowym Tomyślu, w Szamotułach oraz na pograniczu miejscowości Luboń-Wiry-

Komorniki.  

Dzielę się powyższymi wiadomościami i serdecznie proszę o modlitwę w intencji dzieła budowy nowych 

domów Bożych. Z Rzymu, od grobów Świętych Apostołów Piotra i Pawła z serca wszystkim b ł o g o s ł a 

w i ę.  

   

Rzym, dnia 21 października 2008 roku 

N. 6216/2008  

   

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Pielgrzymka do Rzymu, Lateran, 23.10.2008  

Abp Stanisław Gądecki, Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem. Dziękczynna Eucharystia 

pielgrzymów poznańskich z okazji 1040. rocznicy przybycia do Poznania Jordana, pierwszego 

biskupa na ziemiach polskich (Rzym, Bazylika św. Jana Lateraneńskiego - 23.10.2008)  

   

Ekscelencjo, księże biskupie Marku,  

Ekscelencjo, Pani Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej,  

Przewielebny księże Rektorze Kolegium Polskiego w Rzymie,  

Wszyscy umiłowani Pielgrzymi poznańscy,  

Osoby życia konsekrowanego,  

Wszyscy uczestnicy tej jubileuszowej Eucharystii.  

   

„Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie" (Ps 

33,12).  

   

1. BAZYLIKA ŚW. JANA LATERANEŃSKIEGO  

   

Oto dotarliśmy do miejsca świętego. Można powiedzieć do miejsca mistycznego i ogromnie znaczącego dla 

historii chrześcijaństwa na całym świecie i w Polsce. Nie ma drugiego takiego miejsca w Rzymie, bazyliki 

tak czcigodnej, jak ta, która sięga początków chrześcijaństwa rzymskiego i która przez ponad 1000 lat, 

nieprzerwanie, była siedzibą i jednocześnie miejscem celebracji 161 papieży.  

   

Gdy w 313 r. cesarz Konstantyn Wielki wydał edykt o wolności religijnej, pozwalający na publiczne 

wyznawanie wiary chrześcijańskiej, przekazał jednocześnie papieżowi Milcjadesowi teren, na którym się 

znaleźliśmy; koszary gwardii cesarza Maksencjusza na Lateranie. W latach 314-318 trwała tutaj budowa 

pierwszej bazyliki pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela, która stała się pierwszą katedrą Rzymu, a 

przylegający do niej pałac - siedzibą papieży. W roku 324 papież Sylwester I poświęcił tę bazylikę i od 

tamtego czasu aż do początku niewoli awiniońskiej (1309) przez tysiąc lat pracowało tutaj 161 papieży. Tu 

odbyło się aż pięć soborów powszechnych (I - 1123 r.; II - 1139 r.; III - 1179 r.; IV - 1215 r.; V - l. 1512 - 

1517). Do dnia dzisiejszego Bazylika Większa na Lateranie jest kościołem katedralnym papieża a na jej 

frontonie widnieje napis: Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput - Matka i Głowa wszystkich 

kościołów miasta i świata. 

 

Ta bazylika jest dla historii chrześcijaństwa w Polsce niezwykle ważnym miejscem. Najpierw ze względu na 

synod, jaki odbył się tutaj - w obecności papieża Jana XIII i cesarza Ottona I - w roku 967, kiedy to z dużym 

prawdopodobieństwem ustanowiono diecezję misyjną w Polsce z siedzibą w Poznaniu oraz z uwagi na 

prawdopodobną sakrę biskupa Jordana w tutejszej bazylice.  
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2. JORDAN  
 

a. Od czasów papieża Mikołaja I praktyka Kościoła zezwalała na tworzenie biskupstw na terenie danego 

kraju dopiero po chrzcie jego władcy. Biskupstwo poznańskie zostało więc utworzone po chrzcie Mieszka I 

- z wielkim prawdopodobieństwem - podczas jednego z dwóch synodów, jakie miały miejsce w Italii w roku 

967. Obydwa odbywały się w obecności papieża Jana XIII i cesarza Ottona I.  

 

A zatem ustanowienie diecezji poznańskiej dokonało się na synodzie w Rzymie, w roku 967 w początkach 

stycznia. Przebywała tam wówczas (965-967) Maria-Mlada, siostra Dąbrówki a jednocześnie ksieni 

klasztoru benedyktynek w Brzewnowie pod Pragą, ubiegająca się o uzyskanie biskupstwa dla Czech. Jeśli 

aktu ustanowienia diecezji poznańskiej nie dokonano na pierwszym, to winno się dokonać to na drugim 

synodzie, który odbył się w kwietniu tego samego roku w Rawennie, gdzie została ustanowiona metropolia 

w Magdeburgu z podległymi jej niemieckimi biskupstwami. 

 

Biskupstwo poznańskie było bezpośrednio podległe Stolicy Apostolskiej. Ustanowiono je bardzo szybko po 

chrzcie Mieszka I (966), który to chrzest nie był początkiem, ale owocem pierwszego okresu chrystianizacji 

Polan. Biskupstwo to obejmowało swoją władzą Polskę w jej ówczesnych i przyszłych granicach; inaczej 

mówiąc dzisiejszą Wielkopolskę. Jordan był biskupem niezależnym od Kościoła niemieckiego, wszelako z 

bulli Jana XIII z 968 r. wynika, iż projektowano wcielenie terytorium Polski do metropolii magdeburskiej 

po zaprowadzeniu tam normalnej organizacji kościelnej. Z tytułu tych pretensji Mieszko miał płacić daniną: 

usque in Vurta fluvium arcybiskupowi magdeburskiemu. Jego całkowitą niezależność od metropolii 

magdeburskiej potwierdziły ostatnio wydane dokumenty Stolicy Apostolskiej, pochodzące z X wieku 

(Papsturkunden 896-1046, wyd. Harald Zimmermann, Bd. 1-2, 2. Auflage, Wien 1988-89, Registerband 

1989). 

 

b. Zgodnie ze wskazaniami papieża Mikołaja I pierwszy biskup chrystianizowanego kraju winien być 

konsekrowany w Rzymie i to przez samego papieża (co potwierdzają polskie roczniki: 968 - Iordanus 

primus episcopus in Polonia ordinatus est - wyświęcony został Jordan pierwszy biskup w Polsce).  

 

Skąd pochodził Jordan? Dawniej przyjmowano, że był on Niemcem i przybył do Polski z któregoś z 

południowo-niemieckich klasztorów. Wielu uważa, że wcześniej był kapłanem towarzyszącym Dobrawie, 

małżonce Mieszka I. W sumie jednak nie wiemy, czy przybył do Polski w otoczeniu Dobrawy, czy może 

działał przed 965 r. jako przełożony misji chrystianizacyjnej, który swoim wysiłkiem doprowadził do 

nawrócenia Mieszka i jego dworu. A. Parczewski, doszukuje się pochodzenia Jordana z Irlandii. W. 

Abraham - z któregoś z klasztorów benedyktyńskich na pograniczu germańsko-romańskim Francji lub 

Włoch. - w Belgii (Leodium). J. Widajewicz, opowiada się za Ratyzboną wskazując na kontakty Dąbrówki z 

tym środowiskiem (do tego dochodzi jeszcze Zadar, Akwileja, Rzym/z rodziny Jana XIII/ oraz Monte 

Cassino).  

 

Z wielkim prawdopodobieństwem był on zakonnikiem benedyktyńskim, podobnie jak jego następca Unger, 

św. Wojciech czy pięciu pierwszych męczenników Polski (1003). Rok po ustanowieniu biskupstwa przybył 

do Polski i odtąd (968) - według Annales Bohemici - Polonia cepit habere episcopum (czyli „Polska zaczęła 

posiadać biskupa").  

 

„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął" (Łk 12,49). Jordan 

rozpoczął swoją pracę. Primus posnaniensis episcopus „wiele się z nimi [czyli z naszymi przodkami] 

napocił, zanim - niezmordowany w wysiłkach - nakłonił ich słowem i czynem do uprawy winnicy Pańskiej" 

(Thietmar). Był gorliwym apostołem Polan. Tworzył organizację kościelną, wznosił klasztor i szkołę 

katedralną, już w 970 roku rozpoczął wydawać Rocznik Jordana. Kształcił miejscowe duchowieństwo, 

rozbudowywał sieć parafialną w głównych ośrodkach państwowych, przygotowywał budowę katedry. Uczył 

wiernych podstawowych prawd wiary.  
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Także dzięki niemu Polska weszła w nową erę swoich dziejów. Wybierając opcję zachodnią, łącząc się z 

łacińskim Rzymem, weszła do rodziny zachodnio-europejskich państw i narodów, czerpiąc z jej bogatego 

skarbca cywilizacyjnego, politycznego, społecznego oraz spuścizny historycznej, dodając wiele nowego do 

tego skarbca (ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej, Tu się Polska zaczęła... Dni Ostrowa Tumskiego i 

Śródki). 

 

Po czternastu (wg. Thietmara VI,65; w 982), albo - jak chcą inni - po szesnastu latach pracy (wg Spominków 

gnieźnieńskich; 984) w Polsce odszedł do Pana. Co zostawił nam jako swoje dziedzictwo? A właściwie, co 

ofiarowała Polsce przyniesiona przez niego Ewangelia? 

 

3. CO CHRZEŚCIJAŃSTWO OFIAROWAŁO POLSCE? 
 

Chrześcijaństwo - razem z Jordanem - przyniosło Polsce najpierw Ewangelię a z nią dary ściśle 

nadprzyrodzone, a więc prawdę o Bogu i o człowieku, miłość Bożą, odpuszczenie grzechów, życie wieczne, 

najwyższy sens istnienia i życia na świecie. Słowo Boże i sakramenty.  

 

Wskutek tego chrześcijaństwo odbóstwiło przyrodę a świat poddało człowiekowi zgodnie z nakazem 

Bożym: "Czyńcie sobie ziemię poddaną" (Rdz 1, 28). Stąd dzisiaj wiemy, że świat należy otaczać 

szacunkiem i miłością. Przede wszystkim pełną miłością należy otaczać życie biologiczne, przyrodę, 

zwierzęta i rośliny, żywioły natury, całą ziemię, a w każdym pięknie stworzenia możemy dostrzegać 

odblask piękna Stwórcy. Świat nie jest niczyj, dziki, jest on darem Bożym dla człowieka, pomost między 

Bogiem a człowiekiem; jest jakby językiem miłości między nimi.  

 

Chrześcijaństwo zhumanizowało świat. Podczas gdy starożytni uczyli, że światy powstają z przypadku i 

giną, dla chrześcijaństwa świat jest jednorazowy, nieodwracalny, o jednym początku i jednym zakończeniu. 

W konsekwencji człowiek posiada tylko jedno jedyne życie, które się nie powtarza, nie ma wędrówki dusz i 

nie ma przemiany jednego człowieka w drugiego. To jedno jedyne życie ludzkie na ziemi jest absolutnym 

darem Bożym i niezgłębioną tajemnicą. Żaden też człowiek nie ma władzy zwierzchniej nad życiem 

własnym i innych ludzi. 

 

W przeciwieństwie do kosmologicznych kultur starożytnych, chrześcijaństwo ukształtowało pojęcie osoby 

ludzkiej: absolutnej, duchowej, nienaruszalnej, o nieskończonej wartości, przeznaczonej do wieczności, a 

przede wszystkim nie będącej nic nieznaczącym elementem społeczności, przyrody. W ślad za tym mogły 

się narodzić wszystkie prawa osoby ludzkiej. 

 

Chrześcijaństwo dało też najwznioślejszą etykę i zasady moralne, tworząc moralność zgodną z sumieniem, 

stanowiącą o godności człowieka, jego doskonałości i nieutracalnym szczęściu, wykraczającym ponad świat 

zwierzęcy. Z przykazań Bożych i z Ewangelii wyprowadziło prawa i obowiązki osoby ludzkiej: absolutną 

godność i wartość osoby, święte prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, monogamiczne 

małżeństwo sakramentalne, świętość życia dziecka, równość dostępu do dóbr ziemskich i do 

sprawiedliwych wyroków sądów, zniesienie prawa zemsty, nałożenie na właścicieli obowiązku użytkowania 

własności dla dobra wspólnego i inne. Przynosiło złagodzenie surowych obyczajów pogańskich, lepiej niż 

prymitywne religie zaspokajało potrzeby umysłowe ówczesnych ludzi, a przez swą uroczystą liturgię 

przemawiało do wyobraźni. 

 

Chrześcijaństwo nakazało wszystko budować na prawdzie, bez okłamywania, bez manipulacji. Na niej 

opiera się nadzieja, która broni przed pesymizmem, a przede wszystkim prowadzi w najdalszą przyszłość i 

nadaje jednostkom i całym narodom wyższy sens. Tylko na prawdzie można budować miłość życiową, 

społeczną, uniwersalną, duchową, niosącą ideał ducha ludzkiego. Miłość ta jest dla chrześcijaństwa 

podstawową siłą społeczną, głównym motorem życia jednostek i społeczeństw. Ona reguluje lepiej niż 

prawo całością życia społeczeństw, przynosi zgodę, ład, poczucie bezpieczeństwa w życiu i w pracy. Wiąże 

z otoczeniem, z ojczyzną, z narodem, z kontynentem. 
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Chrześcijaństwo tchnęło duszę w życie społeczne. Odbóstwiło władzę społeczną, czyniąc ją służbą Bogu i 

ludziom. Oddzieliło władzę świecką od religijnej, nie godząc się na to, by przełożonymi Kościoła byli 

piastunowie władzy państwowej. Chrześcijaństwo ogłosiło równość wszystkich ludzi przed Bogiem i 

prawem, potępiło niewolnictwo. Kościół katolicki wprowadził opiekę nad ubogimi, chorymi, opuszczonymi, 

uzależnionymi, nad więźniami. Kościół od początku tworzył szkolnictwo powszechne i uniwersyteckie, 

docierając przez szkoły parafialne do najmniejszych wsi. Jedna religia i jedna organizacja kościelna spajały i 

umacniały organizm państwowy i jego spoistość wewnętrzną, osłabiały dążenia do utrzymania odrębności 

byłych ziem plemiennych. Nowa religia przyczyniła się do scementowania społeczeństwa w państwie 

Mieszka i jego następców. 

 

Kościół wniósł do Polski ducha kulturotwórczego. Niemal przez dwa tysiące lat inicjował wszystkie 

dziedziny kultury, cywilizacji i nauki. Ogromna w tym zasługa zakonów i klasztorów, które w ciągu kilku 

wieków zamieszania po upadku cesarstwa zachodniego, w czasie wędrówki ludów, wyniszczających 

zewsząd najazdów na Europę i nieustających wojen wewnętrznych przedłużały życie kultury klasycznej, 

starych tradycji i wartości ogólnoludzkich, ustalały pisownie języków narodowych, zakładały szkoły i 

uniwersytety, rozwijały medycynę i inne nauki, miały swój wkład w rozwój techniki i wychowały całe 

społeczności i narody. Duchowni katoliccy za czasów Jordana byli jedynymi ludźmi w Polsce, którzy umieli 

czytać i pisać. Przywieźli ze sobą drogocenne księgi kościelne. Bywali posłami do innych władców i 

papieża. Prowadzili książęcą kancelarię. Otworzyli dostęp do łacińskiej cywilizacji i kultury. Nawet obecny 

stan, z jakim mamy do czynienia w Polsce, pozwala łatwo stwierdzić, iż kultura i sztuka bez chrześcijaństwa 

całkowicie karleją. 

Chrześcijaństwo ukształtowało duchową jedność Europy. Dawna Europa była nieprzebranym mnóstwem 

plemion, ludów, narodów, państw, kultur, języków, prądów intelektualnych, wierzeń, religii, technik. Dzięki 

jego pracy doszło do ukształtowania europejskiej świadomości i niejako osobowości. Powstała jakby jedna 

wielka nadcywilizacja: jeden Bóg, jedna ludzkość, jedna etyka, jedna logika, jedno powołanie dla człowieka 

i ludzkości (por. Ks. prof. Czesław S. Bartnik, Co chrześcijaństwo dało Europie?; cz. I -Dary 

chrześcijańskie). 

 

Żadna instytucja nie zrobiła tak wiele na rzecz kształtowania zachodniej cywilizacji, jak przez dwa tysiące 

lat czynił to Kościół katolicki. 

 

Dlatego też łatwo przychodzą nam słowa z dzisiejszego czytania jako słowa wdzięczności za to wszystko co 

zostało dokonane przez ówczesnych papieży, przez dzieło biskupów, wszystkich domów zakonnych i 

klasztorów, przez dzieło wszystkich osób świeckich, którzy włączali się w tworzenie cywilizacji miłości: 

„Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie" (Ps 

33,12).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wszystkich Świętych, 1 listopada 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Radość i łzy. Uroczystość Wszystkich Świętych - Wspomnienie Wiernych 

Zmarłych. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na cmentarzu parafii św. Jana M. Vianney'a przy ul. 

Lutyckiej w Poznaniu - 1.11.2008.  

W dniu dzisiejszym Kościół wspomina dawnych i współczesnych świętych. Uroczystość Wszystkich 

Świętych nie jest żadnym "Świętem Zmarłych", jak starano się nam wmówić w epoce minionej. W dzień 1. 

listopada Kościół oddaje chwałę wszystkim świętym, tym oficjalnie uznanym i wyniesionym na ołtarze jak i 

tym, których nikt nie zna z imienia. Dla chrześcijan jest to jeden z najradośniejszych dni w ciągu roku, 

ponieważ ukazuje w całym swoim pięknie owoce dzieła Chrystusa na ziemi.  

1. KOŚCIÓŁ MATKĄ ŚWIĘTYCH  

a. Dzisiaj Kościół ukazuje się nam najwyraźniej jako „Matka świętych" (A. Manzoni). Objawia swoje 

nieskalane piękno. W świętych rozpoznaje swoje charakterystyczne rysy i dzięki nim doznaje najgłębszej 
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radości. Patrzy na „wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, 

ludów i języków" (Ap 7, 9). Tłum obejmujący zarówno świętych Starego Testamentu (poczynając od 

sprawiedliwego Abla i wiernego patriarchy Abrahama), jak i świętych Nowego Testamentu (męczenników z 

początków chrześcijaństwa, błogosławionych i świętych z późniejszych wieków, aż po świadków Chrystusa 

naszych czasów). Wszyscy oni są w niebie, czyli w szczęśliwej wspólnocie tych, którzy są doskonale 

zjednoczeni z Chrystusem (por. KKK, 1026).  

Wpatrujemy się dzisiaj w ten nieprzeliczony tłum kobiet i mężczyzn, którzy w swoim życiu nieustannie 

szukali Boga. W ten świetlisty szlak Boga, który On sam wciąż wytycza w ludzkich dziejach. Na krętych 

drogach historii to właśnie oni są prawdziwymi reformatorami ludzkości, wyprowadzając naszą historię z 

ciemności, do których powrót nam ciągle zagraża.  

Czemu służy nasze oddawanie chwały świętym? „Nasi święci - odpowiada św. Bernard - nie potrzebują 

naszych honorów, a nasz kult niczego im nie przydaje. Ze swej strony muszę wyznać, że kiedy myślę o 

świętych, rozpalają się we mnie wielkie pragnienia" (Disc. 2; Opera Omnia Cisterc. 5, 364 nn.). Oto sens 

dzisiejszej uroczystości. Wpatrując się we wspaniały przykład świętych, możemy rozbudzić w sobie 

„wielkie pragnienia", a co za tym idzie, możemy stać się ludźmi szczęśliwymi z tej racji, że żyjemy blisko 

Boga, w wielkiej rodzinie przyjaciół Boga.  

b. Ale uroczystość Wszystkich Świętych jest nie tylko okazją do oddawania czci świętym. Ona 

równocześnie przypomina nam prawdę o powszechnym powołaniu każdego z nas do świętości. Każdy z nas 

wierzących jest powołany do świętości, niezależnie od konkretnej drogi życia: kapłaństwa, bycia 

zakonnikiem lub zakonnicą, osobą żyjącą w małżeństwie czy w samotności.  

Niestety, jednym z dość powszechnych błędów obecnego czasu jest przekonanie, że świętość bywa 

praktycznie nieosiągalna. Z jednej strony wykonujemy różne praktyki religijne, chodzimy do kościoła, 

modlimy się, a z drugiej - odrzucamy podstawowy cel tych wszystkich zabiegów. Na tym polega nasza 

duchowa schizofrenia. Jest ona spowodowana niezrozumieniem samego pojęcia świętości, która kojarzy się 

nam z doskonałością moralną. Ponieważ zaś tego rodzaju doskonałość wydaje się nam niedostępna, dlatego 

i świętość zdaje się być poza zasięgiem naszych możliwości.  

Tymczasem w Księdze Kapłańskiej słyszymy wyraźny nakaz skierowany do Ludu Bożego: Bądźcie 

świętymi, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! (Kpł 19, 2b). W przypadku Izraelitów odpowiedź na to 

wezwanie miała się urzeczywistniać przez przestrzeganie Prawa Bożego, rozpisanego na setki przepisów i 

rytuałów. Miała być osiągana przez konkretne czyny, własną pracą.  

Nowy Testament odrzuca tego rodzaju drogę. Święty Paweł stwierdza: Izrael, który zabiegał o Prawo 

usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł (Rz 9, 31 a). Według niego podstawowy błąd Izraelitów 

polegał właśnie na tym, że nadzieję na zbawienie pokładali w swoich uczynkach, a nie w Bogu (por. Rz 10, 

1-3).  

Takiej postawie Apostoł przeciwstawia usprawiedliwienie z wiary, które polega na darmowym przyjęciu 

świętości ofiarowanej człowiekowi przez Boga. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST 

PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie (Rz 10, 8b-9). 

Słowo „zbawienie" można tu potraktować jako synonim świętości, bo człowiek zbawiony jest człowiekiem 

świętym. A więc świętość jest blisko ciebie, na twoich ustach i w twoim sercu, jeżeli uznasz fakt 

ofiarowania jej tobie w każdej chwili twojego życia przez Tego, który za ciebie cierpiał, został zabity i 

zmartwychwstał. Każdy chrześcijanin już jest świętym, ponieważ chrzest jednoczy go z Jezusem i Jego 

tajemnicą paschalną, a jednocześnie musi się nim stawać, coraz bardziej upodabniając się do Niego 

wewnętrznie.  

A zatem możemy uprzedzać ostateczne zbawienie już teraz; tak w życiu sakramentalnym, którego centrum 

stanowi Eucharystia, jak i przez dar z samych siebie, wyrażający się w miłości braterskiej. Jeśli potrafimy 
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korzystać w sposób uporządkowany z dóbr, których Pan użycza nam codziennie, doświadczamy radości i 

pokoju, którymi kiedyś będziemy się cieszyć w całej pełni. Zdajemy sobie sprawę, że tutaj na ziemi 

wszystko podlega jakimś ograniczeniom, ale myśl o rzeczywistościach „ostatecznych" pozwala nam 

przeżywać dobrze rzeczywistości „przedostatnie".  

2. WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH  

Nie zapominamy jednak o tym, że rok liturgiczny ustanawia ścisłą więź między dzisiejszą uroczystością a 

jutrzejszym Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych. W tych dwóch dniach, tak ściśle ze sobą 

powiązanych, radość i łzy łączą się z sobą. I chociaż w dniu dzisiejszym koncentrujemy naszą uwagę na 

tych, którzy znają już radość nieba, to jednak jutro przypomina nam o tym, że w odniesieniu do naszych 

bliskich nie mamy pewności, czy oni tę radość już osiągnęli.  

a. Dlatego też nie od rzeczy jest ostrzeganie żyjących przed stanu, który nazywamy piekłem: „Bóg jest 

nieskończenie dobrym i miłosiernym Ojcem. Jednakże człowiek, który ma Mu udzielić odpowiedzi w 

sposób wolny, może niestety dokonać wyboru ostatecznego odrzucenia Jego miłości i przebaczenia i w ten 

sposób pozbawić się na zawsze radosnej komunii z Nim. Właśnie na tę tragiczną sytuację wskazuje 

doktryna chrześcijańska, kiedy mówi o potępieniu lub piekle. Nie jest to kara Boża wymierzona «z 

zewnątrz», lecz konsekwencja decyzji podjętych przez człowieka w tym życiu. [...]  

Jednakże w sensie teologicznym piekło jest czymś innym: jest ostateczną konsekwencją samego grzechu, 

zwracającą się przeciw temu, kto go popełnił. Jest to sytuacja, w jakiej nieodwołalnie znajduje się człowiek, 

który odrzucił miłosierdzie Ojca nawet w ostatniej chwili swego życia [...]  

Piekło oznacza nie tyle miejsce, co raczej wskazuje na sytuację, w jakiej znajduje się człowiek, który w 

sposób wolny i ostateczny oddala się od Boga, źródła życia i radości. Katechizm Kościoła Katolickiego tak 

streszcza prawdy wiary na ten temat: «Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując 

miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan 

ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem 'piekło'» (KKK, n. 

1033).  

Dlatego «potępienia» nie można przypisać inicjatywie Boga, ponieważ w swej miłosiernej miłości pragnie 

On jedynie zbawienia istot stworzonych przez siebie. W rzeczywistości to istota stworzona sama zamyka się 

na Jego miłość. «Potępienie» polega właśnie na ostatecznym oddaleniu się od Boga, które człowiek 

dobrowolnie wybrał i potwierdził ten wybór ostateczną pieczęcią w chwili śmierci. Wyrok Boży jedynie 

ratyfikuje ten stan. [...]  

Potępienie pozostaje realną możliwością, jednakże bez specjalnego objawienia Bożego nie jest nam dane 

poznać, kogo z ludzi rzeczywiście to dotknęło. Myśl o piekle [...] nie powinna budzić irracjonalnego lęku, 

lecz stanowić konieczną i zbawienną przestrogę dla wolności..." (Jan Paweł II, Piekło jako ostateczne 

odrzucenie Boga. Rzym - 28.07.1999).  

b. Ale jutrzejsze Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych to - w jeszcze większym stopniu - stosowna 

okazja do przypomnienia sobie rzeczywistości czyśćca. „Dla tych, którzy są w sytuacji otwarcia się na 

Boga, lecz w sposób niedoskonały, droga do pełnej szczęśliwości wymaga oczyszczenia. [...] Trzeba usunąć 

wszelkie ślady przywiązania do zła i naprawić wszelkie zniekształcenia duszy. Oczyszczenie musi być 

całkowite i to właśnie wyraża nauka Kościoła o czyśćcu. Termin ten nie oznacza miejsca, lecz formę życia. 

Ci, którzy po śmierci żyją w stanie oczyszczenia, trwają już w miłości Chrystusa, uwalniającego ich od 

resztek niedoskonałości. [...] Należy uściślić, że stan oczyszczenia nie jest przedłużeniem sytuacji ziemskiej, 

tak jakby po śmierci istniała jeszcze dodatkowa możliwość zmiany własnego losu" (Jan Paweł II, Czyściec - 

niezbędne oczyszczenie przed spotkaniem z Bogiem. Rzym - 4.08.1999).  

O tej formie życia pisał poeta:  
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O tym królestwie dziś zawiodę pienia, 

gdzie duchy, ziemskie zmywszy pokalanie, 

stają się godne wejść w Państwo Zbawienia  

(Dante, Boska Komedia. Czyściec. Pieśń I, 4-6)  

c. Czyściec przypomina nam, że zmarli mogą się wstawiać za nami. „Życie wieczne nie izoluje człowieka, 

przeciwnie, wyprowadza go z izolacji ku prawdziwej jedności z braćmi i całym stworzeniem Bożym" (kard. 

J. Ratzinger). Śmierć zmienia więzi między ludźmi, ale ich nie niszczy. Wprawdzie - jak uczy święty 

Tomasz z Akwinu - w sprawach tego świata zmarli nie wchodzą już w relacje z tymi, których tu pozostawili, 

ale możliwe są takie relacje w sprawach życia duchowego, które dokonują się w miłości Boga, dla którego 

zmarli żyją (Suma teologiczna, Suppl., q.72 a.2 ad 4). Dlatego w przypowieści o bogaczu i Łazarzu zmarły 

bogacz prosi Abrahama, by posłał, zmarłego również, Łazarza, do żyjących jeszcze na ziemi, braci, którzy 

prowadzą życie godne potępienia: „niechże ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki".  

d. Z kolei my, żyjący, starajmy się pamiętać o zmarłych. Ogarniajmy myślą cmentarze całego świata, gdzie 

spoczywają doczesne szczątki tych, którzy nas poprzedzili. W szczególny sposób wspominajmy tych, którzy 

odeszli od nas w ciągu ostatniego roku. Zapalone świece i kwiaty na grobach są dowodem, że pamięć o nich 

nie ginie. Nasze wspomnienia stają się szczególnie żywe, gdy myślimy o bliskich nam osobach; o tych 

którzy nas kochali i wprowadzali nas w życie. Gdy stajemy nad grobem kogoś, kogo kochamy, wówczas 

przywołujemy w pamięci wszystkie chwile, które promieniowały dobrem i przenikały nas wzruszeniem. 

Miłość przecież nie umiera, ona trwa w sercach tych, którzy jej doświadczyli.  

Stąd Kościół zachęca nas, byśmy się wytrwale modlili za zmarłych, ofiarując w ich intencji nasze codzienne 

cierpienia i trudy. Z tej racji składamy za nich Eucharystyczną Ofiarę. Modlitwa za zmarłych jest ważną 

naszą powinnością, ponieważ nawet jeśli nasi bliscy odeszli w łasce i przyjaźni z Bogiem, być może 

potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba (por. KKK, 1030).  

Wprzódy mi trzeba okrąg tyloraki 

dokoła zrobić, ilem za żywota 

odwlekał świętej pokuty odznaki. 

Chyba modlitwą zbawi mię istota 

co żyje w łasce, bo innych pacierzy 

głosy nie trafią tam, gdzie niebios wrota.  

(Dante, Boska Komedia. Czyściec. Pieśń IV, 130-135)  

Wstawianie się za zmarłymi jest czymś właściwym dla serca pozostającego w harmonii z miłosierdziem 

Bożym (por. KKK, 2635). Ta modlitwa jest możliwa i posiada swój głęboki sens:  

Nie wyrok boży ulega odmianie, 

jeno się wznosi pod wieczności progi 

żar modlitewny, co ponad otchłanie 

lot mu nadaje miłości potęga 

i to dopełni, co tamtym nie stanie  

(Dante, Boska Komedia. Czyściec. Pieśń VI, 44-48)  

ZAKOŃCZENIE  

Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, 

obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. „Jedni spośród Jego 

uczniów pielgrzymują na ziemi, inni, po dokonaniu życia, poddają się oczyszczeniu, jeszcze inni zażywają 
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chwały, oglądając samego Boga trójjedynego takim, jakim jest. Wszyscy jednak, w różnym stopniu i w 

rozmaity sposób, złączeni wzajemnie jesteśmy w tej samej miłości Boga i bliźniego, i ten sam hymn chwały 

śpiewamy naszemu Bogu" (KK, 49). Wśród tych trzech stanów Kościoła, poprzez modlitwę, pamięć czy 

ofiarę, dokonuje się ciągła wymiana dóbr duchowych.  

W tej wymianie uczestniczy przede wszystkim Najświętsza Maryja Panna. Dlatego do Niej modlimy się 

dzisiaj w szczególny sposób za naszych drogich zmarłych, w nadziei, że pewnego dnia wszyscy spotkamy 

się w chwalebnym obcowaniu świętych. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami!  

Pani, tej jesteś mocy i szczodroty, 

Że kto chcąc Łaski, do cię nie ucieka,  

Taki bez skrzydeł waży się na loty. 

A tak jest wielka twoja dla człowieka, 

Który cię wzywa, uczynność i dbałość, 

Że go ratuje, ani prośby czeka  

(Dante, Boska Komedia. Raj. Księga XXXIII, 13-18)  

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Pierwszą Niedzielę Adwentu, 30 listopada 

2008  

Niebiosa, rosę, spuśćcie nam z góry,  

Sprawiedliwego wylejcie, chmury.  

Roztwórz się, ziemio i z łona Twojego,  

Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego.  

Rozpoczęliśmy oto okres Adwentu, czas radosnego oczekiwania, w którym wspominamy pierwsze przyjście 

Syna Bożego do ludzi, ale i czas oczekiwania na Jego powtórne przyjście na końcu czasów. Z obu tych 

względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania. Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu 

rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przypominamy sobie, że oto Bóg, który stworzył świat, 

a razem z nim życie, teraz nadchodzi, by tych, którzy upadli, na powrót przywrócić do życia. Chrystus, Syn 

Boży, nadchodzi po to, „aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości" (J 10,10). To jest największe 

pragnienie Tego, który oddał życie za swoje owce (por. J 10,11).  

1. NOWY ROK DUSZPASTERSKI  

Jednakże historia świata i ludzkości dowodzi, że życie świata i człowieka są kruchym dobrem, które domaga 

się szczególnej opieki. By tę opiekę ułatwić, przychodzi nam z pomocą nowy program duszpasterski, 

którego temat wiodący brzmi: „Otoczmy troską życie". Temat ten należy do najszerszych, jakie były 

podejmowane w dotychczasowych programach duszpasterskich, dlatego też domaga się on wyjątkowego 

zaangażowania ze strony duszpasterzy i wiernych.  

A cóż to jest życie? Najbardziej podstawowa definicja powie nam, iż życie naturalne oparte jest na chemii 

węgla. Chemia ta leży u podstaw procesów fotosyntezy, bez której nie byłoby jego śladu na ziemi. Opisowa 

definicja wyliczy dodatkowo cechy żywego organizmu, takie jak jego integralność, pobieranie energii i 

materii z otoczenia, wydalanie produktów metabolizmu, wzrost i rozwój, zdolność reprodukcji przez 

przekazywanie genetycznej informacji potomstwu oraz zdolność powolnej ewolucji w celu przystosowania 

się do warunków środowiskowych. Wiemy, że dzisiaj można podać ponad 300 naukowych definicji życia.  

Do czego konkretnie wzywa nas wybrany temat - „Otoczmy troską życie"? Otóż z pewnością nie idzie nam 

tylko o obronę życia nienarodzonych, ani o zagrożenia życia ludzkiego w jego końcowym stadium, chociaż i 

tych problemów nie należy pomijać. Idzie raczej o ochronę i rozwój wszystkich form życia, jakie wyszły z 

rąk Stwórcy, który sam jest Źródłem, Dawcą i Obrońcą życia.  
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W rozpoczynającym się roku duszpasterskim pragniemy więc zachwycić się pięknem życia i otoczyć je 

troską, we wszystkich jego wymiarach: ludzkie życie fizyczne, psychiczne i duchowe. Chcemy 

zaangażować się w otoczenie szacunkiem nie tylko początku życia ludzkiego, ale również dalszych jego 

etapów - aż po jego naturalny kres. Myślimy nie tylko o życiu indywidualnym, ale i o tej podstawowej 

formie życia wspólnotowego, jaką jest małżeństwo i rodzina. Nie możemy ograniczyć się do ubolewania 

nad atakami na życie, trzeba zwrócić się ku „Ewangelii życia". Nie jest to tylko sprawa przeciwstawiania się 

„cywilizacji śmierci" (czyli sprzeciwu wobec błędu antropologicznego, wobec błędnego rozumienia 

wolności, czy tzw. brania ewolucji w swoje ręce). To nie tylko kwestia sprzeciwu wobec dwuznaczności 

języka stosowanego dla pozytywnego określania praktyk negatywnych, ale sprawa docenienia wartości 

życia i jego świętości, a przede wszystkim konieczność pozytywnego działania dla obrony życia i 

budowania cywilizacji miłości.  

Nie można przy tym zapominać o sprawie jeszcze ważniejszej, a mianowicie o życiu duchowym. Zakłada 

ona wybór jednej z dwóch podstawowych dróg, które ciągle są dla nas wielkim wyzwaniem: wybór między 

drogą życia a drogą śmierci (Didachè). Wybór drogi życia domaga się od nas oczyszczenia i uświęcenia.  

W kolejnych okresach roku liturgicznego pragniemy położyć szczególny akcent na części składowe 

głównego tematu i tak w okresie:  

 Adwentu: na temat oczekiwania na życie 

 Bożego Narodzenia: na nowe życie w rodzinie 

 Wielkiego Postu: na słabość życia i śmierć 

 Paschy: na życie wieczne 

 Zwykłym: na dojrzewanie życia. 

Nie wolno nam zapomnieć przy tej okazji o problemie środowiska naturalnego, w jakim nas Bóg postawił. 

W kazaniach, na katechezie, podczas spotkań duszpasterskich należy mówić o zagrożeniach środowiska 

naturalnego człowieka i przypominać, że jego niszczenie jest postępowaniem niemoralnym. Dla dobra 

obecnego i przyszłych pokoleń trzeba ponadto uczyć rozumnego obcowania z przyrodą. Natomiast w 

obliczu presji pewnych ideologii starających się zatrzeć różnicę między człowiekiem a zwierzętami, i 

zmierzających do „uczłowieczenia zwierząt" i „zezwierzęcenia ludzi", zwracajmy uwagę na różnicę 

ontologiczną istniejącą między życiem zwierzęcym a życiem człowieka.  

Pomocą we wprowadzeniu w życie programu duszpasterskiego 2008/2009 będą sylwetki dwóch świętych, 

będących przykładami dojrzałego świadectwa wiary: świętego Pawła, którego rok trwa w Kościele 

powszechnym oraz świętego Brunona z Kwerfurtu, który misjonował nasze ziemie, ponosząc śmierć 

męczeńską w 1009 roku. Szczegółowe wskazania we wszystkich powyższych sprawach znajdziemy w 

Ogólnopolskim Programie Duszpasterskim na 2008/2008.  

Nie chcemy jednak żywić się złudzeniami. Wiara nie jest produktem ludzkich programów, lub - nawet 

najszlachetniejszych - ludzkich zamierzeń. Wiara rozumiana jako gwarancja tego, czego się spodziewamy 

oraz dowód istnienia rzeczy, których nie widzimy (por. Hbr 11,1) posiada przynajmniej dwa wymiary. Z 

jednej strony jest ona rzeczywistym czynem ludzkim (człowiek obdarza zaufaniem Boga, którego wierność i 

wiarygodność objawiły się w historii zbawienia, osiągając swoją pełnię w Jezusie oraz we własnej, osobistej 

historii). Z drugiej strony - jest darem Boga (uzupełniającego i podtrzymującego w Chrystusie i w Jego 

Kościele niedoskonały akt człowieka, który w wierze poznaje to, co niewidzialne). O ile więc wystarczy 

zaplanować w szczegółach i zrealizować projekt jakieś rzeczy, aby pojawiła się ona na końcu taśmy 

produkcyjnej, o tyle nie wystarczy przygotować dobry program duszpasterski, aby otrzymać wiarę jako 

produkt finalny, ponieważ to nie człowiek, a Bóg jest sprawcą wiary; ona jest darem Jego łaski. Musimy 

polegać całkowicie na tym, co Bóg uczynił dla nas przez Jezusa Chrystusa. Nie jest to jednak tytuł do tego, 

by nic nie robić.  

2. SYNOD  
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Oprócz programu duszpasterskiego stoi przed nami drugie wyzwanie, jakim jest nasz diecezjalny Synod. 

Najpierw pragnę jak najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy tworzyli swoim wysiłkiem duchowym i 

intelektualnym - miesiąc po miesiącu i rok po roku - trudne dzieło synodalne. Z podziękowaniem tym 

zwracam się do Ludu Bożego tworzącego naszą Archidiecezję Poznańską: do księży biskupów, kapłanów, 

zakonników i sióstr zakonnych, oraz wiernych świeckich. Do wszystkich członków komisji synodalnych, 

Komisji Głównej, Zespołu Redakcyjnego i Sekretariatu. Przez budowanie Kościoła, rozwijaliśmy i 

budowaliśmy jednocześnie siebie.  

Realizacja ukończonego w ubiegłą niedzielę Synodu Archidiecezji Poznańskiej jest wielkim wyzwaniem dla 

całej Archidiecezji. Jeśli bowiem - także dzięki Synodowi - ma się umocnić Kościół jako wspólnota ludzi 

wierzących, nie może się to dokonać bez świadomego włączenia się w jego realizację wszystkich - 

kapłanów, osób życia konsekrowanego i świeckich - każdego według zasady pomocniczości i zgodnie z 

jego własnym charyzmatem; inaczej kapłanów, inaczej osób konsekrowanych, inaczej świeckich.  

Pierwszym i podstawowym zadaniem wszystkich, zarówno tych, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach 

Synodu, jak i tych, którzy towarzyszyli mu swoją modlitwą jest sukcesywne zapoznanie się z treścią 

dokumentów i statutów. W ten sposób poznamy też dokładniej prawdziwą sytuację i zadania Kościoła, 

którego cząstkę stanowimy.  

Szczególna odpowiedzialność spoczywa w tym względzie na Parafialnych Zespołach Synodalnych. Niech 

one inspirują bliskich i dalekich do aktywnego udziału w ewangelizacji. Niech pomagają im - razem z 

kapłanami - w wyjaśnianiu sensu dokumentów duszpasterskich i statutów prawnych, zawartych w naszym 

Synodzie.  

W dziele pogłębiania bycia świadomym i zaangażowanym członkiem wspólnoty kościelnej niech Parafialne 

Zespoły Synodalne znajdą wsparcie w Parafialnych Radach Duszpasterskich.  

O tyle bowiem obecny Synod spełni swoje zadanie, o ile zdoła wzbudzić w sercach wielu - duchownych, 

osób życia konsekrowanego i świeckich - poczucie odpowiedzialności za Kościół i wolę aktywnego 

włączenia się w realizację jego zbawczej misji. Synod wskazuje wiele sposobów, dzięki którym parafie i 

wspólnoty kościelne mogą znaleźć twórczą inspirację i stać się organizmami pulsującymi energią duchową, 

dzięki mocom Ducha Świętego oraz współpracy kapłanów, zakonników i zakonnic a także katolickiego 

laikatu.  

Niech rozpoczynający się Adwent rozbudza w nas błogosławioną wiarę, miłość i nadzieję na bliskie 

nadejście naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Z Bożym błogosławieństwem!  

+ Stanisław Gądecki  

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Poznań, dnia 30 listopada 2008 roku.  

N. 6896/2008  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Niepokalane Poczęcie NMP, 8 grudnia 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona. Homilia wygłoszona w uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia NMP (Katedra Poznańska - 8.12.2008).  

Na początku Adwentu obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Jest ona wyznaczona na dzień 8 

grudnia, czyli na okres dziewięciu miesięcy dzielących Niepokalane Poczęcie od święta Narodzenia Maryi 

(8 września). W tę uroczystość zwracamy nasz wzrok ku Maryi Niepokalanej, dostrzegając w Niej - jak w 

jutrzence porannej - bliski już brzask dnia przed wschodem słońca, którym jest Jezus Chrystus.  
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Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości, 

Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości. 

Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie, 

Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie. 

(Nieszpory) 

 

1. PRAWDA WIARY 

 

W dzisiejszą uroczystość Kościół rozważa tekst mówiący o upadku pierwszych rodziców. Widzi w nim - z 

całą ostrością - opis mechanizmu grzechu, zniewalającego także dzisiaj człowieka. Dostrzega też obecnego 

w całej sytuacji Boga, który wychodzi człowiekowi na ratunek, zanim jeszcze człowiek - sparaliżowany 

złem - zdążył o tym pomyśleć. 

 

„Bóg, gdy nadszedł czas, w którym postanowił urzeczywistnić na naszych oczach swoje Wcielenie, musiał 

najpierw wzbudzić na świecie cnotę, która byłaby zdolna przyciągnąć Go do nas. Potrzeba Mu było Matki, 

która by Go zrodziła w ludzkim świecie. Cóż wtedy uczynił? Stworzył Dziewicę Maryję, czyli sprawił, że 

na Ziemi pojawiła się czystość tak wielka, iż w tej przejrzystości mógł się zogniskować i pojawić jako 

Dziecię" (Teilhard de Chardin, Środowisko Boże, cz. 3). 

 

Tyś jedna wszytkich we wszytkim przebrała? 

jeszcze natenczas, gdyś się poczynała, 

Bowiem cię pierwej łaska uprzedziła 

Niżeliś żyła 

(Na dzień poczęcia Panny Maryjej)  

Ta prawda nie wynika z pojedynczych słów tekstu biblijnego, ale z całości spojrzenia Pisma Świętego na 

Maryję i Jej miejsce w dziejach zbawienia. Bierze też pod uwagę słowa, jakimi anioł pozdrowił Maryję: 

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski". Kościół zrozumiał to zdanie następująco: Maryja od pierwszej chwili 

swego istnienia (od momentu poczęcia) jest bez grzechu, posiada „pełnię łaski". Nie została poczęta, jak 

inni ludzie, w stanie oddalenia człowieka od Boga, ale od samego początku była w całej pełni ogarnięta 

miłością i łaską Bożą, „nietknięta przez jakąkolwiek zmazę grzechu pierworodnego". Stąd i w późniejszym 

życiu wolna była całkowicie od wszelkiego grzechu osobistego, mocą zasług Jezusa Chrystusa. Jest - jak 

mówi Kościół Wschodu - "Wszystka Święta". 

 

Któreż cię głosy i które wymowy 

Godnymi, Panno, opowiedzą słowy? 

Które objawia światu druki 

I ogłoszą pisma i nauki? 

(W.S. Chrościński, O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny Maryjej Pieśń pierwsza). 

 

Rozumieli to nawet autorzy apokryfów, którzy na swój sposób interpretowali przez pryzmat Ewangelii rok 

liturgiczny.  

„Tak więc święta i chwalebna zawsze Dziewica Maryja - mówi autor apokryficznej „Księgi o narodzeniu 

Maryi" - pochodziła z królewskiego rodu Dawida. Urodziła się w miasteczku Nazaret. Wychowała się w 

świątyni Pańskiej w Jerozolimie (1. 1). 

 

Ojciec jej miał na imię Joachim, matka zaś Anna. Rodzina ojca wywodziła się z Galilei, z miasta Nazaret, 

ród zaś matki z Betlejem (2). Życie ich było proste i prawe przed Bogiem, a pobożne i nienaganne przed 

ludźmi (3). I tak mili Bogu, a dobrzy wobec ludzi, żyli ze sobą około dwudziestu lat w obyczajnym 

małżeństwie nie mając dzieci (5). 

 

Pewnego dnia, gdy był sam, stanął przed nim w wielkim blasku anioł Pański (3. 1). A gdy zląkł się na widok 
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anioła, ten uspokoił go mówiąc: "Joachimie, nie bój się, niech nie trwoży cię mój widok. Jestem bowiem 

aniołem Pana, posłanym przez Niego do ciebie, aby zwiastować ci, że twoja prośba została wysłuchana 

(3.2). On bowiem dojrzał twoje zawstydzenie i usłyszał o zniewadze z powodu niepłodności, o którą cię 

niesłusznie obwiniono. Albowiem Bóg jest mścicielem grzechu, a nie natury (3.3). I dlatego, kiedy zamyka 

On czyjeś łono, czyni tak, aby ponownie cudowniej jeszcze je otworzyć i aby poznano, że to, co się rodzi, 

nie pochodzi z pożądliwości, lecz z daru Bożego (3.4). 

 

Jeżeli więc moje słowa nie przekonują ciebie, przyjmij za prawdę przynajmniej to, że poczęcia długo 

odwlekane i porody poprzedzone długą niepłodnością były zazwyczaj cudowne (7). Również Anna, żona 

twoja, porodzi ci córkę i nazwiesz ją imieniem Maryja. Będzie ona, jak ślubowaliście, od młodości 

poświęcona Panu i już w łonie matki zostanie napełniona Duchem Świętym (8)".  

W podobnym duchu uczyli również Ojcowie Kościoła, przypominając, że Maryja jest niepokalana, w 

każdym czasie czysta. Uważali ją za kobietę, nad którą grzech nigdy nie zapanował, przenajświętszą, 

najniewinniejszą, w całości świętą, wolną od wszelkiej skazy, świętszą od świętych, czystszą od 

niebiańskich umysłów oraz niepokalaną. Te określenia Ojców pośrednio wskazują na niepokalane poczęcie 

Maryi.  

2. NASZE ZADANIA  

Niepokalana pragnie, by dzieło Jej Syna przynoszące nam zbawienie nie poszło na marne. Któraż matka 

chce, by jej synowi się nie powiodło? Ona pragnie naszego zbawienia o wiele bardziej, niż my tego sami 

chcemy. Dlatego też, nawet wówczas, gdy stajemy w skupieniu przed Jej wizerunkiem spełnia Ona dla nas 

funkcję znaku wskazującego na to, że Kościół ma być święty i nieskalany (por. Ef 1, 4).  

I wprawdzie w tekstach liturgicznych na dzisiejszą uroczystość zdaje się przeważać aspekt negatywny - 

więcej mówią one o wolności od grzechu - to jednak w nowym „Zbiorze Mszy św. o Najświętszej Maryi 

Pannie" zostały one uzupełnione tekstami, które ukazują sprawę od strony pozytywnej, Niepokalaną jako 

wzór uświęcenia. Walka z grzechem nie jest przecież celem ani nadrzędnym „sensem" życia duchowego, ale 

drogą do świętości. 

 

Zauważamy to wyraźnie na przykładzie spowiedzi, szczególnie wtedy, gdy jesteśmy narażeni na ciągłe 

wyznawanie tych samych grzechów. To upokarzające doświadczenie bywa jedną z przyczyn, dla których 

ludzie rezygnują ze spowiedzi. W takiej ucieczce dochodzi wyraźnie do głosu brak wiary. Człowiek 

rezygnujący ze spowiedzi sądzi, że Bóg przebaczając nam staje się coraz bardziej zniecierpliwiony, i że 

zbliża się nieuchronnie moment, w którym usłyszy, iż „miarka się przebrała". Zamiast stanąć na gruncie 

łaski i przyjąć darmowe przebaczenie, chcielibyśmy naszym własnym wysiłkiem stać się godnymi 

przebaczenia. Tymczasem to właśnie zgoda na życie dzięki łasce umożliwia przemianę serca i to przemianę 

całkowitą, a nie tylko powierzchowną. „Bóg zawsze przebacza, ludzie czasami, natura - nigdy". Nie mniej 

jednak dzisiejsza uroczystość dowodzi, że nawet wszechwładza owej „mściwej" natury została ograniczona 

Bożą łaską. 

 

Świętość nie jest warunkiem wybrania, lecz jego skutkiem. „Albowiem tych, których od wieków [Bóg] 

poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między 

wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, 

a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą" (Rz 8, 29-30). W ten sposób Niepokalane Poczęcie 

Maryi stało się znakiem czystości wszystkiego, co się z Boga poczęło. Także nowego człowieka, który rodzi 

się w nas, gdy Pan dotyka nas swoją mocą. 

 

Niepokalana - „jedyna chluba naszej skażonej natury" (Wordsworth) - ukazuje nam, że istota ludzkiej 

godności leży w całkowitym oddaniu się Bogu. Bez takiej postawy nie ma mowy o prawdziwym 

kapłaństwie, zgodzie w małżeństwie i życiu rodzinnym ani o współdziałaniu między mężczyznami i 

kobietami w społeczeństwie, ani współpracy między Bogiem i rodziną ludzką w dziele zbawienia (Francis 
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kard. George). 

 

Dobrze zrozumiał to św. Maksymilian Kolbe, oddając Jej siebie samego i całą swą pracę. A ogrom dzieł 

wykonanych przy wsparciu Niepokalanej ukazuje nam, do czego zdolny jest człowiek, który zawierzył się 

całkowicie Niepokalanej.  

ZAKOŃCZENIE  

A więc, czuwaj Maryjo Niepokalana nad Poznaniem i Archidiecezją Poznańską, która dzisiejszego wieczoru 

oddaje się Tobie i składa Ci uroczysty hołd. Wstawiaj się za nami u Boga, aby Ten, który Ciebie od 

wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił (por. Modlitwa na Ofiarowanie 

Godzinek) 

 

Arcybiskup Metropolita Poznański Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Boże 

Narodzenie, 25 grudnia 2008  

Abp Stanisław Gądecki, W Nim było życie. Homilia wygłoszona podczas Pasterki, Uroczystość Narodzenia 

Pańskiego, Katedra Poznańska - 25.12.2008.  

Na początku było Słowo, 

a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.  

Ono było na początku u Boga.  

Wszystko przez Nie się stało, 

a bez Niego nic się nie stało, co się stało.  

W Nim było życie 

(J 1,2-4).  

W tę świętą Noc, razem z miliardem katolików na ziemi, gromadzimy się - przynajmniej duchowo - aby 

ponownie rozważyć Narodzenie Chrystusa Pana, tym razem to opisane przez św. Jana nie w kategoriach 

historycznych, ale w najbardziej teologiczny - w Nowym Testamencie - sposób.  

1. ŻYCIE WIECZNE  

W przypomnianych przed chwilą wstępnych słowach Prologu św. Jan wspomina o dwóch początkach życia.  

a. Pierwszy początek odnosi się do stworzenia wszechświata: Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic 

się nie stało, co się stało. Idzie tu o początek wszelkich form życia, któremu św. Jan nadaje grecką nazwę 

bíos, czyli życie biologiczne. Słowo to oznacza dla niego cały wielki biokosmos, biosferę, która zawiera w 

sobie i pojedyncze, prymitywne komórki, i lepiej zorganizowane i rozwinięte organizmy; wielkie drzewo 

życia. Do tego drzewa życia należy też człowiek. On jest częścią wszechświata życia, któremu daje początek 

cud. W nieożywionej materii powstaje ośrodek życia; rzeczywistość, którą nazywamy organizmem 

(Benedykt XVI, Miłość daje życie i chroni przed złem. Homilia w Międzynarodowym Ośrodku 

Młodzieżowym św. Wawrzyńca - 9.03.2008).  

W pewnym sensie cała nauka - a przede wszystkim medycyna - jest jedną wielką walką o życie biologiczne. 

Medycyna jest przecież jakąś próbą przeciwstawienia się śmierci, jest poszukiwaniem nieśmiertelności. Czy 

odkryje ona lek, który zapewni nam nieśmiertelność? Co by się stało, gdyby medycyna rzeczywiście 

znalazła środek przeciwko śmierci, receptę na nieśmiertelność. Gdyby do tego doszło, byłby to w każdym 

razie lek należący tylko do dziedziny biosfery, lek z pewnością użyteczny, ale sam w sobie tylko z dziedziny 

życia biologicznego. Łatwo sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby biologiczne życie człowieka było 

nieskończone, nieśmiertelne: otóż żylibyśmy w świecie pełnym starców.  
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Nasz Pan wysklepił Niebiosa, 

blask bije z Jego oblicza. 

Zechce, to ruszy z posad 

Ziemię ta moc tajemnicza! 

(Ps 96, przekł. Bohdan Drozdowski, Psalmy króla Dawida)  

b. Ale następne wersety Prologu idą znacznie dalej. Twierdzą one nie tylko to, że Bóg jest źródłem 

nazwijmy to "biologicznego" życia wszechświata i człowieka, ale że dla człowieka wierzącego jest on 

również źródłem życia wiecznego. Św. Jan mówiąc w nich o Chrystusie ( W Nim było życie) nie określa już 

tego życia terminem bíos, ale używa greckiego słowa zoé. Zwraca przez to uwagę na fakt, iż chociaż 

człowiek jest częścią wielkiego biokosmosu, to jednak on go przerasta, gdyż jednocześnie należy do nowego 

poziomu życia. Oczywiście, człowiek pozostaje zawsze człowiekiem z całą swoją godnością, nawet w 

stadium embrionalnym, także w stanie śpiączki, ale jeżeli żyje on tylko w wymiarze biologicznym, nie 

urzeczywistnia się w nim i nie rozwija cały potencjał jego istnienia. Powołaniem człowieka jest otwieranie 

się na nowe wymiary. Życie wieczne nie jest idealizowanym życiem po życiu. Jest to przekonanie, że to, co 

nastanie "tam", jest już obecne "tutaj". Bo Bóg - tak wierzymy - jest Bogiem z nami. Jest to Bóg pragnący, 

aby nasza codzienność została zbawiona nie w jakiejś odległej perspektywie, ale już teraz. Jest to Bóg, który 

nie chce, aby ludzie byli sobie obcy, czyli martwi dla siebie nawzajem, lecz aby mieli życie.  

Dumni chrześcijanie, utrapieni nędzą! 

Wy, coście ducha ślepotą kaleki, 

i wstecz was kroki opętane pędzą! 

Zali nie wiecie, iżeśmy przed wieki 

stworzeni tutaj za wzorem poczwarki, 

ażeby motyl z niej uleciał lekki 

(Dante, Boska komedia. Czyściec, Pieśń X, 118-123)  

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 

nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). Dlatego patrząc w przyszłość, bądźmy pełni ufności i nie 

poddawajmy się lękowi. Prawdziwe niebezpieczeństwo dla nas nie polega na przemijaniu czasu, lecz na 

jego złym wykorzystywaniu, na odrzuceniu życia wiecznego ofiarowanego przez Chrystusa.  

"Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy 

wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, 

oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa 

Chrystusa" (Tt 2,11-14).  

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 

śpiewajcie Mu ziemią całą, 

Błogosławione Słowo 

zbawienie Wam zwiastowało 

(Ps 96, przekł. Bohdan Drozdowski, Psalmy króla Dawida)  

2. OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE  

Myśląc o wdzięczności wobec Boga za życie naturalne i nadprzyrodzone, które od Niego otrzymaliśmy, 

zastanówmy się teraz, jak otoczyć troską to życie w jego okresie początkowym, młodzieńczym, dojrzałym i 

starszym.  

a. początek życia  

Troską winny być najpierw otoczone same początki życia ludzkiego. Dostrzegamy to dzisiaj szczególnie 

wyraźnie na przykładzie problemów bioetycznych:  
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"Od kilku lat obserwuje się lawinowy rozwój technik w dziedzinie biomedycyny - twierdzi Oświadczenie 

Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych w porozumieniu z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, 

22.12.2008. W naszej Ojczyźnie nie ma natomiast żadnych unormowań odnoszących się do eksperymentów 

na zarodkach, klonowania ludzi lub zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Regulacja prawna jest tu sprawą 

bardziej niż naglącą. Jej brak jest dziś poważnym wyzwaniem moralnym dla całego społeczeństwa, a przede 

wszystkim dla osób odpowiedzialnych za tworzenie prawa. Niszczy się w Polsce ludzkie zarodki, wiele 

pozostaje w uwłaczającym godności człowieka zamrożeniu, a w konsekwencji narażone są na 

unicestwienie; nierzadko stają się przedmiotem handlu. W praktyce stosowania metody in vitro dokonuje się 

też selektywnej aborcji. Jak najszybciej trzeba temu położyć kres i nie pozostawiać delikatnego obszaru 

niekontrolowanym działaniom, jak to jest obecnie. Z uwagi na ochronę godności i życia każdego człowieka 

metoda zapłodnienia in vitro powinna być prawnie całkowicie zakazana. W porządku przekonań moralnych 

nie ma tutaj miejsca na kompromis, którego poszukuje się w ramach rozwiązań prawnych. Mimo sprzeciwu 

wobec metody in vitro, jako naruszającej godność człowieka, każde ludzkie życie - także powstałe w ten 

sposób - należy przyjąć z miłością. Każdej bowiem osobie przysługuje pełny szacunek i pełna godność. [...]  

Zło związane z metodą in vitro nie wynika wyłącznie z faktu niszczenia w trakcie tej procedury ludzkich 

zarodków. Niezależnie od subiektywnie dobrych intencji bezpośrednio zainteresowanych osób metoda ta 

czyni człowieka przedmiotem manipulacji, gdyż traktuje go jako przedmiot "produkcji" w procesach 

określonej biotechnologii, a tęsknota małżonków za dzieckiem, jakkolwiek z perspektywy ich osobowej 

więzi i społecznych oczekiwań uprawniona, jest stawiana ponad jego niezbywalną godność. Niepokojące są 

sygnały o powikłaniach i niepożądanych efektach ubocznych praktyki zapłodnienia in vitro. W sposób 

znaczący rośnie ilość wad wrodzonych u dzieci poczętych tą metodą, nieznany jest dalszy jej wpływ na stan 

zdrowia potomstwa w późniejszym wieku i w następnych pokoleniach. Wykazano znaczny wzrost ryzyka 

chorób nowotworowych, np. raka piersi u kobiet poddawanych zabiegom zapłodnienia pozaustrojowego. 

Manipulacje dotyczące początku życia ludzkiego mogą spowodować nieprzewidywalne skutki biologiczne 

dla ludzkości" (Oświadczenie Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych w porozumieniu z Prezydium 

Konferencji Episkopatu Polski, 22.12.2008).  

W świetle tego wszystkiego, konieczne jest coś takiego jak właściwie rozumiana ekologia człowieka. 

Człowiek bowiem często chce tworzyć się sam i wyłącznie sam dysponować tym, co go dotyczy. Jednak w 

ten sposób degeneruje się wbrew prawdzie, wbrew Stworzycielowi. Puszcze tropikalne zasługują, owszem, 

na to byśmy je chronili, ale w nie mniejszym stopniu zasługuje na to człowiek jako stworzenie Boże.  

b. młodzież  

Środowiskiem troski o życie ma być również wiek młodzieńczy. Jezus poleca młodym troszczyć się o siebie 

samych, troszcząc się o innych. Jedynie taka troska jest zgodna z wolą Jezusa, kiedy człowiek jakby 

zapomina o sobie i o swoim życiu, otwierając się w miłości na drugiego człowieka.  

Szczególną formą tego rodzaju troski o życie jest wolontariat, będący bezinteresownym darem z siebie 

samego. Przynosi on dobro tym, którym wolontariusze pomagają, ale okazuje się równocześnie wielkim 

zbudowaniem dla samych wolontariuszy, którzy doświadczają prawdy słów: "więcej szczęścia jest w 

dawaniu, aniżeli w braniu" (Dz 20,35).  

Benedykt XVI w Kolonii (2005 r.) w ten sposób określił chrześcijańską troskę młodych o własne życie: 

"Jeśli myślimy i żyjemy na mocy łączności z Chrystusem, wtedy otwierają się nam oczy. Wtedy nie 

zgodzimy się dłużej wegetować, troszcząc się jedynie o siebie samych, lecz ujrzymy, gdzie i jak jesteśmy 

potrzebni. Tak patrząc i postępując, szybko przekonamy się, że znacznie piękniej jest być pożytecznym i 

być do dyspozycji innych, niż troszczyć się wyłącznie o proponowane nam wygody".  

c. małżeństwo i rodzina  
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Najważniejszym środowiskiem troski o życie winna być każda chrześcijańska rodzina. Winna ona być 

naturalną wspólnotą, w której życie ludzkie na każdym jego etapie jest chronione, otaczane szacunkiem i 

miłością.  

Niestety, w Polsce dostrzegamy - objawiający się na różne sposoby - powszechny kryzys małżeństwa i 

rodziny. Charakterystycznym jego przejawem jest brak dzieci. Nawet na tle wymierającej Europy Polska 

pozostaje rekordzistką w tej smutnej konkurencji. Dlaczego tak się dzieje? Jedną z najpoważniejszych - 

choć nie jedynych - przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak ekonomicznych podstaw do budowania rodziny. 

Bez stworzenia odpowiednich warunków materialnych, nie można wymagać od rodziny posiadania 

liczniejszego potomstwa, gdyż skazuje się ją na ubóstwo, często upokorzenie i brak zapewnienia 

odpowiedniego zabezpieczenia na starość. Wynagrodzenia za pracę jest bowiem dostosowane do kosztów 

utrzymania jednostki, ale nie - rodziny.  

Dlaczego Polska, która z wielką gorliwością stara się - we wszystkich niemal dziedzinach - dostosować 

swoje prawodawstwo do prawodawstwa innych krajów UE, nie wspiera rodziny wzorem innych krajów UE? 

Jednym z często powtarzanych u nas mitów jest twierdzenie, że nie stać nas na politykę rodzinną 

prowadzoną wzorem krajów zachodnich. Kiedy jednak mówimy "nie stać nas", to w gruncie rzeczy dajemy 

do zrozumienia, "że dla nas istnieją sprawy ważniejsze". A zatem jest to bardziej kwestia priorytetów, niż 

braku środków. A przecież w sytuacji katastrofy demograficznej, gwałtownego starzenia się społeczeństwa i 

depopulacji narodu nie ma ważniejszego priorytetu, niż stworzenie odpowiednich warunków dla rodzin, 

które chcą rodzić i wychowywać dzieci.  

d. ludzie starzy  

Gdy idzie o osoby w podeszłym wieku, także chore, cierpiące, o samotnych, zwłaszcza będących w jakieś 

duchowej lub materialnej potrzebie, to zapewnienie im bezpieczeństwa nie zależy jedynie od kryteriów 

ekonomicznych, ale raczej do niepodważalnych zasad moralnych.  

I tak, najpierw należy przypomnieć, iż niezastąpioną rolę w budowaniu solidarności międzypokoleniowej 

odgrywa najpierw rodzina, będąca źródłem i fundamentem społeczności ludzkiej. W żadnym wieku 

człowiek nie przestaje być ojcem lub matką, synem lub córką i właśnie ze względu na to spoczywa na nas 

szczególna odpowiedzialność nie tylko za tych, których obdarzyliśmy życiem, ale także za tych, od których 

ów dar otrzymaliśmy.  

Jedną z dróg troski o życie osób starszych jest włączanie tych ludzi w aktywne życie społeczne. Starsi w 

istocie nie powinni być traktowani jako ciężar dla społeczeństwa, ale jako bogactwo, które może przyczynić 

się do jego dobrobytu. To oni dają świadectwo, że istnieją pewne aspekty życia, których nie da się mierzyć 

kryteriami ekonomicznymi.  

Trzeba też, aby tym działaniom towarzyszyły programy wychowawcze przez całe życie przygotowujące 

ludzi do starości. To wychowanie winno być skupione nie tylko na tym, co należy "czynić", ale przede 

wszystkim jak należy "być". Winno ono zwracać uwagę na konieczność docenienia życia we wszystkich 

jego okresach, ucząc akceptacji zarówno naszych możliwości, jak i naszych ograniczeń, jakie niesie ze sobą 

nasz wiek.  

Obok wolontariatu - a często jako jego integralna część - stoi działalność hospicyjna. Jej wagę ukazał 

szeroko nagłaśniany niedawno przypadek chorego z Kuszewa pod Wągrowcem. Człowiek ten domagał się 

eutanazji, ponieważ przed 30-tu laty na skutek wypadku został sparaliżowany od pasa w dół. Mimo leczenia, 

jego stan zdrowia cały czas się pogarszał, tak że od trzech lat był na stałe przykuty do łóżka. Okazało się 

jednak, że jego wołanie o eutanazję - jak to często bywa - było zwykłym wołaniem o ludzką obecność przy 

chorym. Kiedy tylko podano mu pomocną dłoń, gdy obiecano pomoc, gdy w wągrowieckim hospicjum 

dostał specjalistyczny materac, gdy do Kuszewa przyjechał - na prośbę wojewódzkiego konsultanta chirurgii 
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- doktor z Poznania, i stwierdził, że można ulżyć choremu w cierpieniu, skończyło się wołanie o eutanazję, a 

rozpoczęło na nowo pragnienie życia.  

Tak. Ludziom starszym należy najpierw zapewnić opiekę nacechowaną głębokim człowieczeństwem. 

Potrzebny jest zarówno rozwój medycyny paliatywnej, jak i współpraca wolontariuszy, zaangażowanie 

rodzin oraz humanizacja instytucji opieki społecznej i ochrony zdrowia, które zajmują się ludźmi starszymi 

(por. Jan Paweł II, Ludzie starsi w życiu społeczeństwa. List papieski do uczestników II Światowego 

Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności - 3.04.2002).  

ZAKOŃCZENIE  

"Gdy głęboka cisza zalegała wszystko,  

a noc w swoim biegu dosięgała połowy,  

wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy,  

jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz,  

jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi"  

(Mdr 18,14-15).  

Drodzy Bracia i Siostry, pragnący podczas tej Wielkiej Nocy oddać hołd Stwórcy i dawcy życia. Życzę 

każdemu z Was, a także każdemu kto nie mógł, lecz pragnął być z nami, abyście w Dzieciątku 

spoczywającym w betlejemskim żłobie odkryli prawdziwe źródło Waszego życia naturalnego i 

nadprzyrodzonego. Źródło, które nieustannie bije i które przerasta wszelkie wyobrażenia i wszelkie ludzkie 

pragnienia.  

Głoście wkrąg Jego chwałę, 

rozpowiadajcie o cudach, 

bo cuda to doskonałe, 

sławne w narodach i ludach 

(Ps 96, przekł. Bohdan Drozdowski, Psalmy króla Dawida, s.183).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Światło Betlejemskie, 21 grudnia 2008  

Abp Stanisław Gądecki, Betlejemskie Światło Pokoju. Homilia wygłoszona podczas uroczystości 

przekazania przez harcerzy światła betlejemskiego mieszkańcom Archidiecezji, Fara Poznańska - 

21.12.2008.  

Do pięknej skautowej i harcerskiej tradycji należy przekazywanie każdego roku - jeszcze przed 

uroczystością Bożego Narodzenia - Betlejemskiego Światła Pokoju. Gest ten - jak wiemy - zapoczątkowały 

w 1986 Austriackie Radio i Telewizja z Linzu, prowadząc akcję charytatywną na rzecz dzieci z 

niepełnosprawnością i osób potrzebujących.  

Przez lata dzieło to rozwinęło się tak bardzo, że dzisiaj światełko zapalone w Grocie Narodzenia Pańskiego 

dociera za pośrednictwem skautów do prawie całej Europy. Co roku skauci odbierają je we Wiedniu i 

przekazują sztafetą do sąsiednich krajów. Tego roku, dnia 13 grudnia we Wiedniu podczas nabożeństwa 

ekumenicznego zorganizowanego przez skautów austriackich Betlejemskie Światło Pokoju zostało 

przekazane harcerzom z wielu krajów. W uroczystości wzięły udział organizacje skautowe z 20 krajów. 

Reprezentacja polskich harcerzy była najliczniejszą, liczyła ok. 300 osób. Po nabożeństwie polscy harcerze 

przekazali ogień betlejemski środowiskom polonijnym Wiednia, a następnie udali się w drogę z płonącym 

ogniem do Schroniska "Głodówka".  
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Dzięki temu Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło w Polsce po raz osiemnasty. Tym razem towarzyszy 

mu hasło: "Nieśmy płomień braterstwa". Dzisiaj przekazujemy to światło tutaj, w Farze wielkopolskim 

zastępom harcerskim a następnie - na Starym Rynku - mieszkańcom Poznania.  

1. ŚWIATŁO STWORZENIA  

"Bóg jest światłością - stwierdza św. Jan - a nie ma w Nim żadnej ciemności" (1 J 1, 5). W Księdze Rodzaju 

czytamy, że kiedy Bóg stworzył wszechświat, to ziemia "była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad 

powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie 

światłość!» I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał 

Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy" (Rdz 1,1-

5).  

Wiadomo, że w biblijnym opisie stworzenia nie chodzi o zwykłe dni, ani o obliczenia astronomiczne, nie 

chodzi o konkurencyjny wobec nauk przyrodniczych opis kosmogonii. Chodzi natomiast o biblijną wizję 

sensu życia i misji człowieka. O to, że wszystkie stworzenia są zasadniczo dobre i noszą na sobie znamię 

Boga, iskierkę Jego światłości. Jest to bowiem opis zawierający boską wizję człowieka, a nie ludzką wizję 

Boga.  

Rabini tłumaczą ten opis jeszcze inaczej, nadając jemu sens alegoryczny i mówią nie tyle o stworzeniu 

światła fizycznego, ale o iluminacji, o całkowicie duchowym świetle, które pojawiło się na początku i 

zostało jako jedyne nazwane "dobrym". Skoro termin "światło" pojawia się w opisie stworzenia pięć razy 

(1,3-5), jest to dla rabinów wskazówka, że idzie tutaj o synonim Tory, czyli Pięcioksięgu.  

"Niebieskie światła po drżącym eterze 

Ślą jasność swoją w bezbrzeżne odchłanie. 

A nikt nie dojdzie, skąd się blask ich bierze 

Jak się w ciemność rozprasza świtanie. 

I nikt nie zbada: co i w jakiej sferze 

Z tej promienistej wędrówki powstanie? 

Lecz moc nie ginie i promień skrzydlaty 

Do życia nowe powołuje światy" 

(Adam Asnyk, Światła)  

2. ŚWIATŁO CHRYSTUSA  

Gdy z kolei Jezus narodził się w grocie betlejemskiej, "wielka światłość" pojawiła się nad ziemią; wielka 

nadzieja wstąpiła w serca tych, którzy na Niego czekali: "lux magna", śpiewa liturgia dnia Bożego 

Narodzenia. "Zajaśniał nam dzień święty". Nie było to światło "wielkie" na sposób tego świata, ponieważ 

ujrzeli je jedynie Maryja, Józef i kilku pasterzy, później Mędrcy, starzec Symeon, prorokini Anna; ci, 

których wybrał Bóg. W ukryciu i w ciszy tej świętej nocy zapłonęło dla każdego człowieka wspaniałe i 

niegasnące światło; wstąpiła na świat wielka nadzieja, niosąca szczęście: "Słowo stało się ciałem i 

oglądaliśmy Jego chwałę" (J 1, 14).  

Gdy Jezus narodził się z Maryi Panny, sama Światłość przyszła na świat: "Bóg z Boga, Światłość ze 

Światłości", wyznajemy w Credo. W Jezusie Bóg przyjął to, czym nie był, pozostając tym, czym był: 

"wszechmoc wstąpiła w ciało dziecka i nie została wyłączona spod władzy wszechświata (por. Augustyn, 

Kazanie o Bożym Narodzeniu, 184,1). Człowiekiem stał się Ten, który jest stwórcą człowieka, aby przynieść 

światu pokój.  

"Wielka światłość zstąpiła na ziemię". Oto Boże Narodzenie! Wydarzenie historyczne a zarazem tajemnica 

miłości, przed którą stają od ponad dwóch tysięcy lat dzieci, młodzi, dojrzali i starzy ludzie wszystkich 



283 
 

czasów i wszystkich miejsc. Oto dzień święty, w którym zabłysła "wielka światłość" Chrystusa, niosąca 

pokój!  

Aby rozpoznać i przyjąć tę światłość potrzeba pokory. Potrzeba pokory Maryi, która uwierzyła w słowo 

Pana i jako pierwsza, pochylając się nad żłóbkiem, oddała pokłon Owocowi swego łona. Potrzeba pokory 

Józefa, męża sprawiedliwego, który miał odwagę wiary i wolał okazać posłuszeństwo Bogu niż bronić 

własnej reputacji. Potrzeba pokory pasterzy, ubogich i anonimowych, którzy przyjęli przesłanie niebieskiego 

orędzia i pospiesznie przybyli do groty, gdzie znaleźli świeżo narodzone dzieciątko i pełni zdumienia oddali 

Mu pokłon, wysławiając Boga (por. Łk 2,15-20). Mali, ubodzy w duchu, oto właśnie bohaterowie Bożego 

Narodzenia, tak wczoraj, jak i dziś; wieczni bohaterowie historii Boga, niestrudzeni budowniczy Jego 

Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.  

3. ŚWIATŁO CHRZEŚCIJANINA  

Także nam Chrystus przynosi światłość! On powiedział: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, 

nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia» (J 8, 12).  

Chociaż świat zdaje się być wypełniony ciemnością. Ciemnością dzieci, które głodują, a nawet umierają. 

Ciemnością przemocy wymierzonej przeciw nie narodzonym dzieciom. Ciemnością przemocy w rodzinach, 

przemocy gangów, przemocy narkotyków, które niszczą ciało, umysł i serce. Chociaż wielu młodych żyje 

dziś z dala od światła - w świecie złudzeń, ulotnych cieni i nie spełnionych obietnic. Chociaż niektórzy 

młodzi ulegają rozpaczy do tego stopnia, że odbierają sobie życie. Chociaż ludzie wybierają śmierć zamiast 

życia, pogrążając się w mroku rozpaczy. Mimo tego Chrystus mówi do nas: "Wy jesteście światłem świata. 

[...] Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są 

w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 

waszego, który jest w niebie" (Mt 5,15-16).  

"Bądźmy światłem świata". Z Maryją, Józefem i pasterzami, z mędrcami i zastępem niezliczonych 

pokornych czcicieli nowo narodzonego Dzieciątka, którzy w ciągu wieków przyjęli tajemnicę Bożego 

Narodzenia, Także Wy, harcerze i harcerki Poznania i Wielkopolski, pozwólcie, by światło Chrystusa 

rozlało się wszędzie. Niech wejdzie do waszych serc. Niech rozświetli i ogrzeje wasze mieszkania. Niech 

wniesie pogodę i nadzieję do waszych wiosek i miast i niech da im Chrystusowy pokój.  

ZAKOŃCZENIE  

"Tak samo światła ludzkich dusz, co płoną 

I ponad ziemią znaczą drogę jasną, 

Gdy promieniami w nieskończoność toną, 

Chociaż się w ciemność rozproszą - nie zgasną; 

Ale dalekiej przyszłości zniknioną 

Przekażą siłę i słoneczność własną. 

Aż z owych blasków rozpierzchłych w przestrzeni 

Nowa jutrzenka ludzkość opromieni"  

(Adam Asnyk, Światła)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 90. rocznica Powstania Wielkopolskiego, 27 

grudnia 2008  

Abp Stanisław Gądecki. Potem i krwią. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. z okazji 90. rocznicy 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego (Fara Poznańska - 27.12.2008).  
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Dziś obchodzimy 90-tą rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jest ono piątym z kolei powstaniem 

zorganizowanym na wielkopolskiej ziemi (1794; 1806; 1846; 1848; 1918-1919) a jednocześnie drugim - po 

listopadzie 1806 roku - wielkopolskim powstaniem zwycięskim.  

W latach II Rzeczypospolitej zwano je potocznie powstaniem grudniowym, lub poznańskim. Różne były 

nazwy, ale jeden i ten sam świetny czyn zbrojny i obywatelski. Powstanie udane, jak żadne inne. Jak żadne 

inne, dobrze zorganizowane. To dzięki niemu Macierz Polaków została na nowo objęta granicami 

odrodzonego, po okresie zaborów, państwa polskiego.  

Gen. Dowbór-Muśnicki analizując przyczyny wcześniejszej niewoli narodowej doszedł do przejmującego 

spostrzeżenia: "Rzadko kiedy bywałem świadkiem dyskusji nad kwestią, dlaczego Niemcy lub Rosja doszły 

do potęgi; mówi się zazwyczaj, że był to skutek popełnionej zbrodni rozbioru Polski. Nigdy nie słyszałem 

zdania o innych czynnikach, które maleńkie państewko Brandenburgię, lub Rosję zacofaną doprowadziły do 

potęgi. Zapomniano o tym, że ogromy tych państw wykuły rozum i wola zaledwie kilku ludzi. Niestety, 

myśmy nie mieli takich, nawet wśród królów, [...] zgubił nas brak stanowczych, silnych charakterów i 

szerszych światopoglądów" (Józef Dowbór-Muśnicki, Wspomnienia, s. 285). A potem ze smutkiem dodał: 

"W Polsce ludzi silnych w logice i gębie jest wielu, ale stanowczych w działaniu brak" (Józef Dowbór-

Muśnicki, Wspomnienia, s.228). Stąd wołał Słowacki:  

O! Polsko! póki ty duszę anielską 

Będziesz więziła w czerepie rubasznym, 

Poty kat będzie rąbał twoje cielsko, 

Poty nie będzie twój miecz zemsty strasznym, 

Poty mieć będziesz hyjenę na sobie, 

I grób - i oczy otworzone w grobie. 

(J. Słowacki, Grób Agamemnona)  

1. POT  

W międzyczasie pojawiły się nowe pokolenia Polaków, generacje pozytywistów, którzy dostrzegając klęski 

zrywów niepodległościowych wybuchających bez przygotowania, zaczęli nawoływać do skupienia się na 

pracy dla kraju, do rozwijania produkcji i techniki, do działań ekonomicznych, do podniesienia poziomu 

kultury ludu. Pokolenia te przez kilkadziesiąt lat tworzyły rozbudowany system polskich organizacji 

narodowych, budowały spółki zarobkowe i banki dające Polakom dobre podstawy finansowe w konkurencji 

z Niemcami, organizowały sieć związków gospodarczych, kulturalnych, oświatowych. W bezwzględnym 

starciu z germanizacyjnym naciskiem państwa niemieckiego - mimo wszelkich dzielących ich różnic - 

występowały solidarnie, czego wyrazem była polska reprezentacja w sejmie pruskim i parlamencie Rzeszy 

Niemieckiej. Nacisk niemiecki powodował, iż Poznaniacy niechętnie patrzyli na lewicową agitację, godzącą 

w narodową solidarność (Przemysław Matusik). W odpowiedzi na wzmożoną politykę germanizacyjną 

Wielkopolanie odpowiedzieli pracą organiczną, owocującą przekształceniem się w społeczeństwo 

nowoczesne, o wysokim poziomie świadomości narodowej, pierwsze społeczeństwo solidarne. Zadbano o 

polską kulturę, otwierano nowe biblioteki, muzea, teatr. Wspierano się gospodarczo, tworząc towarzystwa i 

spółdzielnie.  

Jednym słowem, w przeddzień I wojny światowej wielkopolskie społeczeństwo było już dobrze 

zorganizowane, zdyscyplinowane, posiadające swoich naturalnych przywódców, co jeden z nich 

podsumowywał słowami: Prusacy, chcąc nas wytępić doszczętnie, wyświadczyli nam usługę dziejowej 

doniosłości, mianowicie wytworzyli w swym zaborze warunki przyśpieszonego przekształcenia nas na 

społeczeństwo czynne, pełne energii bojowej, zdolne do zdobywania sobie bytu w najcięższych warunkach. 

Zmusili oni i zmuszają coraz bardziej zachodni odłam naszego narodu do wydobycia z siebie tych zdolności, 

tych sił, które są nie tylko potrzebne do istnienia dzisiaj, ale które jedynie umożliwią nam w przyszłości 

zdobycie samoistnego bytu politycznego i utrzymanie żywotnego, silnego państwa polskiego (Roman 

Dmowski).  
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a. Nie byłoby jednak Powstania Wielkopolskiego, gdyby dom polski konsekwentnie, na przekór pruskiej 

władzy, nie podtrzymywał miłości do Ojczyzny, świadomości znaczenia Wielkopolski dla polskiej 

państwowości. Na te źródła polskiego patriotyzmu wskazywał potem w swoich Wspomnieniach gen. 

Dowbór Muśnicki: "rozumieliśmy [...], że najgorętszym pragnieniem matki było wychowanie nas na ludzi 

nieprzeciętnych, [...] pamiętam, iż zawsze przypominała mi, że jestem Polakiem i o ciążących z tego 

powodu obowiązkach, jak również o konieczności utrzymania nieskazitelnej tradycji naszego rodu. Ponadto 

wpajała we mnie wiarę w odrodzenie Polski" (Józef Dowbór-Muśnicki, Wspomnienia, W-wa 2003, s. 11). 

"Później, kiedy już zdołałem nabrać większej praktyki życiowej, doszedłem do przekonania, że wszelkie 

zakusy rusyfikatorskie i germanizatorskie rozbijały się o zasady, wpajane w nasze dusze i serca przez polską 

kobietę: nasze matki i siostry, nauczycielki. [...] Rola mężczyzn w tej walce do pewnego stopnia była 

drugorzędna. Byliśmy niejako jakby narzędziem w ręku kobiety, która moralną swą siłę czerpała z wiary w 

sprawiedliwość dziejową i z nauki Kościoła" (Józef Dowbór-Muśnicki, Wspomnienia, W-wa 2003, s. 20).  

b. Zważywszy na brak polskiej szkoły, wiodącą rolę w pielęgnowaniu ducha patriotycznego przejął Kościół 

katolicki. W dwu ostatnich dziesięcioleciach XIX w. aż do końca I wojny światowej, prócz podstawowej 

pracy duszpasterskiej, duchowieństwo działało zarówno w sferze oświatowej, ekonomicznej jak i 

parlamentarnej.  

W dziedzinie oświaty księża czynnie współpracowali z Towarzystwami Pedagogicznym, Oświaty Ludowej i 

Czytelni Ludowych. Uczyli pisania i czytania po polsku, dostarczali elementarze i książki polskie (w 

jednym tylko roku 1896 oskarżono kilkunastu duchownych o nielegalne nauczanie języka polskiego na 

lekcjach religii). W 1901 r. wybuchł we Wrześni strajk dzieci, które sprzeciwiły się odmawianiu pacierza po 

niemiecku i nauce religii w tymże języku. Surowe kary, jakie zastosowały wobec nich władze pruskie stały 

się głośne niemal w całej Europie, a Marię Konopnicką natchnęły do napisania "Roty". Duszą tych 

wydarzeń był wikariusz wrzesiński ks. Jan Laskowski. Głoszono kazania patriotyczne, organizowano 

wieczory śpiewów patriotyczno-religijnych, propagowano symbole narodowe, organizowano wiece, 

zebrania i różne uroczystości, podczas których manifestowano przynależność do narodowości polskiej oraz 

krytykowano niemczenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego.  

Znaczącą rolę odegrali duchowni również we wspaniałym rozwoju spółdzielczości. Organizowali w 

parafiach Kółka Rolnicze, zakładali Towarzystwo Robotników Polskich (1892 r.). Pracowali w administracji 

spółdzielni kredytowych. Twórcą polskiego systemu spółek zarobkowych i związanego z nim systemu 

bankowego był jeden z największych polskich działaczy gospodarczych XIX wieku - ks. Piotr Wawrzyniak. 

Po wyjeździe setek tysięcy polskich chłopów za granicę: "tylko bezinteresownej i ofiarnej pracy 

duchowieństwa należy przypisać, że w tej dzielnicy Polski spółdzielczość wiejska, która zaczęła się 

załamywać pod wpływem kryzysu rolnego lat siedemdziesiątych XIX w., nie upadła, lecz przezwyciężając 

trudności gospodarcze rozwinęła się świetnie".  

Szczególną formą działalności duchowieństwa w obronie narodowości polskiej była działalność polityczna. 

Księża tacy jak E. Stablewski, L. Jażdżewski, czy A. Stychel należeli do najczynniejszych członków 

wielkopolskiej reprezentacji parlamentarnej. W latach 1848-1918 duchowni wielkopolscy posiadali 48 

mandatów poselskich. Brali czynny udział w tajnych organizacjach przygotowujących powstanie, 

organizowali Rady Ludowe, przeprowadzali zbiórkę pieniędzy na lekarstwa i broń, zachęcali wiernych do 

udziału w powstaniu, nawoływali Polaków-żołnierzy do przejścia na stronę armii powstańczej, sami 

niekiedy organizowali oddziały powstańcze, wreszcie pełnili funkcję kapelanów powstańczych. Ogół 

duchowieństwa cechowała ofiarność, odwaga cywilna i postawa wysoce patriotyczna.  

2. KREW  

Ale ojczyzna to nie tylko "dzieło potu" i wytężonej pracy organicznej. Ojczyzna to także "owoc krwi". 

Dzieło to zostało niejako zapowiedziane najpierw przez wspólny komunikat polskich organizacji 

działających w Rzeszy, opowiadający się za niepodległością Polski (11 października 1918): ,,Tylko 
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zjednoczenie wszystkich części narodu osiadłych na ziemiach polskich w jedną całość, wyposażoną w 

pełnię praw państwowych, stanowić może rękojmię trwałego przymierza narodów".  

A potem doszło do rewolucji w Rzeszy (9 listopada 1918) i Wielkopolsce, a przede wszystkim do 

kapitulacji Niemiec oraz końca I wojny światowej (11 listopada 1918). W połowie listopada 1918 roku 

zaczęły się tworzyć pierwsze oddziały, które później miały wejść w skład Armii Wielkopolskiej (żołnierze 

wracali z frontu, a wiele jednostek pruskich w Wielkopolsce składało się w ogromnej części z Polaków).  

Wolę odrodzenia na wielką skalę zademonstrował polski sejm dzielnicowy obradujący w Poznaniu w dniach 

3-5 grudnia 1918 roku. Złączył on Polaków z wszystkich części zaboru pruskiego (Wielkopolski, Śląska, 

Pomorza i z głębi Niemiec). Pochód ponad 1300 delegatów z polskimi chorągwiami narodowymi, polskie 

orły w sali obrad, to pierwszy publiczny manifest Polaków w mieście będącym oficjalnie rezydencją królów 

pruskich. Sejm ten podjął szereg uchwał wyrażających wolę ludności polskiej, mieszkającej pod zaborem 

pruskim, połączenia się - z innymi ziemiami polskimi - w zjednoczonym państwie polskim.  

Za dzień jeden, za moment, za chwilę, 

Coś się stanie, coś w gruzy się zwali, 

Może ziemia się żarem rozpali, 

Może słońce rozpali się w pyle.- 

Za dzień jeden, za moment, za chwilę... 

(Roman Wilkanowicz, w: Józef Ratajczak Krople wrzącej krwi, s.111)  

Wieczorem, dnia 27 grudnia 1918 Poznań powitał Paderewskiego. Jego przyjazd był iskrą, która rozpaliła 

serca Wielkopolan.  

Bezpośrednio zaś polską reakcję wywołała prowokacja żołnierzy pruskich szóstego pułku grenadierów, 

zrywających i depczących polskie i alianckie znaki, a potem strzały karabinowe przy hotelu "Bazar". 

Zaczęły się walki o miasto, a wieść o tym przeniosła się błyskawicznie na resztę prowincji. Do walki stanęły 

wszystkie warstwy społeczne. Narodziła się pierwsza "solidarność" polska: kupcy i robotnicy, ziemianie i 

chłopi, oficerowie rezerwy organizujący kompanie i bataliony, a wkrótce okręgi wojskowe i fronty. Ich 

organizację rozpoczął pierwszy głównodowodzący, major Stanisław Taczak, wcześniej dowódca jednostki 

niemieckiej na froncie wschodnim, a dokończył, tworząc Armię Wielkopolską - generał Józef Dowbór-

Muśnicki, wcześniej generał lejtnant na służbie rosyjskiej.  

Powstanie - ujęte w karby regularnej armii i wzmocnione regularnym poborem - dało w rezultacie wojsko, 

które stało się chlubą Wielkopolski, wspaniałym wianem złożonym odrodzonej Polsce. Utrzymywane 

kosztem wielu wyrzeczeń, a jednocześnie kochane, liczyło prawie sto tysięcy doskonałego żołnierza. 

Niemal drugie tyle, starszych wiekiem, stanęło pod bronią w Straży Ludowej.  

Gdy zakończyły się walki, Polonia Maior, czyli Starsza Polska, ziemia twórców polskiej państwowości - za 

cenę ok. 2000 zabitych powstańców - stała się integralną częścią odrodzonej Rzeczpospolitej.  

Kiedy traktaty wersalskie przyniosły uspokojenie na granicy z Niemcami i uznanie wywalczonych dla 

Polski ziem - a w rezultacie powrót Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego w obręb państwa polskiego - pułki 

i dywizje Wielkopolan poszły na Wschód, walczyć o Kresy Rzeczypospolitej. Dlatego właśnie nie wolno 

sprowadzać znaczenia Powstania Wielkopolskiego jedynie do przywrócenia niepodległości Wielkopolsce. 

Ono odegrało o wiele znaczniejszą rolę. Przyczyniło się bowiem w znaczący sposób do stworzenia II 

Rzeczypospolitej. Między innymi dlatego, Powstanie Wielkopolskie jest częścią naszej tożsamości 

narodowej.  

Józef Piłsudski na obchodach trzeciej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przyznawał: "Nad 

wami ciążyła, jeżeli nie najokropniejsza, to najsilniejsza łapa ze wszystkich zdobywców Polski, najbardziej 
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potężna, najbardziej pewna siebie i najbardziej, zdawało się, niezmienna. Dzięki temu wasza wiosna należy 

do najcudniejszych przemian, jakie przeżyła Polska" (27 grudnia 1921 r.).  

3. OJCZYZNA  

"Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam" (Rdz 2,18; tł. Biblia Warszawska). Każdy z nas czuje potrzebę 

wsparcia ze strony innych ludzi i środowisk, oraz że sam pragnie wnieść pozytywny wkład w życie innych. 

Podstawowa wspólnota rodzinna - choć najważniejsza - nam nie wystarcza i nie zaspokaja wszystkich 

naszych potrzeb i aspiracji. Konieczne są również większe wspólnoty i środowiska. Potrzebna jest także 

więź zwana "małą ojczyzną", ale jeszcze konieczniejszy jest związek z dużą ojczyzną, w której przyszliśmy 

na świat i której los podzielamy.  

W słynnym przemówieniu do Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Jan Paweł II domagał się 

sformułowania i promulgacji praw narodów, w sposób analogiczny do promulgowanych wcześniej praw 

człowieka: "To napięcie między rzeczywistością partykularną a uniwersalną można bowiem uznać za 

nieodłączną cechę ludzkiej istoty. Wspólna natura każe ludziom czuć się tym kim są - członkami jednej 

wielkiej rodziny. Jednakże ze względu na konkretny wymiar historyczny tej natury, ludzie są też w 

nieunikniony sposób połączeni ściślejszymi więzami z określonymi społecznościami: przede wszystkim z 

rodziną, następnie z różnymi grupami środowiskowymi, na koniec z całą społecznością etniczno-kulturową, 

która nie przypadkiem określana jest terminem ‘naród', przywodzącym na myśl słowo ‘rodzić'; kiedy zaś 

nazywana jest ‘ojczyzną', wskazuje właśnie na rzeczywistość rodziny. Ludzka egzystencja jest zatem 

osadzona między tymi dwoma biegunami - uniwersalizmu i partykularyzmu - pozostającymi w stanie 

żywotnego napięcia; napięcie to jest nieuniknione, ale staje się szczególnie owocne, jeśli przeżywane jest 

spokojnie i w sposób zrównoważony".  

Każdy naród ma prawo kształtować swoje życie zgodnie z własnymi tradycjami i w oparciu o te tradycje 

budować swoją przyszłość przez wychowanie młodego pokolenia. Może to czynić nawet mimo braku 

własnego państwa. Jednak - w zwyczajnych okolicznościach - posiadanie własnego państwa może się 

okazać konieczne dla zagwarantowania suwerenności narodu, ponieważ państwo ze swej natury jest 

narzędziem potwierdzenia i doskonalenia suwerenności narodu.  

ZAKOŃCZENIE  

90 lat temu Wielkopolska udowodniła, że Polacy potrafią wiele osiągnąć w warunkach nieporównywalnie 

trudniejszych niż dzisiejsze. Dzisiaj nasza obecność w Unii Europejskiej stawia przed polskim 

społeczeństwem nowe zadania. Powiedział ktoś: "Nie będziemy narodem prawdziwie europejskim póki nie 

wyodrębnimy się z Europy - gdyż europejskość nie polega na zlaniu się z Europą, lecz na tym, aby być jej 

częścią składową: specyficzną i nie dającą się niczym zastąpić" (Witold Gombrowicz). Musimy nie tylko 

brać, ale także coś ofiarować.  

Czy dzisiaj Polska posiada jeszcze coś, co mogłaby ofiarować innym? Na to pytanie odpowiada znany 

historyk w następujący sposób: "Polska trwa jako symbol celów moralnych w życiu Europy, a zarazem jako 

ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami zagrażającymi światu. Przy wszystkich swych słabościach jest ona 

czymś więcej, niż tylko przedmiotem zaciekawienia i litości. Kolejny raz, podczas krótkiego interludium 

‘Solidarności', Polska pokazała, że jest powierniczką idei moralnych i starych wartości, które potrafiły 

przetrwać wszystkie katastrofy militarne czy polityczne... Dzwon nad Wisłą bije dla nas wszystkich [...] 

Polska nie jest skrawkiem ziemi, ani nawet odległym przylądkiem. Ona jest samym sercem Europy" 

(Norman Davies).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 15-lecie KAI, 12 stycznia 2009  

Abp Stanisław Gądecki, 15. rocznica powstania KAI. Homilia wygłoszona w Warszawie 12 stycznia 2009 

roku.  
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Dziś obchodzimy 15. rocznicę powstania KAI. To za dużo, by - w sensie biblijnym - mówić o "małym 

jubileuszu", a za mało, by rozwodzić się nad "dużym jubileuszem". Chociaż rocznica nie jest jeszcze 

jubileuszem, to jednak zbliża się ona jakoś treściowo do jubileuszu i dlatego warto zastanowić się nad tym, 

cóż ona oznacza. Co znaczy ten wyjątkowy czas poświęcony Bogu i przynoszący konkretne korzyści 

ludziom.  

JUBILEUSZE  

a. Otóż najpierw warto przypomnieć, że według Prawa Mojżeszowego co 7 lat Izraelici winni obchodzić 

tzw. mały jubileusz, czyli rok szabatowy. W tym roku ziemia ma odpoczywać od obowiązku rodzenia: 

"Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana. Sześć 

lat będziesz obsiewał swoje pole, sześć lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony, ale w 

siódmym roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie będziesz wtedy obsiewał pola ani 

obcinał winnicy, nie będziesz żął tego, co samo wyrośnie na polu, ani nie będziesz zbierał winogron 

nieobciętych. To będzie rok szabatowy dla ziemi" (Kpł 28,2-5). U podłoża tego pragmatycznego 

prawodawstwa leży pragnienie zapobieżenia procesowi wyjałowienia gleby, która powinna - nie będąc jak 

dzisiaj sztucznie nawożona - odpocząć, by mogła dalej owocować. Nie jest to bynajmniej sprawa 

przebrzmiała. I dzisiaj niektórzy szczególnie obciążeni uczeni domagają się dla siebie roku szabatowego, by 

oddać się procesowi aggiornamento, odsapnąć, odświeżyć żółte kartki wykładowe i z większą radością oraz 

pożytkiem dla studentów podjąć na nowo swoje obowiązki. Jak miałby wyglądać ten rocznicowy oddech 

pracowników KAI-u? Lecz nie zapominajmy, że rok szabatowy to nie tylko zakaz produkcji, ale to również 

nakaz darowania długów: "w roku szabatowym zrzekniemy się korzyści i żądania zwrotu od wszelkiego 

dłużnika" (Ne 10,32). To także przebaczenie dla tych, którzy mają wobec nas długi. 

 

b. Podobne, choć obejmujące szerszy zakres, prawo obowiązywało podczas wielkiego jubileuszu, czyli w 

roku jubileuszowym. Przypadał on nie co siedem, ale co siedem razy siedem lat, czyli po czterdziestu 

dziewięciu latach, tj. w roku pięćdziesiątym. Rozpoczęcie tego roku oznajmiano głośnym graniem na rogu 

zwanym jobel, stąd nasze „czynić jubel", czyli brać udział w hałaśliwej zabawie, przeżywać wielką radość, 

wielką uroczystość. Księga Kapłańska nakazuje: "Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie 

wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz - każdy z was powróci 

do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was rokiem 

jubileuszowym - nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych 

winogron" (Kpł 25,10-11). W roku wielkiego jubileuszu poszerzano przywileje roku szabatowego. Jednym z 

podstawowych przywilejów tego roku była powszechna amnestia, czyli przywrócenie wolności wszystkim 

Żydom, znajdującym się dotąd w niewoli u swoich współziomków. Ponadto - z okazji roku jubileuszowego 

- każdy Izraelita odzyskiwał również za darmo swoją pierwotną, dziedziczną własność, czyli wracał w 

posiadanie ojcowizny, którą utracił popadając w długi. 

 

Jeśli nawet przepisy roku jubileuszowego w dużej mierze pozostawały niedościgłym ideałem, bardziej 

nadzieją niż konkretną realizacją, to z pewnością już sama ich wymowa służyła odnowie społecznej, 

ponieważ zapowiadała niewolnikom wolność i własność, czyli gwarantowała podstawowe prawa 

umożliwiające budowanie zdrowej społeczności ziemskiej. Na takich zdrowych podstawach stara się 

budować swoją egzystencję rozumna instytucja. 

 

Wie ona ponadto, że bez przebaczenia, bez tej szczególnej amnestii, nie może spokojnie budować 

przyszłości. „Nie da się natychmiast zrozumieć ani łatwo przyjąć propozycji przebaczenia. Jest ona z 

różnych względów przesłaniem paradoksalnym. Przebaczenie bowiem zawsze niesie z sobą krótkotrwałą, 

pozorną stratę, natomiast zapewnia długoterminowy realny zysk. Z przemocą jest dokładnie na odwrót: daje 

krótkoterminowy zysk, lecz na dłuższą metę powoduje realną i trwałą stratę. Przebaczenie może się 

wydawać słabością; w rzeczywistości jednak zarówno przebaczenie, jak i przyjęcie przebaczenia wymaga 

wielkiej siły duchowej i wysokiej miary odwagi moralnej. Przebaczenie nie umniejsza osoby, ale obdarza ją 

bogatszym i pełniejszym człowieczeństwem, które potrafi odzwierciedlić blask Stwórcy." (Jan Paweł II, Nie 
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ma pokoju bez sprawiedliwości. Nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Orędzie na XXXV Światowy 

Dzień Pokoju, 1 stycznia 2002 r.) 

 

Oto część duchowych zadań stojących przed osobami tworzącymi instytucję, która obchodzi swoją rocznicę.  

 

KAI 
 

Kiedy ona powstawała, przemiany polityczne 1989 roku stworzyły w Polsce zupełnie nową rzeczywistość 

medialną. W tej nowej rzeczywistości Kościół nie mógł sobie pozwolić na nieobecność w środkach 

społecznej komunikacji, gdyż media odgrywają poważną rolę w edukacji społeczeństwa. Rola mediów w 

życiu osób i społeczeństwa jest ciągle niezmiernie ważna. Nie ma dziedziny ludzkiego doświadczenia, w 

której media nie stałyby się częścią składową relacji międzyosobowych, procesów społecznych, 

gospodarczych, politycznych i religijnych. Niestety, w tamtym czasie - przy braku środków materialnych - 

niewielu w Kościele wiedziało, jak - poza wydawaniem katolickich gazet - zagwarantować tę obecność w 

świecie komunikacji.  

 

Mimo tego, w roku 1993 - za zgodą Konferencji Episkopatu Polski - została powołana do istnienia 

Katolicka Agencja Informacyjna. Niewielu wierzyło wówczas, że dzieło to przetrwa. Znaczna część 

środowiska dziennikarskiego skazała ją na szybką śmierć a wielu traktowało z przymrużeniem oka. Chyba 

nikt nie przewidywał, że po 15 latach działalności KAI będzie drugą co do wielkości religijną agencją 

prasową w Europie, a pierwszą i największą na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

Nie można zaprzeczyć temu, że stan ten jest zasługą pracy i poszukiwań całego zespołu agencji, która nie 

zatrzymała się w punkcie wyjścia, ale - otwarta na kontakt z diecezjami - ciągle odważnie poszukuje 

nowych form działalności, które wychodziłyby naprzeciw potrzebom nowych czasów. Dzięki tym 

poszukiwaniom powstały liczne i zróżnicowane serwisy:  

 Serwis radiowy audioKAI 

 Serwis internetowy ekai.pl 

 Internetowy Dziennik Katolicki 

 Serwis fotograficzny fotoKAI 

 Wiadomości KAI 

 Gazeta-plakat "Życie Kościoła" 

Niezwykle cenną formą działalności jest też Archiwum Internetowe KAI, stanowiące integralną część 

serwisu i będące obecnie największym zbiorem informacji o Kościele oraz religii, zawierający ponad 100 

tys. stale aktualizowanych informacji: depesz, opracowań problemowych, dokumentów kościelnych, 

wywiadów itp.  

KAI współpracuje obecnie z ponad 50 krajowymi i zagranicznymi korespondentami, usytuowanymi nie 

tylko w polskich diecezjach, ale także przy najważniejszych centrach życia duchowego i instytucjach 

Kościoła powszechnego na świecie. Dzięki szerokim kontaktom, KAI informuje na bieżąco i z pierwszej 

ręki o wszystkich ważnych wydarzeniach z życia Kościoła. Dzisiaj tę informacyjną agencję tworzy zespół 

wysokiej klasy dziennikarzy, specjalizujących się w tematyce religijnej. Są wśród nich znawcy teologii i 

historii Kościoła, politologii i ekumenizmu. Sami mówią o sobie, że cechuje ich interdyscyplinarność i 

znajomość przedmiotu, co pozwala im nie tylko na rzetelne relacjonowanie wydarzeń, ale także na 

przybliżenie odbiorcy tła wydarzeń w formie opracowań. Dziennikarze KAI poświęcają też wiele uwagi 

sprawom społecznym. Podejmują tematy związane z zaangażowaniem osób świeckich zrzeszonych w 

ruchach i wspólnotach kościelnych oraz z życiem rodzin zakonnych, starając się ukazywać pełną paletę 

barw żywej wspólnoty Kościoła. 

 

Nie sposób nie wspomnieć tutaj o fundamentalnej roli biskupa Jana Chrapka w rozwoju Agencji i 
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podziękować Bogu za ofiarne zaangażowanie tego człowieka.  

 

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z rozległości oddziaływania KAI, dlatego warto wspomnieć, że odbiorcami 

informacji KAI jest ponad 100 redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz innych odbiorców 

instytucjonalnych. Z jej serwisu korzystają zarówno media katolickie jak i świeckie. Do ich grona należą 

między innymi: Niedziela, Gość Niedzielny, Nasz Dziennik, Tygodnik Powszechny, Radio Maryja, Radio 

Plus, TVP, TVN, Polsat, Polskie Radio, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Newsweek, Polityka, Edipresse. 

 

Innymi słowy, Agencja przełamała barierę milczenia wokół problematyki kościelnej, zagwarantowała 

obecność informacji religijnej w polskich mass mediach. Stanowi dla dziennikarzy podstawowe źródło 

informacji o Kościele i wielu ludzi mediów nie wyobraża sobie pracy bez informacji KAI (Robert 

Sadownik). Te efekty nie pochodzą znikąd. Są one owocem systematycznej pracy KAI-u. 

 

Jest jeszcze wiele do zrobienia. Świat nie stoi w miejscu. KAI również nie może sobie pozwolić na postawę 

bierności. Nowe czasy przyniosą z pewnością nowe wyzwania. Ważne jest, by w tym dziele towarzyszyła 

KAI-owi życzliwość polskiego duchowieństwa, bo życzliwość i zrozumienie ze strony Episkopatu Polski - 

mimo koniecznej różnicy zdań - ciągle jej towarzyszy. 

 

OGRANICZENIA MOWY NAKŁADANE PRZEZ MIŁOŚĆ  
 

Z racji rocznicy oraz dziennikarskiego powołania nie od rzeczy jest też przypomnienie nauczanie Kościoła 

dotyczącego samoograniczenia się w mowie, które obowiązuje nie tylko dziennikarzy, ale w ogóle 

wszystkich ochrzczonych. 

 

Miłość nakazuje nam nie tylko panowanie nad językiem. Ona zabrania nam również wyjawiania prawdy w 

tych wypadkach, kiedy mogłoby to przynieść komuś jakąś szkodę. Miłość zakazuje niepotrzebnego 

mówienia. "Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na 

podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony" (Mt 12,36-

37). 

 

Miłość powinna powstrzymywać człowieka od wydawania nawet tylko wewnętrznych osądów, a tym 

bardziej od wyrażania ich swoimi słowami. Miłość pragnie bronić, usprawiedliwiać i tłumaczyć drugiego. 

Każdy z nas powinien być tak nastawiony do bliźniego, by szukać w nim dobra, a nie zła. „W celu 

uniknięcia wydawania pochopnego sądu każdy powinien zatroszczyć się, by - w takiej mierze, w jakiej to 

możliwe - interpretować w pozytywnym sensie myśli, słowa i czyny swego bliźniego" (KKK, 2478). Tylko 

w obliczu oczywistego zła - w imię prawdy - nie może tego uczynić. 

 

Mówienie prawdy musi być zawsze podporządkowane miłości. Grzeszy przeciwko ósmemu przykazaniu 

Bożemu ten, kto swoim mówieniem wyrządza szkodę, bo przekazuje prawdę bez miłości i wbrew 

sprawiedliwości. 

 

Miłość i poszanowanie prawdy powinny kierować odpowiedzią na każdą prośbę o informację lub 

ujawnienie prawdy. Dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, poszanowanie życia prywatnego, dobro 

wspólne są wystarczającymi powodami do przemilczenia tego, co nie powinno być znane, lub do dyskrecji. 

Obowiązek unikania zgorszenia nakazuje często ścisłą dyskrecję. Nikt nie jest zobowiązany do ujawniania 

prawdy temu, kto nie ma prawa jej znać (por. KKK, 2489) 

 

Tylko możliwość uniknięcia wielkiego zła lub krzywdy może nas zwolnić od obowiązku zachowania 

tajemnicy. Jest tak dlatego, ponieważ dochowywanie tajemnicy ma na celu dobro. Jeśli więc w niektórych 

wypadkach zamiast dobra mogłoby powstać zło, wówczas tajemnica nas nie obowiązuje. 

 

Krytyka może być pożyteczna lub szkodliwa. Przynosi ona pożytek tylko na tyle, na ile wypływa z miłości, 

czyli gdy zmierza do dobra osoby krytykowanej lub do jakiegoś dobra wspólnego. Istnieje szansa na 
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polepszenie czegoś, gdy krytycznie ocenia się jakieś błędne postępowanie przed osobą, która się go 

dopuszcza. 

 

Niewłaściwe jest też udzielanie komuś publicznej nagany wtedy, gdy miłość domaga się upomnienia brata 

w cztery oczy (por. Mt 18,15). Z tego też powodu istnieją słuszne granice publicznego krytykowania i 

osądzania kogoś przez środki społecznego przekazu (por. KKK 2497). 

 

Grzechem przeciwko ósmemu przykazaniu jest też ironia, „która zmierza do poniżenia kogoś przez 

ośmieszanie w sposób nieprzychylny pewnego aspektu jego postępowania" (KKK 2481). 

 

Te wymagania miłości winny skłaniać wszystkich chrześcijańskich dziennikarzy do zastanowienia się nad 

sposobem wykonywania ich powołania. Przewodnicząca Międzynarodowej Katolickiej Unii Prasy (UCIP) - 

podczas Jubileuszu Dziennikarzy (4.06.2000) - ujęła to w formie pytania: „Czy, gdyby chrześcijańscy 

dziennikarze przestali istnieć, zmieniłoby to w jakikolwiek sposób sytuację na świecie?" 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

"Na to Jan odrzekł: «Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. [...] Potrzeba, by On 

wzrastał, a ja się umniejszał»" (J 3,28-30). 

 

Odnosząc słowa Jana Chrzciciela o Mesjaszu do instytucji takiej jak KAI, można powiedzieć, że - w ich 

świetle - podstawowym zadaniem agencji informacyjnej, która się zwie „katolicką" jest torowanie dróg dla 

Ducha Świętego pośród ludzi; dla Ducha Świętego, który obecnie zastępuje Chrystusa i dopełnia Jego dzieła 

na ziemi. Powołanie KAI polega nie tylko na prostym procesie przekazywania informacji o Kościele. Jej 

zadaniem jest przepajanie duchem ewangelicznym porządku spraw doczesnych; jest bycie zaczynem 

Ewangelii pośród świata. 

 

"Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On 

wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. 

A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, 

pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili" (1J 5,14-15). 

 

Wzywajmy zatem Ducha Świętego, aby nie zabrakło nam odważnych pracowników mediów i prawdziwych 

świadków prawdy, którzy, wierni nakazowi Chrystusa „potrafią stawać się wyrazicielami dążeń 

współczesnej kultury i starają się przeżywać obecną epokę masowej komunikacji nie jako czas alienacji i 

zagubienia, ale jako cenną sposobność do poszukiwania prawdy i budowania wspólnoty między ludźmi i 

narodami" (Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników konferencji na temat mediów i kultury, 9 listopada 

2002).  

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego z okazji zatwierdzenia Statutu Drogi 

Neokatechumanalnej, 12.01.2009  

Drodzy Archidiecezjanie! 

Dnia 11 maja ubiegłego roku w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego został definitywnie zatwierdzony - 

dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich - Statut Drogi Neokatechumenalnej. Z tej okazji w 

najbliższy czwartek, tj. 22 stycznia, o godzinie 19.00 w Katedrze Poznańskiej odprawię uroczystą Mszę 

Świętą dziękując Panu Bogu za dar tego charyzmatu dla Kościoła powszechnego i naszego Kościoła 

Poznańskiego.  

Liczne owoce jakie przynosi ten sposób „wychowania do wiary" stają się częścią nowej ewangelizacji. Już 

ponad 70 seminariów diecezjalnych Redemptoris Mater na całym świecie z ponad 2 tysiącami powołań 

każdego roku, kilkaset rodzin na całym świecie - w tym 2 rodziny z naszej Archidiecezji - udające się na 

misje do krajów, miejsc i ludzi żyjących bez Kościoła, Boga i często bez nadziei, wiele tysięcy powołań 
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dziewcząt do zakonów klauzurowych - to tylko niektóre znaki obecności Ducha Świętego obdarzającego 

życiem wspólnotę chrześcijańską.  

Błogosławię wszystkim dobrym inicjatywom Drogi Neokatechumenalnej. Zachęcam wszystkich moich 

Kapłanów, by wspomagali to dzieło dla dobra swoich parafian. Zapraszam do odwagi i ufności Duchowi 

Świętemu, który od czterdziestu już lat wyznacza tę drogę w Kościele i wskazuje ją wszystkim, którzy chcą 

odkryć bogactwo własnego chrztu i wspólnotę chrześcijańską, żyjącą w pokorze, prostocie i uwielbieniu.  

Poznań, dnia 12 stycznia 2009 roku 

N. 157/2009  

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, XII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, 17 

stycznia 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Łuk mój kładę na obłoki. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce 

(Poznań, kościół pw. św. Wojciecha - 17.01.2009).  

Po raz dwunasty obchodzimy Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, inaczej zwanym Dniem 

Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego. Na przestrzeni całych wieków jest to zjawisko bezprecedensowe. 

Dzień Judaizmu jest w swych założeniach inicjatywą wewnątrzkościelną, jednak w jego obchodach, czy to 

na szczeblu centralnym, diecezjalnym, czy parafialnym, uczestniczą zapraszani przedstawiciele gmin 

żydowskich wraz z rabinami oraz przedstawiciele Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich.  

Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz modlitwa i refleksja nad duchowymi 

więziami obu religii. Ten dzień nie ma prowadzić do zacierania różnic, do judaizowania chrześcijaństwa, ani 

do ukrytej chrystianizacji judaizmu. Naszym pragnieniem jest kształtowanie atmosfery dojrzalszego dialogu, 

poszanowania i zrozumienia, wzajemnego ubogacania się duchowego, które ma owocować także w życiu 

społecznym, m.in. wyzbyciem się wrogich uprzedzeń i nieufności. "Ten dzień winien dawać impulsy do 

podejmowania nowych wspólnych inicjatyw na rzecz budowania cywilizacji życia i miłości, pokoju, 

sprawiedliwości społecznej, a także wychowania młodego pokolenia do braterstwa i solidarności 

międzyludzkiej ponad kulturami, narodowościami, religiami; wychowania młodych do wiary w Boga, w 

życie wieczne, do Dekalogu jako fundamentu życia moralnego" - podkreśla bp Mieczysław Cisło, 

przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego. 

Wiemy, że relacje te uległy znaczącym przeobrażeniom w XX wieku, zwłaszcza po II wojnie światowej. 

Przeobrażenia te spowodowała historia, gwałtowne procesy społeczne, jak i rozwój teologii. Doświadczenie 

Shoach, narastające poczucie totalnego zagrożenia, rozpad tradycyjnego społeczeństwa, laicyzacja życia, 

wyzwania stawiane przez rozwój nauki i techniki - wszystko to sprawia, że ludzie wierzący próbują 

poszukiwać dróg dialogu, by sprostać współczesności, by stać się świadkami dobra we współczesnym 

świecie.  

 

1. PRZYMIERZE Z NOEM KIEDYŚ  

Tegorocznemu Dniowi Judaizmu towarzyszy motto: "Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza 

między Mną a ziemią" (Rdz 9, 13).  

Bóg sześciokrotnie zawierał przymierze z ludźmi. Pierwsze przymierze zostało zawarte z Adamem. Było 

ono w pewnym sensie najwęższe, zawarte z małżonkami Adamem i Ewą, którzy jednak reprezentowali całą 

przyszłą ludzkość. W języku hebrajskim słowo Adam znaczy ludzkość. Drugie przymierze było z Noem. 

Było to przymierze zawarte już z całą dużą rodziną. Trzecie było z Abramem, któremu Bóg dał nowe imię, 
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Abraham. Było to przymierze z całym szczepem. Kolejne przymierze było z Mojżeszem. To przymierze 

było zawarte z całym narodem. Piąte przymierze Bóg zawarł z Dawidem. Było to przymierze z całym 

Królestwem. Potem przyszła kolej na Nowe Przymierze, przymierze z Jezusem, z Nowym Adamem.  

Księga Rodzaju w dziewiątym rozdziale opisuje akt zawarcia drugiego przymierza, tego które Bóg Jahwe 

zawarł z Noem po szczęśliwym uratowaniu go z kataklizmu potopu. Jest to niezwykle doniosłe wydarzenie, 

ponieważ idea Przymierza, jakie Bóg zawiera z ludźmi, staje się odtąd kluczowym zagadnieniem dziejów 

zbawienia.  

"Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w 

ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: «Nie będę już więcej 

złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy 

nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia: siew 

i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc»" (Rdz 8,20-22).  

 

"Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście 

zaludnili ziemię. [...] Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny 

zielone, daję wam wszystko. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. Upomnę się o waszą krew 

przez wzgląd na wasze życie - upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie 

człowieka i u każdego - o życie brata. [Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew 

jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga. [...]  

Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: «Ja, Ja zawieram przymierze z wami i z waszym 

potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami 

domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na 

ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota 

żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię».  

Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z 

wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A 

gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, 

które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu 

na zniszczenie żadnego jestestwa. Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na 

przymierze wieczne między mną a wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi»" (Rdz 9, 1-

16).  

W tej scenie Noe występuje jako przedstawiciel całej popotopowej ludzkości. A zatem Bóg zawierając z 

nim akt przyjaźni nie wiąże się jedynie z osobą Noego, ale ze wszystkimi przyszłymi pokoleniami ludzkimi, 

jakie zostaną zrodzone z jego synów aż do skończenia świata. Bóg nie ukarze już nigdy ludzkości w 

podobnie totalny sposób, choć jest przeświadczony, że ludzie wcale się nie zmienią, że będą równie skłonni 

do grzechu jak przed potopem. W potopie zginęli owszem wszyscy grzesznicy, ale nie zginął przecież 

szatan.  

Warunki zawarcia przymierza wydają się bardzo proste. Najpierw " nie wolno wam jeść mięsa z krwią 

życia" (Rdz 9, 4), czyli nie wolno człowiekowi spożywać mięsa żywego zwierzęcia. Następnie, nie wolno 

mu także popełnić morderstwa. A więc odrodzona ludzkość jest zobowiązana do miłosierdzia i 

sprawiedliwości względem każdej żywej istoty.  

Judaizm rabiniczny rozwinął to w tzw. Siedem Przykazań Potomków Noego (czyli Szewa Micwot Bnei 

Noach). Przykazania te, ogłoszone (przypomniane) po potopie, dotyczą wszystkich ludzi, a nie tylko Żydów. 

Należą do nich:  

1. Zakaz jedzenia części żyjącego zwierzęcia  

2. Zakaz złorzeczenia Bogu 
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3. Zakaz kradzieży (rabowania) 

4. Zakaz bałwochwalstwa 

5. Zakaz niemoralnych stosunków seksualnych 

6. Zakaz mordowania 

7. Nakaz ustanowienia sądów do egzekwowania sześciu poprzednich praw  

Znakiem tego przymierza pozostaje tęcza. Niewiele zjawisk w przyrodzie jest piękniejszych od tęczy. 

Barwny łuk rozpięty na niebie, rodzaj mistycznych wrót do nieba. Ten piękny zbiór podstawowych barw - 

będąca wynikiem rozszczepienia światła słonecznego - to jakby uśmiech Boga po burzy. Jest ona znakiem 

Bożego miłosierdzia i sprawiedliwości względem wszystkiego, co żyje. Jest świadectwem tego, że 

miłosierdzie Boże trwa. Przymierze z Noem i wszystkimi istotami żyjącymi będzie trwało, dopóki trwa 

świat.  

2. PRZYMIERZE NOAHICKIE DZISIAJ  

Współcześnie oficjalne potwierdzenie konieczności kierowania się Prawami Noego w procesie 

organizowania zdrowego społeczeństwa przyjęły w 1991 roku Stany Zjednoczone, w rezolucji Kongresu 

ustanawiającej «Dzień Edukacji USA», a podpisanej przez prezydenta Georga Busha (ojca).  

Wyznaczenie dnia 26 marca 1991 roku, «Dniem Edukacji USA»: 

"Ponieważ Kongres przyjmuje do wiadomości historyczną tradycję etycznych wartości i pryncypiów, które 

są podstawą cywilizowanego społeczeństwa i na których nasz wielki naród został ustanowiony;  

Ponieważ te etyczne wartości i pryncypia są podstawą istnienia społeczeństwa od zarania cywilizacji, gdy 

były one znane jako Siedem Praw Noachidów [Siedem Praw Potomków Noego];  

Ponieważ bez tych etycznych wartości i pryncypiów istnienie cywilizacji znajduje się w poważnym 

zagrożeniu powrotem do chaosu;  

Ponieważ społeczeństwo jest poważnie zaniepokojone następującym osłabianiem tych pryncypiów, co 

powoduje kryzys, jaki zagraża podstawom cywilizowanego świata;  

Ponieważ uzasadnione zwrócenie uwagi na ten kryzys ma powstrzymać obywateli tego narodu przed utratą 

z obszaru widzenia ich odpowiedzialności za przekazywanie historycznych, etycznych wartości z naszej 

przeszłości do przyszłych pokoleń; [...] 

tak więc uchwalone zostaje przez Kongres Stanów Zjednoczonych, że dzień 26 marca 1991 roku - [...] jest 

proklamowany «Dniem Edukacji USA».  

Powołuje się Prezydenta do ogłoszenia proklamacji wzywającej naród Stanów Zjednoczonych do uczczenia 

tego dnia odpowiednimi ceremoniami i działaniami" (Wspólna uchwała Kongresu USA. Prawo 102-14. 

Marzec 20, 1991).  

3. WOJNA W GAZIE  

Podczas tegorocznego Dnia Judaizmu toczą się niestety działania zbrojne w Strefie Gazy. W tym kontekście 

jeszcze raz powracają do nas słowa, które wypowiedział Bóg zawierając przymierze z Noem: "Upomnę się 

też u człowieka o życie człowieka i u każdego - o życie brata. [Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi 

ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga" (Rdz 9, 5-6).  

Dlatego przypominamy ponownie to, iż grzechem przeciwko piątemu przekazaniu jest przede wszystkim 

zabójstwo. "Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej 

istoty ludzkiej" (Donum vitae, Wstęp, 5). "Piąte przykazanie zakazuje pod grzechem ciężkim zabójstwa 

bezpośredniego i zamierzonego. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie współdziałają w zabójstwie, popełniają 
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grzech, który woła o pomstę do nieba. (Por. Rdz 4, 10)" (KKK 2268). "Sam Bóg jest Panem życia, od jego 

początku aż do końca" (KKK 2258).  

Zakaz zabijania wyrażony przez piąte przykazanie nie znosi prawa człowieka do obrony siebie i innych. 

"Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi 

śmiertelny cios" (KKK 2264). Obrona innych jest nie tylko dozwolona, lecz w wielu wypadkach staje się 

obowiązkiem. "Uprawniona obrona jest poważnym obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie 

drugiego człowieka lub za dobro wspólne" (KKK 2321).  

"Ludziom, o ile są grzeszni, zagraża niebezpieczeństwo wojny i aż do ostatecznego nadejścia Chrystusa 

będzie zagrażać; o ile natomiast zespoleni w miłości przezwyciężają grzech, to i gwałty zostaną 

przezwyciężane i wówczas: «przekują miecze na lemiesze, a włócznie swoje na sierpy. Nie podniesie naród 

przeciw narodowi miecza, ani się ćwiczyć będą dalej ku bitwie»" (Iz 2, 4).  

Podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w Święto Trzech Króli Benedykt XVI apelował o pokój w 

Strefie Gazy. Podkreślił, że nienawiść i odrzucenie dialogu prowadzą tylko do wojny. Poparł inicjatywy i 

wysiłki tych, którzy mając na uwadze pokój, starają się pomóc Izraelczykom i Palestyńczykom, by zgodzili 

się usiąść przy stole i rozmawiać.  

A w czasie noworocznego spotkania z członkami korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy 

Watykanie papież po raz kolejny zaapelował o przerwanie przemocy w Strefie Gazy. Wyraził nadzieję, że 

przy wsparciu ze strony społeczności międzynarodowej Izraelczycy i Palestyńczycy podejmą jednak 

rokowania pokojowe. Zdaniem Ojca Świętego obecny kryzys skomplikował jeszcze bardziej poszukiwania 

wyjścia z konfliktu między Izraelczykami i Palestyńczykami, którego pragnie wielu z nich oraz cały świat. 

Powtórzył, że opcja militarna nie stanowi rozwiązania, a przemoc, z którejkolwiek strony pochodzi i 

jakąkolwiek przybiera postać, zasługuje na stanowcze potępienie. Wyraził też nadzieję na przywrócenie 

zawieszenia broni w Strefie Gazy i wznowienie negocjacji pokojowych z wyrzeczeniem się nienawiści, 

prowokacji i użycia broni, przy poszanowaniu uzasadnionych dążeń i interesów wszystkich stron. Pod tymi 

słowami podpisuję się oburącz.  

 

ZAKOŃCZENIE  

Na koniec módlmy się do Boga, który jest Ojcem całej ludzkości: Ustanów pokój, dobro i 

błogosławieństwo, łaskawość i zmiłowanie, i miłosierdzie dla nas i całego świata. Pobłogosław, nasz Ojcze, 

światłem Twojego oblicza wszystkich nas i każdego. Bo w świetle Twojego oblicza dałeś nam Prawo życia, 

umiłowanie dobroci i sprawiedliwość, błogosławieństwo, miłosierdzie, życie i pokój. I obyś uznał za dobre 

by błogosławić Twoim pokojem nas i cały świat o każdej porze i w każdej godzinie (por. modlitwa 

hebrajska Sim Szalom). 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Poświęcenie tablicy bp. Goślickiego, 18 stycznia 

2009  

Abp Stanisław Gądecki, Poświęcenie tablicy biskupa Wawrzyńca Grzymały Goślickiego. Homilia 

wygłoszona w kościele św. Katarzyny w Warszawie - 18.01.2009.  

Po ukończeniu dzisiejszej Eucharystii mamy poświęcić tablicę pamiątkową, dedykowaną pamięci 

Wawrzyńca Goślickiego (1538-1607), biskupa i senatora, która umieszczona została wewnątrz tutejszego 

kościoła św. Katarzyny.  

Złoty wiek Rzeczypospolitej Jagiellońskiej wydał trzech humanistów, których twórczość w języku 

łacińskim zyskała znaczenie w Europie Zachodniej: Stanisława Hozjusza, Andrzeja Frycza 

Modrzejewskiego oraz Wawrzyńca Goślickiego. Spośród tych trzech wielkich Polaków najmniej znanym w 
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naszej ojczyźnie jest Goślicki, dyplomata i biskup, ale nade wszystko autor nowoczesnego traktatu 

filozoficzno-politycznego poświęconego ustrojowi Rzeczypospolitej - De optimo senatore (M. Korolko).  

W ITALII 
 

"Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, 

bo sługa Twój słucha. Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię" 

(1Sm 3,10.19). Dojrzewanie własnego powołania jest najczęściej sprawą długotrwałą, domagającą się 

cierpliwości i ponawianego wołania ze strony Boga. Dla Samuela był to okres trzech kolejnych nocy. Dla 

nas okres ten trwa nieraz wiele lat, a czasami nawet dziesięcioleci. Tak było również z dorastaniem 

Wawrzyńca Goślickiego do urzędu biskupa i senatora Rzeczypospolitej.  

 

Laurentius Grimalius Goslicius urodził się około 1538 r. w rodzinie szlacheckiej, w rodowej wsi Goślice, 

niedaleko Płocka. W latach 1556-62 studiował w Akademii Krakowskiej, zyskując tytuł magistra sztuk 

wyzwolonych. Następnie wyjechał na studia do Italii, rozpoczynając tam dalszą, kilkuletnią edukację. W 

1564 r. uczył się w Padwie, a następnie w Bolonii, gdzie uzyskał doktorat obojga praw, wreszcie w Rzymie. 

Posiadał niepospolite umiejętności. Dość dobrze władał językiem greckim. Był biegły w teologii, filozofii, 

astronomii, w stylu i wymowie gładki. Pisał także wiersze. 

 

Jako owoc swoich studiów opublikował w 1568 roku w Wenecji dzieło swojego życia - De optimo senatore 

libri duo. Wykazał się w nim imponującą wiedzą z zakresu filozofii i historii starożytnej i retoryki oraz 

prawa. Jego rozprawa doktorska zaliczana jest do gatunku specula, czyli zwierciadła. Była to typowa dla 

pisarzy doby renesansu forma obrazująca ideał, akurat w tym wypadku senatora (np. Górnicki, Rej, 

Machiavelli). 

 

Traktat przedstawia uniwersalny, wyrastający z wzorca antycznej kultury śródziemnomorskiej (Platon, 

Arystoteles, Cyceron) oraz Ewangelii wzorzec optymalnego senatora, na służbie Rzeczypospolitej, 

"ukazując - jak mówi tekst umieszczony na pamiątkowej tablicy - jak w kulturze Europy to, co 

najszlachetniejsze u starożytnych przenika się Ewangelią, a obywatel dobro Ojczyzny ceni wyżej niż 

pomyślność własną". 

 

Rady zawarte w traktacie Goślickiego warte są zastanowienia i to nie tylko w gronie współczesnych nam 

senatorów i posłów, a którzy stanowią maleńką grupkę w społeczeństwie. Warto, by zamyślili się nad nimi 

również ci, których określamy mianem wyborców i których jest większość. 

 

Najpierw nad tym, co odnosi się do celu działalności senatorów, co zazwyczaj wszyscy podzielają, 

ponieważ posiada charakter bardzo ogólny: 

 

"Senator łatwo zrozumie cele godziwości i pożyteczności, jeśli zawsze będzie miał przed oczyma szczęście i 

dobro państwa. Tu znajduje się bowiem punkt docelowy roztropności i mądrości senatorskiej i do tego celu 

ma zmierzać senator. Ani Bóg, ani ojczyzna, ani sama roztropność nie chcą od niego niczego więcej, poza 

tym, aby uczynił państwo szczęśliwym i bezpiecznym. 

 

Państwo zaś będzie szczęśliwe wtedy - jak już poprzednio powiedziałem - kiedy będzie miało obfitość 

wszystkich dóbr, jeśli obywatele będą sprawiedliwi, umiarkowani, dzieli, wolni i roztropni, a także zamożni, 

zdrowi, przyjaźnie nastawieni do siebie i nie podzieleni na rożne stronnictwa" (Wawrzyniec Grzymała 

Goślicki, O senatorze doskonałym księgi dwie. W których są wyjaśnione obowiązki urzędników oraz 

szczęśliwe życie obywateli i pomyślność państwa - 1568; z języka łacińskiego przełożył T. Bieńkowski, 

Kraków 2000, 301). Te cechy są niezbędne u senatora ze względu na zdrowie państwa, którego senator 

stanowi głowę: "Gdyby bowiem oni byli głupi, niedoświadczeni i nieuczeni uczyniliby każde państwo tak 

samo głupim i nieroztropnym" (143). 

 

Dzisiaj, gdy wymagania stawiane kandydatowi do władz samorządowych w terenie są większe niż 
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kandydatowi do władz centralnych, warto przypomnieć sobie prawość charakteru, jako wymóg stawiany 

senatorowi: 

 

"Najbardziej wspaniałym czyni senatora prawość obyczajów i czyste życie, przez co ani sam nikomu nie 

wyrządzi krzywdy, ani się nie będzie jej obawiał i przejdzie przez życie spokojny i nieskalany. A postawą 

takiego błogosławionego życia jest wola pomocy każdemu i nie krzywdzenia nikogo. Cnota dobroci lubuje 

się w prostocie i nie znosi sztuczności czy dwulicowości: przez co wszyscy oszuści, kłamcy i zdrajcy mają 

zamkniętą drogę do senatu" (Wawrzyniec Grzymała Goślicki, O senatorze, 401). 

 

Większość z występków przekreślających możność zajmowania miejsca w senacie znanych było już w 

antycznej starożytności. Czasy nowożytne nie wnoszą wiele nowego w tym względzie: 

 

"W Rzymie istniało prawo zabraniające zasiadania w senacie ludziom pozbawionym czci. Postradać zaś 

dobre imię można było wtedy za oszustwo w grze w kości, za kradzież, krętactwo, sprzeniewierzenie 

powierzonego dobra, odstąpienie od własnych przekonań dla zysku, zmianę religii i obywatelstwa, albo za 

jakiś inny niegodny czyn" (Wawrzyniec Grzymała Goślicki, O senatorze, 517). 

 

Całkiem nieznane są natomiast - choć z pewnością wniosłyby dużo dobrego - dawne reguły oceniania 

przydatności do stanu senatorskiego z uwagi na konkretny temperament: 

 

"Senatorowi również stanie się pomocny właściwy temperament. Niech będzie sangwinikiem albo 

cholerykiem, jak nazywają lekarze, gdyż takie usposobienie jest najodpowiedniejsze dla pozyskania cnót i 

ludzie je posiadający odznaczają się zdrowiem i dobrą pamięcią. 

 

Arystoteles nazywa melancholików ludźmi genialnymi, skoro bowiem wpadną w szał, mają w sobie coś 

wieszczącego i boskiego. Takich ludzi jednak nie poleciłbym na senatorów, gdyż nie potrafią pokierować 

żadną sprawą, kierując się swoją czarną żółcią, a nie rozumem. Ich temperament jest zimny i suchy, dlatego 

są skłonni do złośliwości, smutku i zazdrości" (Wawrzyniec Grzymała Goślicki, O senatorze, 491). 

 

"A flegmatyk, to już nawet biernym senatorem nie powinien zostać, aby kogoś nie zanudził, bo na to go 

tylko stać" (Wawrzyniec Grzymała Goślicki, O senatorze, 493). 

 

Cnota umiaru winna towarzyszyć senatorowi nawet w jego wyglądzie zewnętrznym. Stosowanie tych reguł 

w nowożytności spotkałoby się prawdopodobnie z surowym potępieniem z uwagi na ich dyskryminujący 

charakter: 

 

"Milszą się staje cnota, która wejdzie w urodziwe ciało. Dlatego chcę, aby senator był urodziwy, mając przy 

tym na myśli nie urodę kobiecą, ale męską, która przejawia się w postawie i wyrazie twarzy. Nie może on 

być ani za niski, ani za wysoki, ale raczej średniego wzrostu, gdyż - jak mówi Arystoteles - w wielkim ciele 

jest mała cnota i na odwrót. Senator nie powinien mieć wielkiego brzucha, ale i nie może być wychudzony, 

gdyż nie będzie zdolny do wysiłku czy to z powodu tuszy, czy z osłabienia. Nie mogą być senatorami ludzie 

upośledzeni przez naturę, jak kulawi, zezowaci, z wyłupiastymi oczyma oraz zbliżeni wzrostem do 

karzełków. Od takich trzeba uciekać jak od zapowietrzonego i nie wolno ich wybrać na senatorów, chyba że 

okazaliby się cnotliwi i przez ćwiczenia usunęli swoje ułomności. Dobre wrażenie robią piękne rysy twarzy 

i cera, jako że są to odrzwia naszej duszy, świadczące o stanie wewnętrznym" (Wawrzyniec Grzymała 

Goślicki, O senatorze, 493.495). 

 

Goślicki nie uchyla się również od uwag dotyczących natury i sposobu wygłaszanych przez senatora mów: 

 

"Przemówienie winno być krótkie i szczere bez żadnych pochlebstw i krętactw, proste i otwarte, na które 

można przysiąc i powołać Boga na świadka. Jest rzeczą mało ważną, czy trzeba mówić z pamięci, czy 

czytać napisany tekst, czasami nawet, zwłaszcza przy długich mowach, wygodniej jest mieć mowę napisaną 

a przez to lepiej opracowaną. Mówić trzeba męskim głosem, raczej niskim niż wysokim, donośnie, aby być 
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dosłyszanym" (Wawrzyniec Grzymała Goślicki, O senatorze, 349). 

 

Rozprawa Goślickiego stanowiła przełom w dziejach myśli politycznej. Była pierwszym w epoce 

nowożytnej tak odważnym i kompleksowym wystąpieniem w obronie wolności obywatelskich (w Anglii 

wydano ją kilkakrotnie: 1598 - The Counsellor, 1607 - The Commonwealth of Good Council; 1660 - The 

Sage Senator; 1733 - The Accomplished Senator). 

 

Przekonanie, iż treściami traktatu inspirowali się Thomas Jefferson i Thomas Paine tworząc konstytucję 

USA jest jednak grubo przesadzone. Po ukończeniu głównego swego dzieła, Goślicki miał wydać rok 

później w Wenecji De optimo cive (O najlepszym obywatelu - 1569). 

 

W POLSCE 
 

a. senator  
 

Po powrocie do kraju Goślicki został sekretarzem króla Zygmunta II Augusta. Pełnił w tym okresie wiele 

misji dyplomatycznych, wraz ze znakomitym hiszpańskim prawnikiem, Piotrem Rojzjuszem. Posłował do 

Węgier, Niemiec, Saksonii, Szwecji i Prus. Pojednał Gdańszczan z królem. Brał udział w tzw. Komisji 

Karnkowskiego, zajmującej się polityką morską Zygmunta II Augusta, dotyczącą zbudowania w Gdańsku 

flotylli wojennej i handlowej. 

 

W okresie pierwszego bezkrólewia, prawdopodobnie po przyjęciu wyższych święceń kapłańskich, nawiązał 

współpracę ze Stanisławem Hozjuszem, opowiadając się zarówno przy pierwszej, jak i drugiej elekcji po 

stronie kandydatów habsburskich. Po wyborze Stefana Batorego przeszedł z obozu prohabsburskiego do 

obozu stronników nowego króla, popierając kierunek polityczny Jana Zamoyskiego. 

 

Po śmierci Batorego - jako jedyny duchowny - złożył podpis pod konfederacją warszawską w paktach 

konwentach dla Zygmunta III Wazy (1587), wszczynając tym samym długoletni zatarg z polskimi 

biskupami i Stolicą Apostolską. 

 

Popierał starania o koronę Zygmunta III Wazy i witał go uroczystym przemówieniem na Rynku w 

Krakowie. Wkrótce wdał się w spór z jezuitami (również jako senator) w związku z próbą wsparcia 

Akademii Krakowskiej, wówczas podupadającej, a znajdującej konkurencję w uczelniach nowego zakonu. 

W 1589 roku został mianowany przewodniczącym ustanowionej przez sejm warszawski komisji do korekty 

prawa ziemskiego. Uczestniczył w zażegnaniu sporu między kanclerzem Janem Zamoyskim a królem i 

przywódcą obozu wspierającego władcę na czele z prymasem Stanisławem Karnkowskim. 

 

Był całkowicie oddany polskiej racji stanu. Z powodu nieprzekupnego charakteru oraz krytycznego 

stosunku do możnowładców, szlachty i dworu dochodzącego swych roszczeń kosztem państwa, nie został 

podkanclerzym królewskim. 

 

b. biskup 
 

Dzięki Zamoyskiemu został opatem w Mogile i biskupem kamienieckim (1586), uprzednio pełniąc godność 

kanonika kujawskiego, krakowskiego i sandomierskiego. 

 

Od 1590 roku był biskupem chełmskim, od 1591 - przemyskim. Kiedy otrzymał godność biskupa 

przemyskiego zwołał synod diecezjalny (1594), który przygotował grunt do unii Kościoła katolickiego z 

prawosławiem, zawiązanej w 1596 roku w Brześciu Litewskim. Dwa lata później wydał dokument 

wzywający do pokoju między katolikami, unitami i prawosławnymi, odnosząc się krytycznie do polityki 

niektórych biskupów katolickich, bojkotujących unię brzeską. 

 

W 1601 roku otrzymał godność biskupa poznańskiego. Przybył do Poznania dnia 16 lipca 1601 roku, 
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podejmując pracę nad recepcją postanowień Soboru Trydenckiego i rewindykacji kościołów przejętych 

przez protestantów na terenie diecezji. Odnowił w katedrze kaplicę Pięciu Braci Polaków Męczenników. 

Ofiarował jej złoty kielich, 3 ornaty i 4 dalmatyki ze złotogłowia. 

 

Będąc 61. biskupem poznańskim, zwołał synody: w Pszczewie (1602); w Krobi (1602); w Poznaniu (1602 i 

1607); w Warszawie (1603). I właśnie do tego roku odnosi się wzmianka na tablicy pamiątkowej, mówiąca 

o jego pobycie w tutejszej parafii, która - podobnie jak cała część lewobrzeżna Warszawy - do 1789 roku 

należała do biskupstwa poznańskiego. 

 

Faktycznie bp Wawrzyniec przeprowadził "zgromadzenie synodalne" archidiakonatu warszawskiego w 

kolegiacie św. Jana Chrzciciela w środę dnia 9 kwietnia 1603 roku. Zamianował wówczas dziekanów dla 

dekanatów Sochaczew, Błonie, Piaseczno. Ponadto - ze względu na znaczną odległość od Poznania i brak 

wikariatu generalnego w Warszawie - udzielił dziekanom władzy rozgrzeszania także od niektórych 

ważnych rezerwatów biskupich (J. Nowacki, Synody diecezji poznańskiej w latach 1252-1738, Poznań 2004, 

80). Pierwszym biskupem poznańskim, który na stałe rozpoczął rezydowanie w tym mieście był Stefan 

Wierzbowski (1663-1687). 

 

Pod koniec życia pisał kolejny traktat, De hereticis, ale rozprawy tej nie ukończył, a jej rękopis został 

najprawdopodobniej spalony przez Niemców po upadku Powstania Warszawskiego. Umierając przekazał 

swoją bogatą bibliotekę dominikanom w Płocku. 

 

Zmęczony pracą i wiekiem, po sześciu latach i około czterech miesiącach rządów w diecezji poznańskiej, 

ukończywszy 70 lat zamienił życie doczesne na wieczne (senectute gagrena neervorum tactus in pede 

dextro) dnia 31 października 1607 roku. Zmarł w Ciążeniu, a jego szczątki doczesne spoczywają w katedrze 

poznańskiej w podziemiach kaplicy św. Marcina.  

ZAKOŃCZENIE 
 

Dzisiaj, kiedy modlimy się za tutejszą parafię, za zmarłego przed ponad 400. laty biskupa Wawrzyńca, 

niestrudzonego pasterza Kościoła Bożego oraz tych, którzy postanowili utrwalić w kamieniu pamięć o nim, 

prośmy jednocześnie Pana Boga, by wzbudził w sercach ludzi młodych pragnienie stania się świadkami 

potęgi Jego mądrości: Napełnij młodych Twoim Duchem odwagi i roztropności, aby prowadził ich ku głębi 

tajemnicy człowieka i Ojczyzny. Nasz Zbawicielu, posłany przez Ojca, aby objawić Jego miłosierną miłość, 

obdarz Twój Kościół darem ludzi młodych, którzy będą gotowi stać się wśród ludzi znakiem Twojej 

obecności, która odnawia i zbawia.  

Przemówienie Arcybiskupa Poznańskiego do członków korporacji akademickich, 25 

stycznia 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Święta miłości kochanej ojczyzny. Spotkanie opłatkowe poznańskich korporacji 

akademickich (Muzeum Archidiecezjalne - 25.01.2009).  

Samotność jest rzeczą złą dla człowieka. Każdy z nas czuje potrzebę wsparcia ze strony innych ludzi i 

środowisk, i sam też pragnie wnieść pozytywny wkład w życie innych. W tym względzie pierwsza i 

podstawowa wspólnota rodzinna - chociaż najważniejsza - nie wystarcza do zaspokojenia wszystkich 

naszych potrzeb i aspiracji. Konieczne jest również wsparcie ze strony większych wspólnot i środowisk 

(szkolnych, rówieśniczych, regionalnych, itd.). Potrzebna jest też więź z tzw. małą i dużą ojczyzną a 

następnie ze światem.  

1. OJCZYZNA  

Duża ojczyzna to kraj, którego czuję się cząstką moim duchem i ciałem, językiem i kulturą, wspomnieniami 

i środowiskiem życiowym, zakorzenieniem i ideałami. Czuję się z nim związany, bo tu się urodziłem - 
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przynajmniej w sensie duchowym - i mieszkam. Tutaj czuję się najbardziej u siebie. Z jego historii i kultury 

czerpię najwięcej moich soków duchowych. W tym kraju zazwyczaj znajdują się groby moich przodków, a 

ja sam chciałbym się przyczynić do tego, żeby również następne pokolenia żyły tutaj w pokoju i czuły się tu 

naprawdę u siebie (por. O. Jacek Salij).  

Nie wszystkie z wyżej wymienionych czynników odgrywają w pojęciu ojczyzny tak samo ważną rolę. 

Najważniejsze są czynniki kulturalne. Można to udowodnić wskazując np. na wielu ludzi, którzy urodzili się 

poza granicami Polski, a jednak przyznają się całą duszą do polskości, lub na innych, którzy pochodzą z 

obcych rodziców, a jednak - żyjąc długo w Polsce - uważają się za Polaków. Ponadto, chociaż człowiek nie 

jest tylko duchem, to jednak przede wszystkim jest istotą duchową i w jego życiu główną rolę odgrywają 

czynniki duchowe, czyli kultura. I chociaż nie jest to całkiem ścisłe, możemy powiedzieć, że przyznanie się 

do określonej ojczyzny jest przede wszystkim przyznaniem się do pewnej kultury (por. Józef M. Bocheński, 

O patriotyzmie).  

Ojczyzną nie jest zatem sam kraj ani grupa ludzka (np. grupa współczesnych Polaków), ani tym bardziej 

samo państwo, czy inne podobne przedmioty, ale wszystko to razem wzięte. Jesteśmy takimi jakimi 

jesteśmy między innymi dlatego, że urodziliśmy się w takim kraju, klimacie, w takich warunkach 

biologicznych i z takich rodziców, wychowaliśmy się w takiej kulturze, że oddziaływały na nas zebrane w 

ciągu wieków wszelkiego rodzaju wpływy, od materialnych do duchowych. W tym sensie ojczyzna posiada 

pewne cechy upodabniające ją do cech ojca i matki i nie myli się tradycja ludów, kiedy nazywa ją 

„ojcowizną" (Vaterland), lub „matczyzną" (Motherland).  

Ojczyzna moja tam, tam jest i tak daleka,  

jak jest podana dłoń człowieka dla człowieka.  

Ojczyzna moja tam, gdzie zboża niosą wiatr  

i gdzie zielony krąg zamyka pierścień Tatr,  

i gdzie jak posąg złoty morze wygina łuk,  

i człowiek, gdy z człowieka przemawia żywy Bóg. 

(Krzysztof Kamil Baczyński, Ojczyzna /Prolog/)  

2. PATRIOTYZM NIEDOJRZAŁY  

Termin „patriotyzm" pochodzi od greckiego rzeczownika patra, czyli ojczyzna, kraj rodzinny, klan 

powołujący się na pochodzenie od wspólnego ojca. Stąd też greckie patriotis znaczy ziemia ojczysta. 

Patriotes zaś to po prostu rodak, ziomek, obywatel. A zatem „patriota" to obywatel, który czuje silną więź 

emocjonalną, społeczną, kulturową z własną ojczyzną, z jej historią i tradycją, z jej wartościami i 

aspiracjami. Obywatel, który okazuje szacunek i miłość wobec swojej ojczyzny a w razie potrzeby gotowość 

poniesienia dla niej wyrzeczeń a nawet ofiar.  

Święta miłości kochanej ojczyzny, 

Czują cię tylko umysły poczciwe! 

Dla ciebie zjadłe smakują trucizny. 

Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe! 

(Ignacy Krasicki)  

Przeciwieństwem patriotyzmu są dwie skrajne postawy: nacjonalizm i kosmopolityzm.  

Nacjonalizm polega na idealizowaniu i wywyższaniu własnego narodu. Jest on przejawem fanatyzmu, a 

uleganie takiej postawie w nieuchronny sposób prowadzi do nienawiści. Zwykle wiąże się on z niechęcią i 

pogardą, czasem z dążeniem do dominacji, a nawet zagłady innych narodów i ojczyzn.  

Warto w tym miejscu dopowiedzieć, że istnieje różnica między patriotyzmem a religią. Jest to różnica 

zasadnicza, ponieważ przedmiotem religii jest kult samego Stwórcy, natomiast przedmiotem patriotyzmu 
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jest ojczyzna, czyli stworzenie. Nadawanie patriotyzmowi cech religii wiąże się automatycznie z 

ubóstwianiem stworzenia i jako takie ma charakter bałwochwalstwa. Kto podnosi patriotyzm do rangi religii 

nie podnosi go wcale, ale obniża, ponieważ zlekceważenie wartości wyższej, musi w konsekwencji 

prowadzić do zniszczenia porządku wartości w ogóle (por. Józef M. Bocheński, O patriotyzmie).  

Znacznie powszechniejsza w naszych czasach jest druga skrajność niedojrzałego patriotyzmu, którą 

nazywamy kosmopolityzmem. Kosmopolita - czyli obywatel świata - to ktoś, kto nie czuje więzi z własną 

ojczyzną, ponieważ jest przekonany, że żadna tego typu wspólnota nie jest mu potrzebna. Zazwyczaj 

podpiera się przy tym opinią, iż: „Patriotyzm jest rodzajem religii, jest jajkiem, z którego wylęgają się 

wojny" (Guy de Moupassant).  

Pewną formą kosmopolityzmu jest również naiwnie rozumiana „tolerancja" oraz slogany o nie narzucaniu 

innym narodom własnej kultury i tradycji. Tymczasem podobnie jak nie da się kochać wszystkich, jeśli 

najpierw nie nauczymy się kochać siebie samych i naszych bliskich, tak też nie można być dobrym 

obywatelem świata, nie będąc najpierw dobrym obywatelem własnej ojczyzny, w sposób dojrzały 

zintegrowanym z własnym narodem. „Żadne miejsce nie powinno być milsze dla ciebie od ojczyzny" - pisał 

Cyceron.  

Oczywiście, godziwa i uporządkowana miłość do własnej ojczyzny nie powinna nas czynić ślepymi na 

powinność obejmowania miłością wszystkich ludzi. „Niech obywatele pielęgnują wielkodusznie i wiernie 

miłość ojczyzny, jednak bez ciasnoty duchowej, tak by zawsze mieli również wzgląd na dobro całej rodziny 

ludzkiej, którą łączy w jedno różne więzy między plemionami, ludami i narodami" (Gaudium et spes, 75).  

Nie możemy bowiem zapomnieć o tym, jak wiele zawdzięczamy większym od naszej ojczyzny źródłom. 

Nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy, gdyby nie wysiłek myślicieli i artystów greckich, gdyby nie świętość 

misjonarzy włoskich i irlandzkich. Wyrwanie własnej ojczyzny z większej wspólnoty narodów jest 

niebezpieczne, gdyż traci ona przez to swój własny sens i swoje oblicze. Kultura polska np., stanowi pewien 

odcień kultury chrześcijańskiej, odcień niewątpliwie świetny i ważki, ale pozbawiony sensu bez ogólnej 

podstawy.  

3. PATRIOTYZM DOJRZAŁY  

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego obowiązki obywateli względem ojczyzny oraz tych, którzy nią 

rządzą wskazuje czwarte przykazanie Dekalogu: „Czcij ojca swego i matkę swoją" (KKK 2199). Jedna i ta 

sama cnota pietas - uczy św. Tomasz z Akwinu - porządkuje nasz stosunek tak do rodziców, jak i do 

ojczyzny. Święty traktował patriotyzm jako tę część sprawiedliwości, jaką winniśmy stworzonemu źródłu 

naszego istnienia. Pietas wobec rodziców i ojczyzny domaga się od nas cultus, tzn. bezwarunkowego 

szacunku. Także wówczas, kiedy wydaje się, iż nie ma ewidentnych powodów do chluby. Mimo to, należy 

tak postępować, ponieważ ojca należy szanować - jak uczy księga Syracha - „choćby nawet rozum utracił" 

(Syr 3,13). Stąd ojczyzny nie wolno się wyrzekać nawet wtedy, kiedy jest ona postrzegana w opinii 

światowej skrajnie negatywnie. Przykład takiej postawy daje nam Poeta:  

Nasz naród jest jak lawa 

Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa 

Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi 

Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi. 

(Adam Mickiewicz)  

Ujawnianie patriotyzmu jest oczywiste w sytuacjach skrajnego zagrożenia ojczyzny, np. podczas wielkich 

katastrof, klęsk żywiołowych, czy też w obliczu wojny. Patriotyzm polega wówczas na okazywaniu 

solidarności rodakom, na ofiarnej obronie kraju. Istnieje obowiązek poświęcenia życia dla ojczyzny, o ile 

zajdzie taka potrzeba. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy pacyfiści, życie ludzkie nie jest bynajmniej 

najwyższą wartością, bowiem dobra reprezentowane przez ojczyznę, są z reguły wartościami wyższymi. 
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Skądinąd pod względem doczesnym człowiek jest tylko częścią społeczeństwa i może się on poświęcić tak, 

jak np. poświęca się rękę dla ratowania życia całości. Trzeba przyznać, że w naszej tradycji wielu Polaków 

rozumie patriotyzm głównie, a może nawet wyłącznie, jako zbrojną obronę granic, czy udział w 

powstaniach narodowym.  

Tymczasem w warunkach pokoju przejawy miłości ojczyzny są niemniej potrzebne. Patriotyzm na codzień 

to przyczynianie się do dobra społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności 

(KKK 2239). „Ojczyzna - pisał Cyprian Kamil Norwid - to wielki zbiorowy obowiązek". To solidne 

wypełnianie podstawowych obowiązków obywatelskich, jak np. płacenie podatków, ochrona własności i 

środowiska, zasobów naturalnych własnego kraju, aktywna troska o honor ojczyzny i dobre imię rodaków. 

W czas pokoju dojrzały patriotyzm wyraża się w co najmniej kilku konkretnych zachowaniach:  

a. znajomość historii, kultury i wartości ojczystych  

Podobnie jak nie można w sposób dojrzały kochać ludzi, których nie znamy, tak też nie można kochać 

ojczyzny, jeśli jej nie znamy i nie rozumiemy jej aktualnej sytuacji i potrzeb. Dlatego ważnym przejawem 

patriotyzmu w czas pokoju jest dobra znajomość historii i kultury ojczystej, tradycji i wartości, a także 

bieżących uwarunkowań i potrzeb oraz przyszłych zamierzeń i planów. A zatem patriotyzm to troska o 

język ojczysty, jego piękno, czystość i bogactwo. To również wkorzenianie siebie oraz następnego 

pokolenia w ojczystą kulturę, karmienie się tym, co w niej najszlachetniejsze. Inaczej mówiąc, istnieje ścisły 

obowiązek jak najlepszego poznania wszystkich wartościowych składników kultury ojczystej i ojczyzny 

jako całości. Wypada więc poznać swój kraj nie tylko pod względem geograficznym, ale także wielkie 

twory jego ducha, zawarte w dziełach wybitnych myślicieli, uczonych i artystów. Potrzeba także poznania 

żywego obyczaju, myśli i religii ojców.  

Pęd do tzw. odbrązowiania przeszłości, czyli do grzebania w życiorysach ludzi uchodzących za wielkich 

Polaków celem wykazania tego, że byli oni ludźmi małymi i miernymi jest praktyką szkodliwą. Nie jest 

złem dążenie uczonych do opracowania obiektywnego sądu o wszystkich stronach, zarówno dobrych, jak i 

złych własnej ojczyzny, ale zła jest tendencja do obdzierania jej z blasku cnoty i chwały, gwoli zaspokojenia 

głodu sensacji u tłuszczy. Pisarze, którzy postępują w ten sposób, popełniają czynność przestępczą i są 

podobni do synów rozgłaszających publicznie hańbę własnej matki.  

Patriotyzm jest jedną z cnót, która wymaga również dość surowego stosowania zasady powstrzymywania się 

od pochłaniania treści i obrazów poniżających ojczyznę, a także występujących - np. w imię interesu 

różnych międzynarodówek - przeciw samym zasadom patriotyzmu. Przekonanie, iż nam te treści nie 

zaszkodzą, ponieważ jesteśmy ludźmi inteligentnymi, jest błędem, ponieważ inteligencja, a tym bardziej 

wykształcenie, nie ma nic wspólnego z siłą moralną. Bywają ludzie zupełnie niewykształceni a moralnie 

znacznie mocniejsi od wielkich uczonych. Poza tym, w duszy ludzkiej nic nie ginie, każda treść i obraz 

wchłonięty zapada w podświadomość, skąd działa skutecznie na bieg życia świadomego, utrudniając nieraz 

w wydatny sposób spełnienie obowiązku (por. Józef M. Bocheński, O patriotyzmie).  

b. troska o osobisty rozwój  

Każdy kraj jest silny siłą swych obywateli. Z tego względu patriotyzm oznacza troskę każdego o własny 

rozwój; zdrowie fizyczne, dojrzałość psychiczną, intelektualną, moralną, duchową i religijną. Miłość do 

ojczyzny mobilizuje do podejmowania trudu osobistego rozwoju i samowychowania. Będzie to najpierw 

umiejętność dojrzałego, krytycznego myślenia.  

Biedną jest taka ojczyzna, której większość mieszkańców stanowią ludzie naiwni i bezkrytyczni, żyjący w 

świecie iluzji i oszukujący samych siebie. Silną natomiast jest ojczyzna, w której obywatele są ludźmi 

zdolnymi do trzeźwego myślenia i do uczenia się na błędach popełnianych przez siebie i innych. Czy 

patriotą może być rozpustnik, złodziej, człowiek kłótliwy, nie dotrzymujący obietnic? Nie, ktoś taki patriotą 

być nie może, albo powiedzmy ostrożniej, miłość ojczyzny jest wówczas u niego poważnie okaleczona.  
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Istotnym kryterium osobistego rozwoju jest także troska o zachowanie wewnętrznej wolności. Jakże biedną 

jest ojczyzna, w której wielu obywateli to ludzie uzależnieni, zniewoleni, niezdolni do podejmowania 

odpowiedzialnych decyzji. Tylko ludzie wewnętrznie wolni, idący za głosem prawego sumienia mogą 

budować dobrobyt swojej ojczyzny.  

c. troska o rodzinę  

Kolejnym przejawem patriotyzmu jest troska o rodzinę; tę, w której wzrastamy i tę, do której założenia się 

przygotowujemy. Zagrożony jest los kraju, w którym rodziny są nietrwałe, rozbite, biedne materialnie i 

duchowo, patologiczne, niezdolne do tworzenia klimatu bezpieczeństwa, wrogo nastawione do dzieci oraz 

do mądrego wychowywania młodego pokolenia. Silna rodzina jest najsilniejszą podporą silnej ojczyzny.  

Potrzeba w tym względzie rozwijać zdolności do odpowiedzialnej miłości. Biedną jest ta ojczyzna, której 

znaczną część obywateli stanowią egoiści, ludzie prymitywni, zaburzeni, skoncentrowani na sobie samych, 

na szukaniu doraźnej przyjemności i wygody. Dojrzała miłość to taki sposób postępowania, który służy 

dobru i rozwojowi ukochanej osoby. Dorastanie do takiej miłości jest przejawem troski o los osób, wśród 

których żyjemy w małżeństwie i rodzinie, przejawem troski o los narodu, który wspólnie stanowimy.  

d. kompetentna aktywność zawodowa  

Od zawsze wielkie znaczenie dla losu ojczyzny ma także poziom rozwoju gospodarczego oraz postęp 

naukowy i techniczny kraju. Zagrożoną staje się ta ojczyzna, w której znaczna część obywateli to ludzie źle 

wykształceni, niedbale pracujący, bierni. W mizernej sytuacji znajduje się kraj, który nie dysponuje 

nowoczesnymi technologiami a skazany jest głównie na sprzedawanie taniego surowca czy półproduktów. 

W każdej sytuacji patriotyzm to dążenie do rozwoju gospodarczego kraju, dbałość o własne solidne 

wykształcenie i kompetencje na rynku pracy. To także przedsiębiorczość, czyli zdolność do podejmowania 

własnych inicjatyw, do tworzenia miejsc pracy, do owocnej współpracy z innymi.  

W szumie gołębi na starym rynku,  

W książce poety i na budowie,  

W codziennej pracy, w życzliwym słowie,  

Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. 

(Antoni Słonimski, Polska)  

e. rozważna aktywność społeczna i polityczna  

Stopień społecznej i politycznej świadomości oraz dojrzałości obywateli jest ważnym wskaźnikiem kondycji 

danego narodu i jego ojczyzny. Zagrożona jest ta ojczyzna, w której ustrój polityczny jest niesprawiedliwy, 

gdzie ludzie sprawujący władzę są skorumpowani, niekompetentni lub nieudolni, gdzie źle działają 

podstawowe instytucje i służby państwowe. Chorą pozostaje społeczność, która - wyżej niż dobro wspólne - 

stawia interes osobisty lub grupowy egoizm. Która zapomina, iż podstawowym kryterium polityki 

uprawianej na rzecz osoby i społeczeństwa, jest dążenie do wspólnego dobra „rozumianego jako dobra 

wszystkich ludzi i całego człowieka" (Christifideles laici, 42). W perspektywie naszej obecności w Unii 

Europejskiej trzeba pamiętać, iż „nie wszystkie koncepcje na temat dobra człowieka są równie prawdziwe i 

mają tę samą wartość" (por. Nota doktrynalna dotycząca pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą 

katolików w życiu publicznym, 2).  

Bezkrytyczne ubóstwianie demokracji budowanych na piasku nie służy dobru ojczyzny, bez zachowywania 

podstawowych wartości jakimi są bezwarunkowa ochrona życia ludzkiego, troska o godność i rozwój 

każdego obywatela, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość i solidarność społeczna. Demokracja jest 

tylko wówczas ustrojem bezpiecznym, gdy większość obywateli to ludzie światli, odpowiedzialni, 

kompetentni, ludzie sumienia, którzy szczerze troszczą się o dobro wspólne. Stąd ważnym przejawem 
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patriotyzmu jest krytyczne analizowanie ustroju i zachowań ludzi rządzących, lecz przede wszystkim 

osobisty, pozytywny udział w życiu społecznym i politycznym.  

„Ten najmilszy okręt ojczyzny naszej wszytkich nas niesie, wszytko w nim mamy, co mamy. Gdy się z 

okrętem źle dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy, gdy się o zatrzymanie 

jego nie staramy, gdy dla bezpieczności jego wszytkim, co w domu jest, nie pogardzamy: zatonie, i z nim 

my sami poginiemy. W tym okręcie macie syny, dzieci, żony, imienia, skarby, wszytko, w czym się 

kochacie. W tym tak wiele dusz jest, ile ich to królestwo i państwa przyłączone mają" (Piotr Skarga SJ, 

Kazanie wtóre. O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, które jest z nieżyczliwości ku 

ojczyźnie).  

4. OJCZYZNA W NIEBIE  

Dobro Najwyższe, które się lubuje 

w sobie jedynie, utworzyło człeka 

dobrym dla dobra, i ten mu daruje 

zakątek, na znak szczęścia, co go czeka. 

(Dante, Boska komedia. Czyściec. Pieśń XXVIIII, 91-94)  

W końcu nie możemy zapomnieć o najważniejszym, o tym, że dla chrześcijanina ziemska ojczyzna jest 

tylko cieniem, jest zapowiedzią ojczyzny niebieskiej:  

„Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą 

miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie [...]. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na 

silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.  

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i 

pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że 

szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz 

zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej" (Hbr 11,8.10.13-16).  

I dlatego chrześcijanie, niezależnie od tego w jakim kraju mieszkają - mówi List do Diogneta - nie mogą 

zapominać o tym, iż wszędzie są tylko pielgrzymami: „Podejmują wszystkie obowiązki jako obywatele, ale i 

podchodzą do wszystkiego jak cudzoziemcy... Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem przekraczają 

prawa". Tak być powinno, ponieważ ostatecznie: „Nasza [...] ojczyzna (politeuma) jest w niebie. Stamtąd 

też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa" (Flp 3,20).  

Do tego najwyższego celu winna zmierzać ostatecznie cała edukacja. „Wychowanie - uczył w przeddzień II 

wojny światowej Pius XII - które zapomina lub, co gorsza, celowo pomija skierowywanie uwagi młodzieży 

ku niebieskiej ojczyźnie, byłoby krzywdzące dla samej młodzieży i byłoby oczywistą niesprawiedliwością 

wobec niezmiennych praw i obowiązków chrześcijańskiej rodziny. Takie wychowanie, jako wykraczające 

poza granice dopuszczalności, należy w interesie narodu i państwa odrzucić. Oczywiście może ono dla 

rządzących wydawać się źródłem siły i dzielności, jednakże smutne jego wyniki wykażą błąd tego 

rozumowania. Zbrodnia obrazy Majestatu "Króla królujących i Pana panujących", popełniona przez 

wychowanie albo obojętne, albo wrogie chrześcijańskim uczuciom i duchowi, [...] wyda bez wątpienia 

bardzo gorzkie owoce" (Summi pontificatus, 56).  

ZAKOŃCZENIE  

Módlmy się wszyscy, by tak się nie stało. Prośmy Boga o zdrowie dla naszej ojczyzny, o dobro wszystkich 

jej obywateli a także o dobro Europy i świata.  
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Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki 

Otaczał blaskiem potęgi i chwały, 

I tarczą Twojej wszechmocnej opieki 

Bronił od nieszczęść, co ją schłonąć miały, 

Przed Twoim tronem zanosim błaganie: 

Naszą Ojczyznę zachowaj nam Panie! 

(Hymn za Ojczyznę naszą poprawiony przez Wincentego Smagłowskiego 

roku zbawienia 1848)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Ofiarowanie Pańskie, 2 lutego 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Poświęceni Panu Życia. Homilia wygłoszona z okazji XIII Dnia Życia 

Konsekrowanego (Katedra Poznańska - 2.02.2009).  

W dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia, obchodzimy XIII 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu Kościół Poznański pragnie towarzyszyć swoją 

modlitwą wszystkim mężczyznom i kobietom, którzy przez konsekrację zakonną poszli za Chrystusem. Nie 

tylko zakonnikom i siostrom zakonnym, ale i osobom żyjącym w instytutach świeckich, a także 

prowadzącym indywidualne formy życia konsekrowanego (dziewicom i wdowom konsekrowanym, 

pustelnikom). Uroczyście dziękujemy Bogu za osoby konsekrowane i zapraszamy wszystkich wiernych, by 

lepiej poznali tę formę życia. By wokół powołanych do życia konsekrowanego tworzyli klimat modlitwy i 

zaufania. Aby okazywali wdzięczność tym naszym braciom i siostrom, którzy oddają się całkowicie na 

służbę Bogu i Kościołowi, składając śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Aby prosili Boga o nowe 

powołania, aby nie brakło tych, którzy będą w przyszłości służyć Bogu i człowiekowi.  

W związku z tym, chciałbym w dzisiejszym słowie poruszyć trzy sprawy: temat Ofiarowania Pańskiego, 

następnie motto dzisiejszego Dnia Życia Konsekrowanego i wreszcie inicjatywę zwaną „oknem życia".  

1. OFIAROWANIE PAŃSKIE  

a. „ Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, 

aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci 

męskiej będzie poświęcone Panu" (sanctum Domino vocabitur - Łk 2,22; por. „Dlatego też Święte, które się 

narodzi, będzie nazwane Synem Bożym" - Łk 1,35). Prawo Mojżeszowe wymagało od Izraelitów 

posłuszeństwa od początku ich życia. Nakazywało „poświęcić Bogu" pierworodnych chłopców. Dlaczego?  

Otóż pierwsze uzasadnienie obyczaju „poświęcania" pierworodnych podaje Księga Wyjścia: „Poświęćcie 

Mi wszystko pierworodne. [...] Gdy cię syn zapyta w przyszłości: Co to oznacza? - odpowiesz mu: Pan ręką 

mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, 

co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję dla Pana 

męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna" (Wj 13,2.13-15).  

Drugie uzasadnienie idzie znacznie dalej. Twierdzi ono, iż w zamian za ocalenie w Egipcie, wszyscy 

pierworodni chłopcy izraelscy byli zobowiązani do służby kapłańskiej. Według tradycji talmudycznej - na 

pustyni po Wyjściu z Egiptu - pierworodni zobowiązani byli do pełnienia funkcji kapłańskiej, aż do czasu 

zbudowania Namiotu Spotkania, kiedy to urząd kapłański został przekazany pokoleniu Lewiego (Lb 

3,12.13.45-51; por. Targum Onqelosa do Wj 25,5). „Oto Ja wziąłem lewitów spośród synów Izraela na 

miejsce wszystkich pierworodnych, którzy się narodzili z łona matek, dlatego lewici są moją własnością. Do 

Mnie bowiem należy wszystko, co jest pierworodne. W dniu, kiedy zabijałem wszystko, co było 

pierworodne w ziemi egipskiej, poświęciłem dla siebie wszystko pierworodne w Izraelu, począwszy od 

człowieka aż do bydlęcia. Do mnie należą; Ja jestem Pan" (Lb 3,12-13).  
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Opisując scenę Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, Ewangelista Łukasz zdaje się powielać dawną scenę 

ofiarowania Samuela w sanktuarium w Szilo. Matka i ojciec Samuela zanieśli go do Szilo, gdzie oddali go 

na służbę Panu: „Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany na własność 

Panu. I oddali tam pokłon Panu" (1 Sm 1,24-28). Kapłan Heli - podobnie jak później Symeon - „błogosławił 

Elkanie i jego żonie" (1 Sm 2,20). W tym samym sanktuarium przebywały również kobiety, pełniące tam 

podobną rolę jak Anna w świątyni jerozolimskiej: „służyły przy wejściu do Namiotu Spotkania" (1 Sm 

2,22).  

Nowotestamentalna tradycja apokryficzna rozwinie dodatkowo wątek Symeona, posługując się umiejętnie 

cytatami biblijnymi: „W świątyni zaś był mąż Boży, prorok, i człowiek sprawiedliwy, imieniem Symeon, 

który liczył sto dwanaście lat" (Ewangelia Pseudo Mateusza, XV,1).  

„Już wiecie, że Symeon, kapłan, opowiadał nam jak wówczas, gdy z naszymi ojcami wykładał księgi 

królowi Bautulinusowi (tj. Ptolemeuszowi) i przekładał je z hebrajskiego na język grecki, gdy źle przełożył 

zwrot w mowie Izajasza proroka: ‘Oto Dziewica pocznie Syna i porodzi, a imię Jego będzie Emmanuel' - 

przybył do niego anioł Boży i rzekł doń: ‘Zaprawdę, nie przestaniesz żyć na świecie jako jeniec, dopóki ta 

Dziewica nie pocznie i ty nie ujrzysz Go na własne oczy'. [...] Wiem , że Symeon jest [obecnie] w 

podeszłym wieku. Idźmy i zapytajmy go. Jeśli go znajdziemy, będziemy wiedzieli, że Chrystus się nie 

narodził. Jeśli natomiast umarł, - [to znaczy, że] Chrystus już się narodził. [...]  

Udali się wszyscy razem do świątyni, zastali Symeona żywego i wspólnie go pozdrowili. On zaś leżał na 

ziemi, bo był już w bardzo podeszłym wieku. Odpowiedział im na ich pozdrowienie słabym głosem. 

Zapytali go: ‘Błogosławiony starcze, czy zbliżył się już czas, w którym ma przyjść Zbawiciel świata na 

którego oczekując pozostajesz w więzieniu życia?' Odrzekł im Symeon: ‘Nadszedł już czas Jego przybycia'. 

Zapytali go: ‘Skąd o tym wiesz?' Odpowiedział: ‘Czuję, że odżywa moja ręka i już ustąpił ból, a cierpiała 

ona od chwili, gdy źle przełożyłem zwrot w proroctwie Izajasza o Zbawicielu ludzi. [...]  

Gdy Chrystus wszedł do świątyni, [Symeon] powstał i skoczył jak koziołek. I tak sprawdziły się słowa 

proroka, który prorokował: ‘I jeśli przyjdzie Zbawiciel, skoczą kulawi i ułomni skokiem jelenia'" 

(Ewangelia Arabska Jana, VII, 9-10; tł.: ks. M. Starowieyski).  

Chociaż św. Łukasz podkreśla w swoim opowiadaniu przede wszystkim sprawę oczyszczenia rodziców 

Pana Jezusa, wydaje się, że - w oznaczonym czasie - również Pan Jezus został wykupiony zgodnie z 

Prawem. Pierworodnego winien wykupić ojciec. Jeśli nie uczynił tego ojciec, powinien uczynić to sam 

pierworodny, kiedy dojdzie do wieku dojrzałego (Kiduszin 29b; Lb 18,16). Prawo to dotyczyło 

pierworodnego syna matki, a nie pierworodnego syna ojca, ponieważ mąż żony, posiadającej pierworodnego 

z wcześniejszego małżeństwa, nie potrzebował go wykupywać ponownie. „Rodzice wnosili Dzieciątko 

Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa" (Łk 2,27). Dzięki temu Jezus ukazał się w świątyni jako 

„syn pierworodny", którym był rzeczywiście. Po to właśnie rodzice Jezusa udali się do świątyni 

jerozolimskiej, aby przedstawić Go Panu i wykupić syna, składając w ofierze na świątynię 5 syklów (czyli 

równowartość zapłaty za 5 dni pracy).  

W scenie Ofiarowania w świątyni objawiła się tajemnica Jezusa „poświęconego" Bogu, który przyszedł 

wypełnić wolę Ojca („Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże" - Hbr 

10,7). Dzięki temu dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego stało się doskonałym symbolem całkowitego 

daru z siebie również dla tych, którzy w Kościele i świecie pragną naśladować Jezusa czystego, ubogiego i 

posłusznego woli Ojca.  

Kiedy dzisiaj u podstaw życia indywidualnego i społecznego zazwyczaj dostrzegamy świadomość własnej 

niezależności, scena Ofiarowania Pańskiego uczy nas tego, że od samego początku - nie tylko pierworodny - 

ale każdy człowiek winien dojrzewać jako „konsekrowany" dla Pana. Winien wzrastać w świadomości 

bycia szczególnie wybraną i umiłowaną „własnością" Pana. Dotyczy to wszystkich wiernych świeckich, 

którzy pełnią przecież w świecie funkcję kapłańską; mają za zadanie „uświęcanie" [sanctificatio] świata. W 
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jeszcze większym stopniu dotyczy to wszystkich konsekrowanych w Kościele, czyli już „poświęconych" 

Panu.  

2. OSOBY KONSEKROWANE OTACZAJĄ TROSKĄ ŻYCIE  

A teraz drugi z dzisiejszych tematów, czyli motto dnia dzisiejszego: „Osoby konsekrowane otaczają troską 

życie". Trzeba, aby ci, którzy zostali powołani do służby Bożej na mocy szczególnej konsekracji dawali 

szczególne dowody służby życiu, ponieważ: „stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym 

sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i 

sprawdzianem autentycznej religijności i moralności" (Jan Paweł II).  

I tak się faktycznie dzieje. W święto osób konsekrowanych wystarczy wskazać na zakonników i zakonnice, 

które w imieniu Kościoła w Polsce podejmują ewangelizację w krajach misyjnych. Siostry prowadzą 

przedszkola i szkoły, opiekują się sierotami i dziećmi ulicy. Z niezwykłą energią, pokonując niewyobrażalne 

trudności - brak elektryczności, wody, żywności, lekarstw - prowadzą szpitale i punkty medyczne, opiekują 

się chorymi na trąd i AIDS. Czasami - mimo prawdziwego zagrożenia życia - trwają na placówkach 

misyjnych, służąc najbiedniejszym z biednych. Pomagają tym, którym świat polityki pomaga najczęściej 

dopiero wtedy, kiedy ma w tym polityczny lub ekonomiczny interes.  

Zakony i zgromadzenia w Polsce starają się nie ustępować misjom. Prowadzą - pisze bp Gurda - 30 domów 

samotnej matki i dziecka, 55 domów dziecka, 35 placówek dla upośledzonych umysłowo i ze schorzeniami 

układu nerwowego i 115 analogicznych dla dzieci, 102 placówki dla osób w podeszłym wieku i chronicznie 

chorych, 19 placówek dla osób uzależnionych, narkomanów, chorych na AIDS, alkoholików, 7 hospicjów, 

13 przychodni, 10 aptek i 6 szpitali. Ich posługa jest skierowana przede wszystkim do osób zranionych 

(ubogich, chorych, głodujących, bezdomnych i niepełnosprawnych, do rodzin biednych, rozbitych, 

patologicznych, zagrożonych moralnie). Celem ich służby jest zazwyczaj nie tylko ochrona i ratowanie 

życia oraz zdrowia, ale często także zwykła troska o chleb powszedni, o rozwiązywanie codziennych 

trudności, o możliwość edukacji, rozwój duchowy, o godziwą przyszłość.  

Do klasztorów klauzurowych z kolei ludzie nadsyłają wiele próśb o modlitwę za rodziny, za dzieci, o pracę, 

o szczęśliwe rozwiązanie dramatycznych sytuacji życiowych. A siostry odpowiadają z ochotą, wnosząc w 

życie Kościoła dar modlitwy, pokuty i świadectwo życia ewangelicznego.  

Warto również wspomnieć, że osoby konsekrowane uczyły i uczą prostego szacunku do świata 

stworzonego. Wystarczy wymienić św. Franciszka z Asyżu. Stąd dzisiaj polscy franciszkanie - otwarci na 

głos Założyciela - prowadzą Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu, którego zadaniem jest „być głosem 

ekologów w strukturach Kościoła katolickiego oraz chrześcijańskim głosem wśród ekologów".  

Bogu niech będą dzięki za te osoby konsekrowane, które same będąc zaangażowane w obronę i promocję 

życia ludzkiego, wnoszą w naszą społeczność wrażliwość i szacunek dla życia fizycznego oraz przyczyniają 

się do wzrostu życia Bożego ochrzczonych. One dają przykład każdemu z nas, by: „każdy - według swoich 

możliwości i kompetencji - czuł się pobudzany do służenia życiu, od jego początku aż po naturalny kres. 

Jest bowiem zadaniem wszystkich przyjmowanie życia ludzkiego jako daru, który należy szanować, chronić 

i wspierać, tym bardziej gdy jest on kruchy i wymaga opieki i troski, zarówno przed narodzinami, jak i w 

fazie schyłkowej" (Benedykt XVI, przed modlitwą Anioł Pański - 03.02.2008).  

3. OKNO ŻYCIA  

Trzecim tematem jest „okno życia". Dnia 25 marca br. - w Dzień Świętości Życia - zamierzamy otworzyć 

poznańskie „okno życia". Ma ono być ratunkiem dla dzieci niechcianych, ale powinno też chronić matkę 

przed oskarżeniem o przestępstwo narażenia dziecka na utratę zdrowia i życia. Kobieta, która nie ma 

możliwości zaopiekowania się swoim nowonarodzonym dzieckiem - pozbawiona wsparcia bliskich, 

pieniędzy, a przede wszystkim nadziei, że potrafi być matką - może otworzyć okno i włożyć dziecko do 
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inkubatora. Odchodząc, będzie wiedziała, że jest ono bezpieczne. Pozostawienie dziecka w „oknie życia" to 

ostateczność; ostatnia deska ratunku dla niechcianych dzieci, których nie zostawiono w szpitalu, ani nie 

oddano do ośrodka adopcyjnego. Okno zostało stworzone z myślą o matkach, które - po poczęciu dziecka - 

zostały odrzucone przez najbliższych, lub też została w nich okaleczona wiara w podołanie wymogom 

macierzyństwa.  

Do powstania tej instytucji przyczyniła się owocna współpraca Caritas Archidiecezji Poznańskiej (która 

zobowiązała się do sfinansowania specjalnego inkubatora) oraz Dyrekcji Domu Dziecka przy ul. Swoboda i 

Władz Miejskich. O jego powstanie zabiegała siostra Mariola Kaufmann, przełożona Franciszkańskiego 

Zakonu Świeckich. Okno zostało przygotowane przy poznańskim Domu Dziecka przy ul. Swoboda 59, w 

miejscu zacisznym i oddalonym od wzroku przechodniów. Wszyscy ufamy, że dzięki temu urządzeniu nie 

powtórzą się dramatyczne zdarzenia, jakie miały kiedyś miejsce w Poznaniu. Dzięki „oknu życia" matka nie 

zostawi dziecka na śmietniku ani pod ławką w parku, gdzie może umrzeć, zanim znajdzie je przypadkowy 

przechodzień.  

„Okno" to stanie się - podobnie jak za czasów biblijnych - środkiem ocalenia. Przypomnijmy sobie 

izraelskich zwiadowców, którzy nie zginęli w Jerychu z rąk wrogów tylko dlatego, że: „kobieta spuściła ich 

na sznurze przez okno. Jej dom przylegał bowiem do murów okalających całe miasto" (Joz 2,15). W 

podobny sposób uratował się zresztą przyszły król Dawid, którego spuściła Mikal „przez okno. Uciekł tedy 

Dawid i tak się uratował" (1Sm 19,12). Tak również został ocalony patron obecnego roku duszpasterskiego, 

apostoł Paweł: „przez okno spuszczono mnie w koszu przez mur i tak uszedłem rąk jego" (2Kor 11,33).  

„Kto niszczy jedno życie, to jakby zniszczył cały świat. Kto ratuje jedno życie, to jak gdyby uratował cały 

świat" (Talmud Babiloński, Sanhedryn, 37a). Również z tego powodu ufamy, że Bóg Miłosierny, który jest 

Panem Życia, spojrzy z miłością na każdego, kto przyczyni się do ocalenia choćby jednego życia. 

„Umiłowany mój - uczy Pieśń nad pieśniami myśląc o Wszechmogącym - stoi teraz za naszym murem, 

zagląda przez okno" (Pnp 2,9).  

ZAKOŃCZENIE  

A zatem, módlmy się nieustannie do Trójcy Przenajświętszej w intencji wszystkich osób konsekrowanych 

naszej Archidiecezji:  

Ojcze Święty, uświęć swoich synów i córki, którzy konsekrowali się Tobie dla chwały Twojego imienia. 

Wspomagaj ich swoją mocą, aby mogli świadczyć, że Ty jesteś początkiem wszystkiego oraz jedynym 

źródłem miłości i wolności.  

Jezu Zbawicielu, Ty powierzyłeś swoją drogę życia tym, których powołałeś, przyciągaj do siebie ludzi, 

którzy będą dla współczesnego człowieka świadkami Twojego miłosierdzia, żywym znakiem przyszłego 

zmartwychwstania.  

Duchu Święty, który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy Cię, 

napełnij wszystkie osoby konsekrowane Twoją radością i pociechą. Pomagaj im przezwyciężać chwile 

trudności i podnosić się po upadkach. Uczyń je odblaskiem Twojego boskiego piękna.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego - XVII Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2009 

roku  

Tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Homilia Arcybiskupa Poznańskiego wygłoszona w Szpitalu MSWiA 

w Poznaniu (XVII Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2009 roku).  

 

Dzisiaj - w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes - obchodzimy XVII Światowy 
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Dzień Chorego. Jest to stosowna okazja do refleksji nad sensem ludzkiego cierpienia oraz nad 

chrześcijańskim obowiązkiem towarzyszenia ludziom cierpiącym.  

Taką refleksję nad ludzkim cierpieniem podjęliśmy już w niedzielę w Aula Nova Akademii Muzycznej, 

gdzie miało miejsce inspirujące spotkanie przedstawicieli środowiska medycznego i społeczności chorych. 

Prelekcje poświęcone szacunkowi dla życia w jego różnych etapach wygłosili prof. Janusz Gadzinowski (o 

początkach), prof. Piotr Dylewicz (o środku) oraz prof. Jacek Łuczak (o końcowym etapie życia). W Aula 

Nova wysłuchaliśmy też koncertu Orkiestry Kameralnej Lekarzy i Studentów Uniwersytetu Medycznego 

przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej oraz śpiewu Chóru Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.  

Dzisiaj z kolei spotykamy się tutaj, w szpitalu MSWiA im. prof. L. Bierkowskiego, aby wziąć udział w 

Eucharystii, po której nastąpi uroczyste otwarcie dwóch gruntownie odnowionych oddziałów szpitalnych. 

Aby przeżyć z pożytkiem duchowym nasze dzisiejsze spotkanie, odnieśmy się do wysłuchanego przed 

chwilą Słowa Bożego.  

1. Człowiek  

Słowo to przypomina nam najpierw biblijne opowiadanie o stworzeniu człowieka (Rdz 2). Nie jest to 

opowiadanie konkurencyjne dla nauk przyrodniczych czy kosmogonicznych, ponieważ jego autorowi (X 

wiek przed Chr.) chodzi przede wszystkim o położenie podwalin pod biblijną wizję sensu życia i misji 

każdego człowieka. Postrzega on człowieka jako głównego bohatera historii, bez którego dzieło stworzenia 

nie miałoby żadnego sensu. To człowiek określa wszechświat. I dzieje się tak nie tylko dlatego, że jego 

nadzwyczajna kora mózgowa posiada dziesięć miliardów komórek a te przynajmniej milion miliardów 

możliwości połączeń. Jest tak, bo Pan Bóg opiera cały swój projekt stworzenia przede wszystkim na 

człowieku. Na człowieku, który jest w każdym z nas, w naszych rodzicach, w waszych dzieciach. Albowiem 

Adam w tym opowiadaniu biblijnym symbolizuje całą ludzkość.  

Wszyscy ludzie są koniec końców odbiciem Adama, jednej i tej samej istoty ludzkiej. Tradycja judaistyczna 

mówi: „Ludzie posługując się jedną matrycą biją nieskończoną ilość monet, które są do siebie nawzajem 

podobne, natomiast Król królów wykuł kształt każdego człowieka w oparciu o matrycę, jaką jest Adam. 

Mimo to, nie spotyka się jednostek, które byłyby identyczne, a zatem każdy może powiedzieć: ‘świat został 

stworzony dla mnie' ".  

Tenże człowiek, a z niego cała ludzkość, posiada najpierw swoje pierwotne związki z materią („Pan Bóg 

ulepił człowieka z prochu ziemi" - Rdz 2, 7). „Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich 

jesteśmy my wszyscy" - uczy prorok Izajasz (Iz 64,7). A zatem człowiek (Adam) jest najpierw 

„ziemianinem", tzn. utworzonym z ziemskiego tworzywa (‘adamah), przez co posiada silne pokrewieństwo 

z materią. Nie jest istotą anielską. Co więcej, nie został nawet stworzony z najszlachetniejszego składnika 

ziemskiego, ale właśnie z najpodlejszego, czyli z prochu („Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że 

jesteśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu, ledwie muśnie go wiatr, a już go 

nie ma, i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje" - Ps 102,14-16). W człowieku zatem obecna jest cała 

skończoność materii, ciążenie fizyczności.  

Lecz człowiek jest nie tylko „ziemski". On jest jednocześnie „niebieski", ponieważ posiada w sobie boskie 

„tchnienie życia". Bóg „tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą". 

Nie otrzymał „ducha życia", który stał się udziałem zwierząt, ale otrzymał nešamah, tj. „tchnienie życia". 

Nešamah to samoświadomość, zdolność do poznania samego siebie, do kierowania sobą, moc introspekcji i 

intuicji („Lampą Pańską jest duch człowieka: on głębię wnętrza przenika" - Prz 20,27). Między Bogiem a 

człowiekiem przebiega wspólne „tchnienie", zwane duchowością, życiem wewnętrznym, albo sumieniem.  

Co więcej, w człowieku są nie tylko zwyczajnie obecne materia i tchnienie życia Bożego. W nim te dwa 

skrajnie odmienne elementy się krzyżują; skończoność z nieskończonością, brutalność instynktów ze 

szlachetnością dążeń. Stąd człowiek jest Bożym obrazem, lecz jednocześnie lubi czynić z siebie małpę (P. 
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Ewdokimow). „Bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł" (Mdr 9,15). 

Tę biegunowość dostrzegł też św. Paweł, kiedy określił naszą ziemską kondycję - przed Chrystusem - jako 

„ciało zmysłowe", a po Chrystusie - jako „ciało duchowe" (por. 1Kor 15,44).  

2. Zakazane drzewo  

Taki oto człowiek stanął w raju Boga wobec dwóch absolutnie nieznanych i nieskatalogowanych przez 

żadnych botaników drzew. Wobec „drzewa życia" i „drzewa poznania".  

Owoce z „drzewa życia" dawały nieśmiertelność (wg św. Augustyna - mądrość). Natomiast owoce z 

„drzewa poznania dobra i zła" przyprawiały człowieka o śmierć, ponieważ „drzewo poznania dobra i zła" 

było drzewem śmierci (Rupert). „Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, 

niechybnie umrzesz" - ostrzega Pan Bóg.  

Co znaczy poznać „dobro i zło"? To nic innego jak poznać „wszystko", od jednej skrajności do drugiej 

(mędrzec „przebiegać będzie ziemię obcych narodów, bo zechce doświadczyć dobra i zła między ludźmi" - 

Syr 39,4). „Dobro i zło" są dwoma skrajnymi biegunami rzeczywistości postrzeganej z moralnego punktu 

widzenia. Najpierw będzie to synonim człowieczej umiejętności rozróżnienia między dobrem a złem („stały 

pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władze umysłu udoskonalone do 

rozróżniania dobra i zła" - Hbr 5,14; św. Augustyn twierdził, iż człowiek dopiero wtedy kiedy zostanie 

ukarany, pojmuje jaka jest różnica między dobrem a złem). Następnie, jest to zdolność osobistego wyboru 

dobra lub zła, a czasami nawet chęć decydowania o tym, co jest dobrem a co złem i działania zgodnie z 

podjętą decyzją. Ten rodzaj poznania nie ogranicza się do zwykłego procesu intelektualnego. Jest to 

automatyczne przylgnięcie do poznanej rzeczywistości swoją wolą, uczuciem i działaniem. A zatem, pod 

symbolicznym drzewem poznania dobra i zła ma miejsce odwieczny i fundamentalny wybór, który powtarza 

się każdego dnia we wszystkich decyzjach moralnych, jakie podejmują ludzie na całym świecie (Gianfranco 

Ravasi).  

Dlaczego Bóg zabronił człowiekowi spożywania owoców z drzewa poznania? Analogia do okresu Wyjścia 

z Egiptu na swój sposób wyjaśnia nam przyczynę tego zakazu: „Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię 

prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest 

w twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie" (por. Pwt 8,16; „aby się przekonać, czy we 

wszystkim jesteście posłuszni" - 2Kor 2,9; „aby [...] wypróbować waszą miłość" - 8,8; „aby ci w przyszłości 

wyświadczyć dobro" - Pwt 8,2). Św. Tomasz z Akwinu dopowie w tym momencie, że zakaz rajski został 

wydany po to, aby człowiek w tym jednym jedynym punkcie uczynił coś tylko dlatego, że tak mu nakazał 

Pan Bóg. Inaczej mówiąc, człowiek przez zakaz został wezwany do powzięcia wolnej decyzji. To zakaz stał 

się warunkiem tego, by człowiek mógł dostrzec wzniosłość swojego powołania. Niestety Adam - idąc za 

podszeptem szatana - odrzucił „instrukcję obsługi" ofiarowaną mu przez Konstruktora człowieka i świata. 

Uległ pokusie która brzmiała: wynieś sam siebie ponad wszystko, a przede wszystkim ponad Boga.  

3. Skutki przekroczenia Bożego zakazu  

Wskutek tego „przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć" (Rz 5,12). W ten 

sposób na ludzkość przeszła nie tylko śmierć cielesna, ale i śmierć duszy, czyli grzech.  

a. Następstwem decyzji Adama jest nasze wspólne doświadczenie śmierci cielesnej. Oprócz przerażająco 

rozległego obszaru cierpienia fizycznego, pojawił się także ból, frustracja, trud, smutek, stres, lęk, podatność 

na negatywne odczucia, samotność i opuszczenie. Odtąd człowiek nie może mieć wszystkiego, czego dusza 

zapragnie i być wszystkim, czym być pragnie. Jednym słowem, jest to całe doświadczenie cierpienia 

fizycznego i psychicznego. Człowiek cierpi przecież także wtedy, kiedy nie znajduje wystarczającej 

odpowiedzi na pytanie: dlaczego? Bo „jeśli Bóg chce zgładzić cierpienie a nie może - twierdzi Epikur - to 

znaczy, że nie jest wszechmocny. Jeśli zaś może a nie chce, to jest naszym wrogiem. A jeśli chce i może, to 

dlaczego istnieje cierpienie, którego On nie usuwa?" (Epikur).  
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b. Ale do tego dochodzi jeszcze śmierć duszy. Na nią zwraca uwagę Chrystus, wskazując na jej źródło, na 

ludzkie serce.  

„Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, 

chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza 

pochodzi i czyni człowieka nieczystym" (Mk 7,21-23).  

Dzieje się tak, ponieważ w symbolice biblijnej „serce" jest nie tylko siedliskiem ludzkich uczuć (np. strachu, 

miłości, odwagi, gniewu, radości, smutku, czy nienawiści). W nim mieszkają także nasze zdolności 

intelektualne, duchowe i moralne. Raz występuje ono jako synonim rozumu, innym razem jako synonim 

woli, uczuć, całej duszy. Często jest po prostu ekwiwalentem „sumienia" („Że strzegę prawości, a nie 

porzucam: serce nie dręczy mnie nigdy" - Hi 27,6), albo nawet całego człowieka („Jeśli powiesz sobie /w 

swoim sercu/" - Pwt 7,17).  

„Z serca ludzkiego pochodzą złe myśli (dialogismoi)". Greckie słowo dialogismoi jest pokrewne słowu 

„dialog, rozumowanie". A zatem w naszym sercu toczy się dialog z sobą samym. Niestety, po upadku 

Adama, „serce" - ten na ogół niezawodny kompas w świecie zwierząt - zaczyna wysyłać mylące sygnały. 

Idąc za nimi człowiek odchodzi od rzeczywistego dobra i zmierza ku dobru pozornemu. Bardziej skłania się 

ku temu, co nie jest warte miłości, niż ku temu - co jest warte miłości.  

4. Przypadek Eulany Englaro  

Przykładem tego przypadek Eluany Englaro. Dnia 18 stycznia 1992 roku, mając 20 lat, Eluana uległa 

wypadkowi samochodowemu, w rezultacie którego doznała ciężkiego uszkodzenia mózgu. Jej stan uznano 

za nieodwracalny. Została umieszczona w klinice w Lecco, w Lombardi, gdzie od 1994 roku karmiona była 

przez sondę. W tym czasie ojciec Eulany domagał się na drogach prawnych śmierci córki, twierdząc że 

prowadzi ona życie rośliny, niegodne człowieka.  

Włoski minister zdrowia i opieki społecznej w wydanym komunikacie stwierdził, że w żadnej klinice we 

Włoszech nie można legalnie wykonać procedury odłączenia sondy (jego zakaz na kolejnym etapie prawnej 

batalii został uznany za niezgodny z orzeczeniem Sądu Najwyższego). Wszystkie szpitale odmówiły 

uśmiercenia Eluany. Na końcu z rodzinnego Lecco, gdzie była pod opieką sióstr zakonnych, przewieziono ją 

do kliniki „Spokój" w Udine, w której zajęła się nią specjalna ekipa lekarzy, która odłączyła ją od 

sztucznego karmienia. Zmarła niespodziewanie szybko, w poniedziałek o 20.10.  

Casus tej kobiety, skazanej na życie wegetatywne w śpiączce, zmusił opinię publiczną do podjęcia 

niezwykle skomplikowanej refleksji, tak z punktu widzenia prawnego jak i ludzkiego. Przeprowadzenie 

procedury zaprzestania żywienia chorego jest bowiem dramatycznym precedensem, w którym w istocie 

rzeczy idzie o epokową zmianę obowiazujących do tej pory zasad. Odtąd to już nie życie ma posiadać 

samoistną wartość, ale jakość życia. Gdy owa jakość zdecydowanie się pogorszy, sam chory miałby mieć 

prawo przekazania testamentem biologicznym decyzji o nie podejmowaniu leczenia go w razie wpadnięcia 

w stan wegetatywny.  

W ten sposób współczesność przywróciła do łask filozofię Nitschego, o życiu niegodnym człowieka, o życiu 

niewartym życia. Praktyczne konsekwencje z tej filozofii "jakości życia" wyprowadził już raz Adolf Hitler, 

przeprowadzając plan eksterminacji Żydów, zamierzając także przyszłą eksterminację Słowian, jako 

niegodnych życia. Godne życia byłyby tylko osobniki silne i zdrowe.  

Niedaleka stąd droga - mówią niektórzy - do wymordowania pacjentów hospicjów, a następnie tych, którzy 

znajdują się w końcowych stadiach raka, wreszcie wszystkich nieuleczalnie chorych. Co więcej - powiadają 

- powinno się wymordować wszystkich inwalidów, bo przecież życie na wózku, czy też życie bez 

możliwości widzenia, to istna męczarnia.  
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Kościół przypomina, że: „Gdy zagraża śmierć, której w żaden sposób nie da się uniknąć przez zastosowanie 

dostępnych środków, wolno w sumieniu podjąć zamiar nie korzystania z uporczywej terapii, która może 

przynieść tylko niepewne i bolesne przedłużanie życia, nie przerywając jednak zwyczajnej opieki, jaka w 

podobnych przypadkach należy się choremu". Pokarm, napój i powietrze i wentylacja, podawane także 

sztucznie, należą do normalnych zabiegów zawsze należnych choremu, jeśli nie są ciężarem dla chorego; ich 

odmówienie może oznaczać prawdziwą i właściwą eutanazję (por. Karta pracowników służby zdrowia. 

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa służby zdrowia. Watykan 1995, 118).  

5. Modlitwa o uzdrowienie  

Kościół rozumie głęboko ludzkie i autentyczne pragnienie zdrowia, jakie zazwyczaj żywi człowiek chory. 

W takich okolicznościach przypomina słowa Syracha: „Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, ale 

módl się do Niego a On cię uleczy" (Syr 38, 9). Następnie, idąc za radą św. Jakuba, poleca: „Choruje ktoś 

wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. 

A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą 

mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15).  

Odwołanie się do modlitwy nie wyklucza oczywiście korzystania z naturalnych środków medycznych 

służących zachowaniu i przywróceniu zdrowia. Kościół jest bowiem przekonany, że każdy człowiek 

powinien ze wszech sił walczyć z chorobą i wszelkimi godziwymi sposobami starać się o zachowanie 

zdrowia. „Z całą mocą trzeba mianowicie potwierdzić bezwzględną i najwyższą godność każdego ludzkiego 

życia. Z upływem czasu nie zmienia się nauczanie nieustannie głoszone przez Kościół, że ludzkie życie jest 

piękne i należy je przeżywać w pełni także wtedy, gdy jest słabe i otoczone tajemnicą cierpienia" (Benedykt 

XVI, Orędzie na XVII. Światowy Dzień Chorego 2009).  

A jednak w pewnych okolicznościach, tam, gdzie cierpienie jest sposobem budowania Kościoła, trzeba je 

przyjąć jako łaskę: „W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest 

Kościół" (Kol 1, 24). Przez swoje cierpienie chrześcijanin buduje Kościół duchowy. W cierpieniu sam 

zdobywa - dzięki łasce Chrystusa - wewnętrzną dojrzałość i wielkość duchową; wielu świętych w ciągu 

wieków zawdzięczało swoje nawrócenie łasce cierpienia. Rzeczywiście, choroba może stać się narzędziem 

duchowego oczyszczenia dla chorych, a dla tych, którzy opiekują się osobą chorą - okazją do praktykowania 

miłości.  

„Doświadczenie uczy, że ponad ludzką pociechą największą pomocą dla umierającego jest wiara w Boga i 

nadzieja na życie wieczne. Ofiarowanie obecności wiary i nadziei jest dla lekarzy i pielęgniarek najwyższą 

formą humanizacji śmierci. Jest czymś więcej niż ulgą w cierpieniu; oznacza zaangażowanie się ‘w 

ułatwianie choremu przejścia do Boga' " (Karta pracowników służby zdrowia. Papieska Rada ds. 

Duszpasterstwa służby zdrowia. Watykan 1995, 118).  

Zakończenie  

My zaś spotykając się na dzisiejszej Eucharystii poświęconej przede wszystkim osobom chorym, myślimy o 

konieczności umocnienia wiary, bez której w miejsce kryterium życia wchodzi kryterium jakości życia, a 

śmierć staje się dla człowieka wygodniejszym rozwiązaniem. Patrzymy dzisiaj z wdzięcznością na 

wszystkich chorych - dla których dobra fizycznego i duchowego został ustanowiony ten Dzień - patrzymy 

na pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarki, kapelanów szpitalnych, pracowników administracji i 

wolontariuszy, na farmaceutów, wreszcie na członków rodzin i wszystkich bliskich osobom chorym, i 

prosimy Boga o to, aby poddawani codziennym ciężkim próbom nigdy się nie zniechęcili i nie zaniechali - 

przypisanej im przez powołanie ludzkie i medyczne - troski o życie chorego.  

Abp Stanisław Gądecki  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 70. rocznica urodzin Bp. Zdzisława Fortuniaka, 21 lutego 2009  
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Abp Stanisław Gądecki, Zawsze z Tobą. 70. rocznica urodzin biskupa Zdzisława 

Fortuniaka (Katedra Poznańska - 21.02.2009)  

Podczas dzisiejszej Eucharystii cała Archidiecezja Poznańska - kapłani, osoby życia konsekrowanego i 

wierni świeccy - łączy się z nami duchowo i wyraża Panu Bogu wdzięczność za 70 lat pracowitego i 

gorliwego życia księdza biskupa Zdzisława.  

Jest to jednocześnie odpowiednia okazja do tego, żeby poruszyć temat biskupstwa, nieczęsto rozważany w 

Kościele. W ciągu roku mamy wiele okazji, by mówić o kapłaństwie, ale mało, by zwrócić uwagę na 

wartość urzędu biskupiego.  

1. „WYBRAŁ SPOŚRÓD NICH DWUNASTU"  

Dlatego, myśląc z radością o dzisiejszej rocznicy, najpierw dziękujemy Panu Bogu za wspaniały dar 

apostolstwa, gdzie urząd biskupi posiada swoje korzenie. Chcemy dziękować za ten dar, który jako pierwszy 

otrzymał Jezus od swojego Ojca i najwspanialej objawił go swoim uczniom („zwróćcie uwagę na Apostoła i 

Arcykapłana naszego wyznania, Jezusa", Hbr 3,1). Chrystus pierwszy był apostołem i biskupem (1 Pt 2,25), 

czyli stróżem, zwierzchnikiem, rządcą Bożej owczarni.  

Tego daru Jezus nie zatrzymał dla siebie, ale dalej przekazał go innym ludziom: „Jak Ojciec Mnie posłał, 

tak i Ja was posyłam" - mówi po zmartwychwstaniu do wybranych przez siebie uczniów (J 20,21). Pragnąc, 

by ów zbawczy dar apostolstwa nie ustał, ale przeciwnie, by objął cały świat: „wszedł na górę i przywołał 

do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by 

mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy" (Mk 3, 13-15).  

Kiedy zaś grono Dwunastu zostało uszczuplone przez śmierć Judasza, apostołowie dołączyli do niego 

najpierw Macieja a następnie innych po to, by ci kontynuowali dalej posługę apostolską. W ten sposób 

nauczali w różnych krajach, a tam: „spośród pierwocin [swojej pracy] wybierali ludzi wypróbowanych 

duchem i ustanawiali ich biskupami i diakonami dla przyszłych wierzących". Starożytne korzenie tego 

obyczaju odnajduje Klemens Rzymski na kilka wieków przed Chrystusem, w greckiej wersji Księgi 

Izajasza: „Przed dawnymi wiekami napisano już o biskupach i diakonach [...]: ‘Ustanowię biskupów ich w 

sprawiedliwości, a diakonów ich w wierze' " (Klemens Rzymski, List do Koryntian, 42,4-5; por. Iz 60,17). 

Każdy z biskupów, ustanowionych przez nałożenie rąk, otrzymywał urząd: „aby i on upodobnił się [do 

apostołów] i głosił dobrą i piękną naukę" (Greckie dzieje apostoła Filipa, 37/143/).  

Wybrani biskupi mieli sprawować swój urząd na wzór apostołów, dlatego też: „Biskup [...] powinien być 

nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania" (1 Tm 3,2); 

„winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, 

nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku" (Tt 1,7). Wszystkie te cnoty są konieczne 

do owocnego kierowania Kościołem: „Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty 

ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią" (Dz 20,28).  

Nie zapominajmy jednak, że urząd ten stawia określone wymagania nie tylko biskupowi. On nakłada je 

również na wiernych: „Niechaj nikt - w sprawach dotyczących Kościoła - nie robi niczego bez biskupa. [...] 

Ten, kto czyni coś w tajemnicy przed biskupem, służy diabłu" - tak uczy na początku drugiego wieku po 

Chr. Ignacy Antiocheński (List do Kościoła w Smyrnie, 8,1; 9,1).  

Między pierwotną wspólnotą apostołów a kolegium biskupów istnieje nie tylko ciągłość historyczna, ale 

również ciągłość duchowa, ponieważ sukcesja apostolska uważana jest za szczególne miejsce 

przekazywania Ducha Świętego. Apostołowie - napełnieni Duchem Świętym - przekazywali Go dalej 

swoim następcom i współpracownikom przez gest nałożenia rąk (por. 1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6-7). Ci zaś, ze 

swojej strony tym samym gestem przekazali Go innym, a ci z kolei następnym. W ten sposób duchowy Dar 

początków dotarł aż do nas.  
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Trzymając się sukcesji apostolskiej: „Zakładając i organizując Kościół w Rzymie, apostołowie powierzyli w 

nim władzę biskupią Linusowi, temu samemu, o którym wspomina Paweł w listach do Tymoteusza (2 Tm 4, 

2). Po Linusie nastąpił Anaklet, po nim zaś jako trzeci z kolei, objął biskupstwo Klemens, który jeszcze 

osobiście znał apostołów, utrzymywał z nim relacje i na własne uszy słuchał ich nauk, a więc był 

bezpośrednim świadkiem przekazywanej przez nich tradycji; nie on zresztą jedyny, bowiem wówczas żyło 

także wielu innych uczniów apostolskich. [...] Po Klemensie nastąpił Ewaryst, po Ewaryście Aleksander, po 

nim, jako szósty z kolei, objął stanowisko Sykstus, po nim sławny męczennik Telesfor, a dalej Hygin, Pius, 

Anicet, wreszcie Soter, obecnie zaś, jako dwunasty po apostołach jest biskupem Eleuter. W takim to 

porządku, drogą nieprzerwanego następstwa dotarła do nas tradycja apostolska, z czego wynika wyraźnie, że 

dzisiaj wyznajemy tę samą zbawienną wiarę, jaką Kościół przejął od apostołów i pieczołowicie ją 

przechowując przekazał nam w nieskalanej postaci" (św. Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, III,3,3).  

W ten oto sposób Chrystus Pan, choć zasiada po prawicy Boga Ojca, jest wciąż obecny pośród wiernych. 

We wszystkich czasach i we wszystkich miejscach głosi Słowo Boże wszystkim narodom, udziela 

sakramentów wierzącym i kieruje ludem Nowego Przymierza w jego pielgrzymce do wiecznej 

szczęśliwości. Nie porzuca swojej owczarni, lecz opiekuje się nią i chroni za pośrednictwem tych, którzy 

mocą uczestnictwa w Jego życiu i posłannictwie, spełniając w sposób widoczny związane z tym 

posłannictwem zadanie nauczyciela, kapłana i pasterza, działają w Jego zastępstwie.  

2. W KOLEGIUM BISKUPÓW  

Grupa Dwunastu została ustanowiona „jako kolegium, czyli jako stały zespół, na którego czele [Jezus] 

postawił wybranego spośród nich Piotra". Każdy biskup wchodzi więc w pełnię swojej posługi za 

pośrednictwem komunii z Głową Kolegium i jego członkami, a więc z całym Kolegium zawsze 

jednomyślnym ze swą Głową. Jest członkiem Kolegium biskupów.  

Stąd biskup nigdy nie jest sam, ponieważ zawsze pozostaje w łączności z Ojcem poprzez Syna w Duchu 

Świętym. Nigdy nie jest sam także dlatego, iż pozostaje zawsze w łączności ze swoimi braćmi w 

biskupstwie oraz z tym, którego Pan wybrał na Następcę Piotra.  

„Wiele ma promieni słońce, lecz światło jedno; wiele ma gałęzi jedno drzewo, które czerpie jedną siłę z 

jednego głębokiego korzenia. [...] Cóż zdoła przeciw jedności chrześcijańskiej żarłoczność wilków? Cieszyć 

się potrzeba, kiedy występują z Kościoła, bo ocalają się gołębice i owce Chrystusowe od ich srogiej i 

zaraźliwej zdobyczy. [...] Nikt nie sądzi, aby dobrzy mogli opuścić Kościół. Wiatr nie unosi ziarna pszenicy, 

ale czcze plewy są jego igrzyskiem" (Cyprian, De unitate Ecclesiae, 5).  

Tak więc, każdy biskup - zawsze w jedności ze wszystkimi braćmi w biskupstwie, oraz z Biskupem Rzymu 

- jest przedstawicielem Chrystusa, Głowy i Pasterza Kościoła; nie tylko w sposób osobisty i konkretny, 

kiedy sam otrzymuje urząd pasterza jednego z Kościołów, lecz również wtedy, kiedy współpracuje z 

biskupem diecezjalnym w zarządzaniu jego Kościołem jako biskup pomocniczy.  

3. SYNEM I OJCEM KOŚCIOŁA  

Będąc darem Ducha Świętego dla Kościoła, biskup jest przede wszystkim i jak każdy inny chrześcijanin 

synem Kościoła. Wraz ze wszystkimi innymi wiernymi dzieli on niezrównaną godność dziecka Bożego. Z 

drugiej strony, na mocy pełni sakramentu Święceń, jest wobec wiernych nauczycielem, kapłanem i 

pasterzem.  

Te dwie relacje nie występują tylko jedna obok drugiej, lecz pozostają we wzajemnym i głębokim związku, 

przyporządkowane sobie, ponieważ obie czerpią z bogactwa Chrystusa, jedynego i najwyższego Kapłana. 

Biskup staje się „ojcem" właśnie dlatego, że jest w pełni „synem" Kościoła. Tak realizuje się w nim relacja 

pomiędzy powszechnym kapłaństwem wiernych a kapłaństwem służebnym.  
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Bycie biskupa „dla wiernych" nie stoi w sprzeczności z jego byciem „z wiernymi". Istnieje stąd ścisła więź 

między świadectwem wiary biskupa a świadectwem wiary wszystkich wiernych; między świętym życiem 

wiernych a środkami uświęcania, które ofiarowuje im biskup. Wreszcie między osobistą odpowiedzialnością 

biskupa w odniesieniu do dobra powierzonego mu Kościoła a współodpowiedzialnością wszystkich 

wiernych w stosunku do dobra tegoż samego Kościoła.  

Biskup pomocniczy jest głównym współpracownikiem biskupa diecezjalnego w zarządzaniu diecezją, 

ustanowiony dla skuteczniejszego wypełniania obowiązku troski o dobro dusz w diecezji obejmującej 

znaczny obszar lub o znacznej liczbie mieszkańców. Ma on udział w planowaniu duszpasterskim, 

zarządzeniach i wszystkich inicjatywach o charakterze diecezjalnym, aby dzięki wzajemnej wymianie opinii 

mógł działać w jedności zamiarów i harmonii zaangażowania z biskupem diecezjalnym (por. Apostolorum 

successores, 70).  

4. SŁOWEM  

Każdy biskup - razem ze święceniami - otrzymał misję głoszenia Słowa Bożego. Każdy jest autentycznym 

nauczycielem. A Słowo które przekazuje, nie jest już słowem osoby prywatnej, lecz słowem Pasterza, które 

umacnia braci we wierze i rodzi życie wieczne. Jeśli zachodzi potrzeba, biskupi powinni stanowczo bronić 

jedności i pełnego przekazu wiary, osądzając autorytatywnie, co jest zgodne, a co niezgodne ze słowem 

Bożym. Wierni potrzebują słów biskupa, potrzebują potwierdzenia i oczyszczenia swej wiary. Potrzebują ich 

tym bardziej, im bardziej sytuacja naznaczona jest obojętnością i ignorancją religijną wielu chrześcijan.  

„Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia 

przestrzegał ich w moim imieniu" (Ez 33,7). „Jeśli jednakże stróż (po grecku - skopos) widzi, że przychodzi 

miecz, a nie dmie w trąbę, i lud nie jest ostrzeżony, i przychodzi miecz, i zabija kogoś z nich, to ten ostatni 

porwany jest wprawdzie z własnej winy, ale winą za jego śmierć obarczę stróża" (Ez 33,6).  

Przykładne życie biskupa jest jakby drugim źródłem autorytetu, które dopełnia otrzymane podczas 

konsekracji źródło obiektywne. Oba źródła są konieczne. Z jednego wypływa obiektywna konieczność 

przyjmowania przez wiernych autentycznego nauczania biskupa. Z drugiego zaś, że temu przesłaniu można 

zaufać. Hilary z Poitiers uczył: „Szafarz prowadzący nienaganne życie, jeśli nie jest wykształcony, będzie 

mógł pomagać jedynie sobie samemu; z drugiej strony, sługa wykształcony straci autorytet mający źródło w 

kulturze, jeżeli jego życie nie okaże się nienaganne" (De Trinitate, VIII,1). „We wszystkim - uczy św. Paweł 

- dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem, w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę 

zdrową, nienaganną, żeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć" (Tt 2, 7-

8).  

5. CZYNEM  

Ale biskup działa nie tylko Słowem. On działa również przez Czyn. Każdy biskup, sprawując posługę 

uświęcania (munus sanctificandi) realizuje to, do czego zmierza posługa nauczania (munus docendi), a 

zarazem czerpie łaskę potrzebną do spełniania posługi rządzenia (munus regendi), wzorując swoje 

postępowanie na Chrystusie Najwyższym Pasterzu w taki sposób, aby wszystko przyporządkowane było 

budowaniu Kościoła i chwale Trójcy Przenajświętszej.  

Spełnia posługę uświęcania przez sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów, oddawanie chwały Bogu 

w Liturgii Godzin, przewodniczenie innym świętym obrzędom, a także poprzez promowanie życia 

liturgicznego i autentycznej ludowej pobożności. W tych celebracjach biskup jest w sposób widzialny ojcem 

i pasterzem wiernych, „kapłanem wielkim" swojego ludu (por. Hbr 10, 21), modlącym się nauczycielem 

modlitwy, który wstawia się za swoimi braćmi i z ludem błaga Pana oraz dziękuje Mu, wskazując na prymat 

Boga i Jego łaski.  

6. PRZEWODNICZENIEM  
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Wiele tekstów Pisma Świętego ukazuje nam biskupa w świetle Chrystusa, najwyższego kapłana i pasterza 

naszych dusz. W przypowieściach ewangelicznych Chrystus ukazał siebie jako pasterza poszukującego 

zagubionej owcy (por. Łk 15,4-7), nazywając siebie "dobrym" pasterzem swoich owiec (por. J 10, 11.14.16; 

Mk 14, 27); został uznany przez wspólnotę apostołów jako "Pasterz i Stróż dusz" (1Pt 2,25), "Najwyższy 

Pasterz" (1Pt 5,4), "Wielki Pasterz owiec" (Hbr 13,20). W wizji Apokalipsy zmartwychwstały Pan jest 

Barankiem-Pasterzem (por. Ap 7, 17), który scala w sobie rzeczywistość ofiary paschalnej i zbawienia, 

postać kapłana i pasterza.  

Od Chrystusa - jak ze źródła - promieniuje w Kościele posługa pasterska, którą Jezus zlecił Piotrowi (por. J 

21,15.17); łaska przewodzenia i czuwania: "Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod 

przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce" (1Pt 5,2).  

Jezus dobry pasterz powierzył mu, za pośrednictwem sakramentu święceń biskupich, tą samą władzę 

budowania swojej trzody w prawdzie i świętości, a zatem biskup uważa za obowiązek miłości pasienie 

owiec Pana oraz zobowiązanie do życia i praktykowania posługi z gotowością Chrystusa, „Stróża naszych 

dusz" (por. 1 P 2, 25).  

7. BISKUP ZDZISŁAW  

Dla biskupa Zdzisława droga do posługiwania biskupiego zaczęła się 70 lat temu w Wieszczyczynie k. 

Śremu, dnia 21 lutego 1939 roku. Najpierw wierząca rodzina, chrzest, bierzmowanie, potem nauka i matura 

w Śremie (1956) oraz roczna praca katechetyczna w rodzinnej parafii, w szkole podstawowej w Masłowie.  

Następnie formacja w Wyższym Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, gdzie po 

sześcioletnich studiach filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa 

Antoniego Baraniaka dnia 26 maja 1963 roku.  

Potem trzy lata pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza w Śmiglu (1963-1966).  

Dalej studia specjalistyczne z zakresu katechetyki - ukończone doktoratem (12.11.1973) - na Akademii 

Teologii Katolickiej w Warszawie.  

W międzyczasie podjęcie pracy duszpasterskiej w Owińskach, następnie w parafii św. Michała Archanioła 

w Poznaniu, przy jednoczesnym zaangażowaniu w charakterze diecezjalnego duszpasterza służby 

liturgicznej.  

W tym momencie następuje znaczna zmiana charakteru jego pracy. Od 1 sierpnia 1972 r. rozpoczyna 

działalność w Kurii Metropolitalnej jako notariusz, referent duszpasterstwa ogólnego, sekretarz Rady 

Kapłańskiej, przy jednoczesnej kapelanii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. B. Krysiewicza oraz 

kaplicy pw. Świętej Rodziny przy domu zakonnym Sióstr Miłosierdzia.  

Po tak różnych i bogatych doświadczeniach duszpasterskich, popartych rzetelną i gorliwą pracą 

duszpasterską, Ojciec Święty Jan Paweł II mianuje go biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej 

(10.04.1982). W następstwie tego otrzymał sakrę biskupią z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby dnia 9 maja 

1982 roku. Wtedy też umieścił w swoim herbie biskupim wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej wraz z 

zawołaniem: Semper tecum, czyli „Zawsze z Tobą".  

Długa jest lista pełnionych przez niego od tamtego momentu zadań, a co za tym idzie, tysiące rozmów, 

wspomaganych przez niezmierną cierpliwość, roztropność, spokój wewnętrzny, jasne widzenie istoty 

problemów, niezwykłą pamięć ludzi, miejsc i wydarzeń. Jakże konieczna przy tym jest równowaga ducha, 

która pomaga biskupowi, „aby surowość nie była zbyt twarda, a miłość zbyt miękka" (Reguła pasterska, cz. 

2; rozdz. 6). Z jednej strony miłość pasterska, która żąda: „przełożeni niech będą tacy, żeby ich podwładni 

nie wstydzili się wyznać im swoje ukryte grzechy. I ci mali, gdy znoszą napływ pokus, żeby uciekali się do 
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serca pasterza jak do serca matki" (Reguła pasterska, cz. 2; rozdz. 5). Z drugiej zaś strony wymogi 

sprawiedliwości: „A jednak trzeba, żeby owce bały się swego pasterza, gdy on zauważy, że nie boją się 

Boga. A to dlatego, żeby przynajmniej bały się grzeszyć z powodu strachu przed człowiekiem, jeśli nie 

obawiają się sądu Bożego" (Reguła pasterska, cz. 2; rozdz. 6).  

Uzupełniając ten obraz - uczył papież św. Grzegorz Wielki - „niekiedy pasterz powinien z roztropnością 

pomijać milczeniem błędy podwładnych, lecz dawać do zrozumienia, że je przemilcza. [...] Niektóre winy 

dobrze znane, trzeba w sposób mądry tolerować, gdy nie nadarza się okazja, aby je skutecznie poprawić" 

(Reguła pasterska, cz. 2; rozdz. 10).  

ZAKOŃCZENIE  

„Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; a większość z nich to trud 

i marność: bo szybko mijają, my zaś odlatujemy" (Ps 90,10).  

Również z tego powodu nie możemy unikać rocznic. One są przecież okazją dla całego Kościoła 

Poznańskiego do żywszego dziękowania Panu Bogu za osobę czcigodnego księdza biskupa Zdzisława.  

Ekscelencjo, byłeś uczestnikiem tylu radości i cierpień tego Kościoła, tylu nadziei i zawodów, pośród 

których usiłowałeś ukazywać każdemu Boga, jako ostateczny cel ludzkiego powołania. W tę okrągłą 

rocznicę Kościół Poznański łączy się z Tobą i stara się umocnić komunię z Tobą. Składa dziękczynienie za 

otrzymane od Chrystusa - przez Twoją osobę - łaski. Prosi o dalsze wsparcie Ducha Świętego dla Ciebie. I 

cieszy się, iż ukazujesz Ludowi Bożemu, że życie wierne jest ciągle możliwe; że możesz z wdzięcznością 

powtarzać słowa dzisiejszego psalmu międzylekcyjnego, który pozwolę sobie - nie bez pewnego 

zakłopotania - zacytować w archaizowanej wersji:  

„Lecz Ty, o Panie, który żywiesz w Niebie, 

nie dasz mnie zgnoić. Wtenczas im odpłacę, 

Tobiem jednemu winien wierną pracę, 

i w Twoich oczach wiem, że jestem czysty. 

Będę przy Tobie, tyś Pan wiekuisty" 

(Ps 41,12-13: Psalmy króla Dawida, przeł. Bohdan Drozdowski).  

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Post 2009  

"Otoczmy troską życie". List Pasterski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity 

Poznańskiego, na Wielki Post 2009.  

Umiłowani Archidiecezjanie! 

W Środę Popielcową wkroczyliśmy w okres Wielkiego Postu. Rozpoczęliśmy tym samym czas szczególnej 

walki duchowej, kiedy to stajemy wobec zasadniczych pytań dotyczących naszej postawy wobec Boga i 

wobec człowieka. Powtarzamy za św. Leonem Wielkim: "Cnotliwe dzieła nie istnieją bez doświadczenia 

pokusy; nie ma wiary bez kontrastów; nie ma walki bez nieprzyjaciela; nie ma zwycięstwa bez walki. Nasze 

życie upływa pośród zasadzek i walk. Jeśli nie chcemy dać się oszukać, musimy czuwać; jeśli chcemy 

zwyciężyć, musimy walczyć" (Sermo XXXIX, 3).  

Stajemy do walki duchowej podobnie jak Mojżesz przed spotkaniem z Bogiem na Synaju (por. Wj 34, 28), 

jak Eliasz zanim spotkał Boga na górze Horeb (por. 1 Krl 19, 8), jak Jezus, którego Duch wyprowadził na 

pustynię, „aby był kuszony przez diabła" (Mt 4, 1). Również my musimy w samotności przejść naszą własną 

próbę, zanim podejmiemy dalej zadanie zlecone nam przez Ojca. Są bowiem sprawy, które człowiek musi 

przemyśleć sam, zanim zacznie działać.  

1. POST JEZUSA  
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Wzorem owocnego przeżycia Wielkiego Postu pozostaje dla nas czterdziestodniowy post Pana Jezusa na 

pustyni. Zbawiciel nie udał się tam z własnej inicjatywy, ale został skierowany przez Ducha Świętego. 

Ochrzczony przez wody Jordanu, został wyprowadzony na pustynię, aby zostać ochrzczonym przez ogień 

kuszenia (Pseudo-Chryzostom). Kuszenie Jezusa nie było konieczne dla Niego samego. Ono było niezbędne 

dla nas, ponieważ Jego wierność miała stać się przykładem dla nas wszystkich, którzy kiedykolwiek - po 

otrzymaniu Chrztu Świętego - jesteśmy kuszeni. „Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do 

braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W 

czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani 

próbom" (Hbr 2, 17-18). Podczas gdy pierwszy Adam kuszony upadł, Jezus, drugi Adam, kuszony 

zwyciężył. „Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz 

- jak nam to przypomina List do Hebrajczyków - doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z 

wyjątkiem grzechu" (Hbr 4, 15).  

„Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie 

stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz 

każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych»".  

Ksiciel pierwszy rozpoczyna dialog z Jezusem, radząc Mu przemianę kamieni w chleb, którym będzie mógł 

zaspokoić swój głód. Szatan pragnie, by Jezus wykazał się brakiem ufności w Słowo Boże.  

Odpowiedź Jezusa jest jednoznacznie negatywna. Jest jakby echem słów wypowiedzianych kiedyś przez 

Mojżesza: „Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na 

pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. 

Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci 

dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust 

Pana (Pwt 8, 2-3).  

Nasz Zbawiciel objawia wiarę, o której wcześniej pisał autor Księgi Mądrości: „Przyroda bowiem Tobie, 

Stwórco, poddana, sroży się jako kara przeciw niegodziwym, a jako dobroć łagodnieje dla tych, co Tobie 

zaufali. [...] by pojęli Twoi, Panie, umiłowani synowie, że nie urodzaj plonów żywi człowieka, lecz słowo 

Twoje utrzymuje ufających Tobie" (Mdr 16, 24.26).  

On sam - w Ewangelii - jeszcze głębiej ukaże postawę człowieka wiary, która jest przede wszystkim postawą 

zaufania: „Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym 

będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że 

tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo (Boga) i o Jego sprawiedliwość, a to 

wszystko będzie wam dodane" (Mt 6, 31-33).  

„Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś 

Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach 

nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane 

także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»".  

Podczas drugiego kuszenia szatan przechodzi w drugą skrajność, sugerując, by Jezus skoczył w około 

stupięćdzięsięciometrową przepaść. Tym razem chodzi o wykazanie się zuchwałą ufnością. By wystawił 

Boga na próbę, czy Ten rzeczywiście ochroni życie sprawiedliwego będące w niebezpieczeństwie (por. Ps 

91, 11-12). Lecz Jezus nie przyjmuje logiki szatańskiej, eliminującej krzyż z życia ludzkiego, wykluczającej 

Tajemnicę Paschalną. On podkreśla swoje bezwarunkowe zaufanie do Ojca niebieskiego.  

„Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich 

przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł 

mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i 

Jemu samemu służyć będziesz»".  
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Trzecie kuszenie polega na propozycji oddania Jezusowi całego bogactwa tego świata. Szatan przedstawia 

się jako „władca tego świata" (por. J 12, 31; 14, 30; 16, 11), „bóg tego świata" (2 Kor 4, 4), który - jako 

konkurent Boga - proponuje Zbawicielowi czysto ziemski mesjanizm, w zamian za oddanie mu boskiej czci.  

„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz" (Pwt 6, 13). Dla Jezusa Bóg 

jest jedynym Panem świata. Tylko jemu należy się cześć boska. Oddając całym swoim życiem cześć 

Stwórcy - a nie stworzeniu - Jezus otrzyma w rzeczywiste posiadanie narody oraz krańce ziemi (por. Ps 2,8).  

„Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu".  

Poprzez zwycięstwo nad fundamentalnymi pokusami, jakie nękają każdego człowieka, Jezus dowiódł, że 

prawdziwie jest Synem Bożym, który przyszedł zniweczyć dzieła diabła. Potężną bronią i pomocą w Jego 

duchowej walce było Słowo Boże, obnażające fałsz diabelskiego kuszenia.  

2. NASZ POST  

Tak wyglądały rezultaty postu Jezusowego. A jak przedstawia się nasz post i jego owoce?  

Otóż najpierw - wraz z zanikiem zmysłu religijnego - wydaje się zmniejszać praktykowanie postu 

religijnego w ogóle. Rozwija się natomiast jego świecka karykatura. Ludzie narzucają sobie katorżnicze 

diety. Adorują własne ciało. Odprawiają wielogodzinne rytuały w gabinetach kosmetycznych i solariach. 

Czytają „święte" księgi diet, odmłodzeń, konserwacji. Poskramiają ciało z pasją dawnych ascetów, ale nie w 

tym celu, by się Bogu podobać, lecz ludziom. Wydaje się mnóstwo pieniędzy tylko po to, by wyglądać 

lepiej niż w rzeczywistości. Ale im bardziej ludzie ufają swojej urodzie i szczęśliwemu losowi, tym mniej 

zdają się troszczyć o rzecz stokroć ważniejszą, tzn. o zbawienie własnej duszy.  

Post człowieka wierzącego ma swój sens wtedy, kiedy przyczynia się do jego powrotu do zdrowej kondycji 

duchowej. Owocem prawdziwego postu jest powrót do autentycznej hierarchii wartości, na której szczycie 

znajduje się Stwórca, źródło życia wszelkiego stworzenia. Prawdziwy post przeciera w nas drogę ku Bogu i 

człowiekowi. „Duszą modlitwy jest post, a życiem postu miłosierdzie - uczy św. Piotr Chryzolog - Kto się 

więc modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia, niech wysłucha proszącego, który 

chce być słyszany. W ten sposób otwiera dla siebie uszy Boga, który nigdy się nie zamyka na głos 

błagającego" (Kazanie 43).  

3. DZIEŁA MIŁOSIERDZIA  

A więc autentyczny post prowadzi nas zawsze do większej wrażliwości na potrzeby braci. Dzisiaj takich 

potrzeb jest wiele. Mamy też do wyboru wiele form udzielenia pomocy potrzebującym, jak np.: adopcja, 

rodzina zastępcza, 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.  

a. adopcja  

W Polsce jest ok. 360 Domów Dziecka, a w nich przeszło 17 tysięcy wychowanków. 60 % bezdomnych 

przewijających się przez ośrodki MONAR, to byli wychowankowie Domów Dziecka. Każdego roku ok. 

1000 noworodków jest pozostawianych przez matki w szpitalach. Czy nie jest to wyrzutem sumienia dla 

chrześcijańskiego społeczeństwa? Jakże zrozumiałą staje się w tej sytuacji - nie tylko w roku duszpasterskim 

poświęconym „Trosce o życie" - zachęta do rozszerzenia obyczaju adopcji w rodzinach, które do tego są 

zdolne. Czy Chrystus nie powiedział: „kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje" (Mt 

18, 5)?  

b. rodzina zastępcza  
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Innym rodzajem pomocy najmniejszym jest rodzina zastępcza dla małoletniego dziecka, którego biologiczni 

rodzice są nieznani, albo pozbawieni władzy rodzicielskiej, lub którym ograniczono władzę rodzicielską. 

Dzieci przebywają w rodzinie zastępczej do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej, następnie mogą być 

adoptowane, lub mogą powrócić do rodziny naturalnej, jeżeli zapewnia ona dziecku pełne bezpieczeństwo. 

Na rodziny zastępcze czekają dzieci, które mimo tego, że ze względu na sytuację prawną mogą być 

adoptowane, to jednak ich szanse na znalezienie rodziny adopcyjnej są niewielkie. Tymczasem dla 

harmonijnego rozwoju ich osobowości, dzieci powinno wychowywać się w zdrowym środowisku 

rodzinnym, w atmosferze miłości i zrozumienia.  

W Polsce - w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych - przebywa 80 000 dzieci, a 

następnych 12 000 czeka na wolne miejsce. 12 000 dzieci przebywa w swoich, z pozoru zdrowych 

rodzinach, ulegając dalszej deprawacji i demoralizacji. A wiele z nich żyje w naturalnych rodzinach z 

narażeniem zdrowia i życia.  

c. 1 % podatku na organizację pożytku publicznego  

W ubiegłym roku wspomniałem też o konkretnej formie pomocy, jaką stanowi przekazanie 1 % od podatku 

na organizację pożytku publicznego. Nie pociąga to za sobą żadnej naszej straty, a może wiele pomóc 

organizacjom pożytku publicznego działającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej. Nie sposób wymienić 

tutaj wszystkie organizacje pożytku publicznego, które posiadając szlachetne cele i działając sumiennie, 

zasługują na nasze wsparcie. Pragnę jednak zwrócić szczególną uwagę na „Caritas Poznańską Zakład 

Charytatywno-Opiekuńczy".  

Caritas, będąc największą organizacją charytatywną naszej archidiecezji, przeznacza przekazane środki na 

działalność domów matki i dziecka, świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe dla dzieci oraz młodzieży, 

jadłodajnie, pomoc na operacje, leczenie, leki, wakacje dla dzieci i młodzieży, pomoc ofiarom kataklizmów 

i klęsk żywiołowych.  

ZAKOŃCZENIE  

Niech Wielki Post posłuży rodzinom i wspólnotom parafialnym naszej archidiecezji do większego otwarcia 

się - w taki czy inny sposób - na troskę o życie najbardziej potrzebujących. Niech nam w tym 

przedsięwzięciu pomogą praktyki wielkopostne: intensywniejsza modlitwa, czytanie Pisma Świętego, 

częstsze przystępowanie do Sakramentu Pojednania oraz żywsze uczestniczenie w Eucharystii. Z takim 

nastawieniem wchodźmy w duchowy klimat Wielkiego Postu, przemieniając z Bożą pomocą nasze życie 

osobiste, rodzinne i społeczne.  

Tak przygotujmy się do obchodów Świąt Wielkanocy, abyśmy mogli doświadczyć mocy Wszechmogącego 

Boga, który przychodząc: „oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość 

smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi" (Exultet).  

Na owocne przeżywanie Wielkiego Postu wszystkim z serca błogosławię!  

+ Stanisław Gądecki  

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Poznań, dnia 24 lutego 2009 roku  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, święto św. Kazimierza, 4 marca 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Wilna skarbie i zaszczycie. Święty Kazimierz, królewicz. Homilia wygłoszona w 

kościele ojców karmelitów bosych w Poznaniu, 4 marca 2009 roku.  
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"Książe niezłomny, święty Kazimierzu, 

Królewski synu i chlubo Ojczyzny, 

Jesteś jak gwiazda, która zajaśniała 

Nad naszą ziemią.  

Żyjąc na świecie, ale nie dla świata, 

Wybrałeś drogę pokornej miłości 

Wiedząc, że tylko w Bogu jest wesele 

I pełnia szczęścia".  

(z hymnu na Nieszpory)  

1. SZKOŁA MODLITWY  

Patron dnia dzisiejszego („kazi" - kazać i „mir" - zgoda, pokój) był synem Kazimierza Jagiellończyka, 

władcy, którego panowanie było pomyślne dla rozwoju kultury i sztuki w Polsce. Głównymi 

przedstawicielami polskiego piśmiennictwa byli wówczas: historyk Jan Długosz, pisarz polityczny Jan 

Ostroróg, pisarz i dyplomata Filip Kallimach, filozof i astronom Wojciech z Brudzewa. Rzeźbiarz Wit 

Stwosz w 1489 roku kończył prace nad ołtarzem głównym w Kościele Mariackim w Krakowie. Rozwijało 

się budownictwo w stylu gotyckim (katedry na Wawelu i w Gnieźnie).  

Królewicz Kazimierz urodził się 3 października 1458 roku na Wawelu. Jego matką była Elżbieta, córka 

cesarza Niemiec Albrechta II. Był drugim z kolei spośród sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Miał 

pięciu braci i siedem sióstr. Z dwunastu dzieci królewskich czterech zostało królami: Władysław w 

Czechach, Jan Olbracht, Aleksander i Zygmunt Stary. Najmłodszy syn, Fryderyk, został kardynałem i 

Prymasem Polski. Pod opieką matki Kazimierz pozostawał do dziewiątego roku życia. W przeciwieństwie 

do większości członków rodu Jagiellonów, słynących z trudnych i gwałtownych temperamentów, młody 

Kazimierz był spokojnego i wrażliwego usposobienia.  

Od najmłodszych lat kochał modlitwę. Zresztą jego rodzina była bardzo religijna; rodzice codziennie 

uczestniczyli we Mszy św. Pisano, że czasem, wieczorami, gdy wszyscy już odpoczywali, on klęczał na 

progu świątyni, przed zamkniętymi drzwiami, i modlił się. Był żywym obrazem młodzieńca, o którym 

mówił dzisiaj autor natchniony: „Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie 

mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. [...] Dusza moja 

walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować Prawo; ręce wyciągałem w górę, a błędy 

przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości; z nią od 

początku zyskałem rozum, dlatego nie będę opuszczony" (Syr 51,13-14.19-20).  

„Nie sposób też wypowiedzieć i pojąć jego wielkiej dobroci, umiaru, roztropności, mocy ducha i 

zrównoważenia, które go cechowały: jest to tym bardziej godne uwagi, że w tym, nie bardzo jeszcze 

dojrzałym, wieku jest się zazwyczaj nierozważnym i już z natury skłonnym do złego" (Acta Sanctorum 

Martii, 1, 347-348)  

Od dzieciństwa żywił gorące nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Będąc czcicielem 

Maryi nosił na piersiach pergamin z tekstem hymnu ku czci NMP - Omni die dic Mariae, mea Laudes 

anima, znany nam w spopularyzowanej formie:  

Omni die dic Mariae  

Mea laudes anima:  

Eius festa, eius gesta  

Cole devotissima.  
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Już od rana rozśpiewana 

Chwal, o duszo, Maryę, 

Cześć jéj świątkom, cześć pamiątkom 

Co dzień w niebo niech bije. 

2. SZKOŁA MĄDROŚCI  

Od dziewiątego do szesnastego roku życia uczęszczał do szkoły księdza Jana Długosza, znakomitego 

ówczesnego dziejopisa. Nie sposób nie wspomnieć tutaj, w Poznaniu, że nauczycielami świętego byli także 

ludzie z diecezji poznańskiej: Wojciech z Brudzewa koło Kalisza (ur. ok. 1445 r.; przedstawiciel 

krakowskiej szkoły matematyczno-astronomicznej, filozof, pedagog, dyplomata, wybitny profesor Akademii 

Krakowskiej, w której nauczał przez 20 lat. Jego uczniem był m.in. Mikołaj Kopernik). Następnie Piotr z 

Bnina (Mosiński - studiował w Rzymie, kanonik i kanclerz poznański. Proboszcz w Śremie, który jako 

sekretarz królewski zajmował się głównie sprawami wschodnimi). Jan Wels z Poznania (mgr filozofii i prof. 

medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim). W „królewskiej szkole Długosza" Kazimierz studiował język 

łaciński, niemiecki, historię Polski, prawo, retorykę, początki teologii moralnej oraz Biblię. Szkoła 

zmieniała swoją siedzibę w zależności od potrzeb; miała miejsce w Krakowie, Tyńcu lub Nowym Sączu. W 

czasie przebywania rodziny na Litwie chłopcy uczyli się w Trokach lub w Miednikach. Sporadycznie nauka 

odbywała się także w Lublinie, Łęczycy i Radomiu. Długosz cenił Kazimierza za jego szlachetność, rzadkie 

zdolności i lotną pamięć. Pod względem zdolności umysłowych przewyższał swoich braci. Biegle władał 

trzema językami - polskim, łacińskim i niemieckim. Jan Targowicki, autor Rocznika, pisał o nim: „Książę 

wzbudzającej podziw cnoty i rozwagi oraz nauki nadzwyczajnej, którymi to przymiotami serca wiele 

narodów do miłości ku sobie pociągał".  

Od 1475 roku do tej grupy dołączył z nauką łaciny słynny humanista Filippo Buonaccorsi, zwany 

Kallimachem (dyplomata, humanista, pisarz i poeta; zamieszany w spisek na papieża Pawła II, musiał 

uciekać z Rzymu, a jesienią 1470 r. na sejmie w Piotrkowie biskup z Forli domagał się - w imieniu papieża - 

wydania go w ręce sprawiedliwości; on sam ukrywał się w Dunajewie w dobrach arcybiskupa lwowskiego 

Grzegorza z Sanoka aż do śmierci papieża Pawła II w 1471 r.). Kallimach obserwując Kazimierza nadal mu 

tytuł: „boski młodzieniec" (divus adolescens). Świetnie znając królewicza scharakteryzował go krótko: 

(Kazimierz) „powinien się nie narodzić, albo pozostać wiecznym".  

3. SZKOŁA PANOWANIA NAD SOBĄ  

Tok zgłębiania wiedzy szkolnej zakłóciła uczniowi Długosza tzw. wyprawa węgierska, zorganizowana 

przez króla w 1471 roku. Pragnął on osadzić trzynastoletniego syna na tronie węgierskim, powołując się na 

prawa do korony św. Szczepana należne królowej Elżbiecie. Długosz radził, aby „młodzieńca tak 

szlachetnego, tak rzadkich zdolności i niepospolitej nauki raczej dla ojczystej ziemi zachować, niż go oddać 

obcym". Nie do niego należała jednak decyzja, dlatego w swojej Historii pod rokiem 1471 umieszcza krótką 

notatkę: „Królewicz Kazimierz, na prośbę senatu węgierskiego, który znienawidził tyranię króla Macieja, 

zostaje wysłany z wojskiem na Węgry".  

Podczas tej wyprawy królewicz miał się nauczyć, jak nieprzewidywalną sprawą jest polityka. Na czele 

polskiej armii, liczącej ok. 12 tysięcy żołnierzy, stanął Piotr Dunin, podkomorzy sandomierski. Po drodze 

dołączyły do niej oddziały z Czech. Dnia 8 listopada 1471 roku Polacy stanęli w Hatvanie w pobliżu Budy; 

w tym czasie król Maciej dysponował armią 16-tysięczną. Obie armie znalazły się w pobliżu Pesztu, lecz nie 

podjęły walki, bowiem armia polska miała znikome poparcie rodów węgierskich. Polacy musieli się 

wycofać, a następnie zostali zamknięci w murach Nitry, gdzie wojsko uległo bezczynności, rozprzężeniu i 

demoralizacji. Żołnierze pozbawieni żołdu dezerterowali. Głównodowodzący zarządził opuszczenie Nitry, 

gdyż królewiczowi groziło niebezpieczeństwo. Wycofano się do Gilawy, a następnie przez Przełęcz 

Jabłonowską i Myślenice wrócono do Polski.  
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W pierwszych dniach 1472 roku królewicz przybył na zamek w Dobczycach koło Myślenic, gdzie 

przebywał do połowy marca. Nieudaną wyprawę węgierską przeżył boleśnie, jak sam pisze: „Nie była mi 

przeznaczona przez Boga korona św. Szczepana. Nie chcę korony okupionej przelewem krwi 

chrześcijańskiej, bo celem moim było zjednoczenie Węgier z Polską, a nie wywołanie bratobójczej krwawej 

walki wewnętrznej". Ten osąd świadczy o duchu głęboko chrześcijańskim królewicza oraz niechęci do 

zabiegania o władzę za wszelką cenę.  

Wkrótce okazało się, że Kazimierz był nie tylko roztropnym sędzią w swojej własnej sprawie, ale i dobrym 

oratorem. Kiedy w pierwszych latach swojego pontyfikatu papież Sykstus IV (1471-1484) starał się 

zorganizować krucjatę przeciw Turkom, rozesłał po Europie legatów wzywających katolickich władców do 

podjęcia walki z muzułmanami. Do Polski został przysłany kardynał Marco Barbo. Na jego powitanie 

wyjechał król z dworem do Wieliczki, gdzie młody Kazimierz powitał gościa łacińskim przemówieniem, 

wywierając na nim duże wrażenie. A o to nie było wcale łatwo, zważywszy że Rzym w tym czasie 

charakteryzował się wysoką kulturą. W Rzymie działali wówczas wybitni oratorzy, malarze, rzeźbiarze, 

architekci i muzycy. Wśród nich Boticelli, Perugino, Pollaiolo, Melozzo da Forli.  

Na wiosnę 1474 roku, Kazimierz spotkał na zamku lubelskim posła weneckiego Ambrosia Contariniego, 

zmierzającego przez Polskę do Persji. W swoim pamiętniku Contarini pisze, że młodzi synowie króla 

Kazimierza Jagiellończyka „wyglądali jak aniołowie, że jeden z nich rozmawiał szczególnie rozumnie". 

Świadczy to o dużym wyrobieniu i kulturze intelektualnej królewicza, wybijającego się intelektualnie 

pośród swoich braci.  

Dalszy ciąg wydarzeń potwierdza to, że patron dzisiejszy nie stawiał sobie władzy, jako najwyższego celu w 

życiu: „Król udał się do Litwy, mając ze sobą dwóch synów, Kazimierza i Alberta, których dopiero co 

odebrał z wychowawczej szkoły Jana Długosza" (Radom - 31.12.1474). Tam - podczas sejmu w Brześciu 

(15.03.1478) - Litwini prosili króla, by jednego z synów ustanowił ich księciem. Król odrzucił prośbę 

Litwinów, nie chcąc rezygnować z własnego panowania nad Litwą. Kazimierz przyjął decyzję króla ze 

zrozumieniem, podczas gdy Olbracht łzami popierał prośby Litwinów. Kazimierz bowiem: „wolał być 

raczej z cichymi i ubogimi w duchu, do których należy królestwo niebieskie, niż z możnymi i znakomitymi 

z tego świata. Nie pragnął ziemskich zaszczytów ani władzy, nie chciał też nigdy ich przyjąć od ojca, aby 

swojej duszy nie zranić bogactwami, które Pan nasz Jezus Chrystus nazwał cierniami i aby się nie splamić w 

zetknięciu ze sprawami tego świata" (Acta Sanctorum Martii, 1, 347-348).  

W obliczu wojny z Księstwem Moskiewskim Kazimierz Jagiellończyk zamieszkał w Wilnie. Wkrótce (1481 

r.) wykryto tam spisek kniaziów ruskich na jego życie i życie jego synów. Badacz epoki, ks. prof. Henryk 

Rybus, pisze: „Po straceniu głównych przywódców spisku i przywróceniu do łaski królewskiej 

upokorzonych mniej winnych, król utwierdził panowanie Jagiellonów na Litwie, pozostając tam osobiście 

przez kilka lat. Chcąc uchronić synów przed ewentualnym zamachem, pozostawił całą rodzinę w Koronie, 

umieszczając ją na zamku w Radomiu. Na czas swej nieobecności powierzył rządy w Koronie królewiczowi 

Kazimierzowi, który jako jego namiestnik rezydował w Radomiu, mając przy sobie jako doradcę 

Kallimacha. Radą wspierał go również Jan Ostroróg (ur. 1436 r.; wykształcony na uniwersytetach w 

Erfurcie i Bolonii w 1459 r., doktor obojga praw, wojewoda poznański). Królewicz tytułował się 

secundogenitus Regis Poloniae (drugi syn króla Polski). Rządy sprawował krótko, bo tylko dwa lata, ale 

swoją działalnością już zasłużył na uznanie u współczesnych. Odznaczał się bowiem dużym poczuciem 

sprawiedliwości a czynnym udziałem w sprawowaniu sądownictwa doprowadził do nadrobienia zaległości 

sądów królewskich. W przeciwieństwie do ojca utrzymywał dobre kontakty ze stanami pruskimi. Był też 

zwolennikiem większej samodzielności tej prowincji. Zadbał o bezpieczeństwo w kraju przez skuteczne 

zwalczanie rozbójnictwa, zwłaszcza na pograniczu śląsko-polskim.  

Charakterystyczna dla jego rządów była wrażliwość na ubogich: „Dzięki łasce Ducha Świętego serce 

Kazimierza płonęło szczerą i niesłychaną miłością do Boga wszechmogącego; ogarnięty nadmiarem tej 

miłości szedł ku innym: jego największą radością i największym pragnieniem było nie tylko rozdawanie 

tego, co posiadał, ale również i całkowite poświęcenie się ubogim Chrystusa, wędrowcom, chorym, 



324 
 

więźniom i cierpiącym. Dla wdów, sierot, uciemiężonych był nie tyle opiekunem i dobroczyńcą, ile ojcem, 

synem i bratem. I dużo byłoby do powiedzenia, gdyby się miało spisać wszystkie jego czyny i podać 

dowody jego gorącej miłości Boga i ludzi. [...]  

Swojemu ojcu doradzał on codziennie przestrzeganie sprawiedliwości w kraju i w rządach poddanymi mu 

ludami. A gdy przez niedopatrzenie czy ludzką ułomność zdarzały się tu zaniedbania, Kazimierz nigdy nie 

omieszkał upominać króla z pełnym szacunkiem.  

Sprawy biednych i opuszczonych leżały mu na sercu jak jego własne i tak się nimi zajmował, że zyskał 

sobie przydomek obrońcy ubogich. A chociaż był synem królewskim i z wielkiego rodu, to przecież nie 

trudno mu było rozmawiać i przebywać z ludźmi choćby najbardziej prostymi i niskiego pochodzenia" (Acta 

Sanctorum Martii, 1, 347-348).  

4. SZKOŁA CIERPIENIA  

W czasie rządów Kazimierza w Radomiu, jeszcze przed listopadem 1481 roku, rodzice królewicza czynili 

starania o małżeństwo ich syna z Kunegundą, córką cesarza Fryderyka III Habsburga, daleką krewną. 

Pertraktacje z cesarzem były trudne. Kazimierz nie chciał tego małżeństwa ze względu na złożony przez 

siebie ślub czystości a także - na trawiącą go gruźlicę. Postawa królewicza w tej sprawie świadczyła o jego 

poczuciu odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za innych.  

Na wiosnę 1483 roku, król wezwał syna „trawionego suchotami" z Radomia do Wilna, gdzie stawił się on 

około 10 maja. Przyczyną wezwania była szerząca się wówczas w Koronie zaraza. Przebywając w Wilnie - 

od 28 maja 1483 roku do 17 lutego 1484 roku - królewicz zastępował z powodzeniem podkanclerzego.  

Boże Narodzenie 1483 roku rodzina królewska spędziła na zamku w Grodnie. Zamek ten znajdował się w 

pięknym i zdrowym miejscu. Okolica była lesista i bardzo sucha. Pod koniec grudnia król opuścił Grodno i 

udał się na zjazd do Lublina, zostawiając rodzinę i ciężko chorego już syna na zamku grodzieńskim. Przy 

łożu królewicza czuwał biskup krakowski, Jan Rzeszowski. Do umierającego odnosiły się wtedy bardzo 

konkretnie słowa św. Pawła: „Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania 

Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym 

pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim [...] przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, 

jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego 

powstania z martwych" (Flp 3,8-11).  

Na wieść o pogorszeniu stanu chorego, król przerwał obrady w Lublinie i powrócił do chorego syna około l 

marca. W samą porę, ponieważ Kazimierz zmarł wkrótce potem, w niedzielę nad ranem, 4 marca 1484 roku. 

Miał wówczas 25 lat i 5 miesięcy. Wieść o jego śmierci wzbudziła powszechny żal i smutek.  

Ciało zmarłego przywieziono do Wilna i złożono w królewskim grobie w kościele katedralnym, który 

rychło stał się miejscem kultu. Kronikarz ruski zaraz po pogrzebie Kazimierza napisał: „Jehoże za swiatoho 

majut Lachy".  

5. PATRON  

Święty Kazimierz jest głównym patronem Litwy oraz - od 1948 roku - szczególnym patronem młodzieży 

litewskiej. Istotnie, duchowa szkoła modlitwy, mądrości, panowania nad sobą i cierpienia, jaką przeszedł 

może być ciągle inspiracją dla ludzi młodych, którzy stawiają sobie ambitne cele i wymagania.  

Ze względu na swoje obowiązki królewskie - powiadają niektórzy - mógłby być orędownikiem ludzi 

poświęcających się służbie publicznej, choć ściśle rzecz biorąc żaden z dzisiejszych polityków nie dźwiga w 

demokracji tych obowiązków, jakie kiedyś spoczywały na monarsze. Jednak z uwagi na jednoczesny 
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patronat nad Litwą i Polską, może z pewnością orędować za tymi dwoma narodami, które od XIV wieku 

połączyła ze sobą historia, również w tak szczególnej postaci, jaką była Rzeczpospolita Obojga Narodów.  

W dniu dzisiejszym w szczególny sposób zawierzamy Litwę i Polskę temu świętemu patronowi. Wiemy, jak 

długo i jak owocnie połączyły nas wspólne dzieje z narodem litewskim. Wiemy, że ta łączność historyczna 

w ogromnej mierze dokonała się również przez Kościół, a w szczególności przez osobę św. Kazimierza. 

Życzymy młodzieży Polski i Litwy, ażeby przejmowała to wielowiekowe dziedzictwo, którego nieodłączną 

częścią jest syn królewski, Kazimierz z rodu Jagiellonów i żeby temu dziedzictwu pozostała wierna. Wierna 

tym prawdom i wartościom, które to dziedzictwo stanowią, a za które wiele pokoleń płaciło ofiarą życia i 

śmierci. Na naszych oczach dziedzictwo to się odradza (por. Jan Paweł II, Przemówienie z okazji 

uroczystości św. Kazimierza - 4.03.1984 r.).  

Historia Polski zna wiele królów o imieniu Kazimierz. Prawie każdy z nich otrzymał jakiś przydomek od 

swoich współczesnych. Był więc Kazimierz Odnowiciel, Kazimierz Sprawiedliwy, Kazimierz Wielki, 

Kazimierz Jagiellończyk oraz Jan Kazimierz. Ze wszystkich tych tytułów, najpiękniejszym został obdarzony 

Kazimierz Królewicz - „Święty".  

ZAKOŃCZENIE  

Na koniec - za pośrednictwem Pani Jasnogórskiej, należał przecież do Konfraterni Zakonu Paulinów, oraz 

Pani Ostrobramskiej, w pobliżu której spoczywają jego relikwie - módlmy się do Boga za przyczyną 

świętego patrona:  

„Książe niezłomny, święty Kazimierzu, 

Królewski synu i chlubo Ojczyzny, [...] 

 

Naucz nas, książę, szukać woli Pana 

I czułą matkę znajdować w Maryi; 

Ona niech raczy oba twe narody 

Ogarnąć płaszczem".  

(z hymnu na Nieszpory).  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Rocznica powstania KKS Lech Poznań, 22 marca 

2009  

Abp Stanisław Gądecki, Sport - ćwiczeniem ciała, ducha i duszy sportowca. Homilia wygłoszona 

podczas Mszy św. z okazji 87. rocznicy powstania KKS Lech Poznań (Katedra Poznańska - 22.03.2009).  

Spotykamy się dzisiaj na rocznicowej Eucharystii z okazji 87. rocznicy powstania KKS Lech Poznań S.A., 

dziękując Panu Bogu za dobro, jakie zrodziło się wśród ludzi dzięki istnieniu tego klubu. Wprawdzie mówi 

psalmista: „Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; a większość z 

nich to trud i marność: bo szybko mijają, my zaś odlatujemy" (Ps 90,10), ale na szczęście jego słowa 

odnoszą się do wieku człowieka, a nie do wieku instytucji.  

Blisko dziewięćdziesięcioletnia historia tego klubu, poza wieloma zmiennymi, wskazuje na jedną jego cechę 

stałą, a mianowicie na nieustanne zmiany nazwy klubu. Poczynając od chwili opuszczenia Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży, i narodzin klubu TS Lutnia Dębiec, zarejestrowanego - jak się wydaje - w 

uroczystość św. Józefa (19.03.1922), mniej więcej co 8 lat następowały kolejne zmiany jego nazwy:  

1. 19.03.1922 - przyjęcie nazwy Towarzystwo Sportowe Lutnia Dębiec 
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2. 04.08.1922 - zmiana nazwy na Towarzystwo Sportowe Liga Dębiec 

3. 1925 - zmiana nazwy na Towarzystwo Sportowe Liga Poznań  

4. 1933 - zmiana nazwy na Klub Sportowy Kolejowego Przysposobienia Wojskowego Poznań  

5. 14.03.1945 - zmiana nazwy na Kolejowy Klub Sportowy Poznań 

6. 17.03.1947 - zmiana nazwy na Klub Sportowy Związku Zawodowego Kolejarzy Poznań  

7. 01.05.1949 - zmiana nazwy na Kolejarz Poznań 

8. 16.01.1957 - zmiana nazwy na Kolejowy Klub Sportowy Lech Poznań  

9. 16.06.1994 - zmiana nazwy na Poznański Klub Piłkarski Lech Poznań  

10. 08.07.1998 - zmiana nazwy na Wielkopolski Klub Piłkarski Lech Poznań  

11. 09.05.2006 - zmiana nazwy na KKS Lech Poznań S.A. 

Warto zaś zwrócić uwagę na to, że - z biblijnego punktu widzenia - każda zmiana imienia zmienia naturę 

osoby. Każde bowiem „imię" oznacza godność, rangę, ród, sławę, opinię, naturę, istotę danej osoby czy 

instytucji. Dla Hebrajczyków, którzy wierzyli w wartość i wagę słowa, nazwanie rzeczy nie było kwestią 

umowną albo przypadkową, skoro imię miało oddawać samo sedno tajemnicy konkretnej osoby. Czasem 

było kluczem i kodem historii danej osoby. Nadać komuś nowe imię znaczyło tyle, co obdarzyć kogoś 

nowym życiem, nowym sposobem istnienia, nową jakością. Nowym zadaniem, jakie dana osoba ma odegrać 

w planie Bożym.  

Zastanówmy się więc, jaką to nową jakość miałby obecnie wnieść klub w życie społeczeństwa i Kościoła. 

Jaką nową wizją się kierować? Jest to taka wizja, która jako główny cel sportu stawia sobie rozwój ciała, 

duszy i ducha sportowca.  

1. WYNATURZENIA SPORTU  

Po to by łatwiej dostrzec wartość tej wizji, zacznijmy od dwóch znaczących objawów jego braku.  

a. źródło łatwego zysku  

„Dość liczne niestety i być może coraz bardziej widoczne są oznaki kryzysu, który zagraża czasem 

fundamentalnym wartościom etycznym sportu. Obok sportu, który pomaga człowiekowi, istnieje bowiem 

inny sport, który mu szkodzi; obok sportu, który uszlachetnia ciało, istnieje sport, który je poniża i zdradza; 

obok sportu, który służy wzniosłym ideałom, jest też sport, który zabiega wyłącznie o zysk; obok sportu, 

który jednoczy, jest też taki, który dzieli" (Jan Paweł II, Wielki Jubileusz Zbawienia, 28.X.2000).  

Pierwszym objawem kryzysu sportu jest zamienianie go w źródło łatwego zysku. Trzeba mieć się na 

baczności przed wszystkimi formami sportu, które - zapatrzone wyłącznie w zysk - manipulują tak 

sportowcami jak i widzami. Poszukiwanie talentów sprowadza się do szukania „narzędzi" generujących 

dochody, które potem, pociągnięte mirażem zysków, są sprzedawane temu, kto da więcej. Godziny emisji 

telewizyjnych, modyfikowanie przepisów służą wówczas nie tyle lepszemu funkcjonowaniu sportu, ile 

większej oglądalności, a dzięki temu większym zyskom. Wspiera to szczególny rodzaj dziennikarstwa 

sportowego ukierunkowanego jedynie na poszukiwanie nowinek i skandali, nie przejmujący się rzetelną 

informacją i komentowaniem wydarzeń sportowych.  

Jest sprawą zrozumiałą, że nie da się odciąć całkowicie sportu zawodowego od interesów ekonomicznych, 

nie idzie też o gloryfikowanie czystego amatorstwa, idzie raczej o to, by sport był postrzegany przede 

wszystkim w dynamice służby, a nie tylko zysku.  

Sport jest radością życia, zabawą, świętem, i jako taki powinien być ceniony. Dzisiaj jednak powinien on 

uwolnić się od nadmiaru formalizmu, przez odzyskanie swej bezinteresowności, swojej zdolności do 

utwierdzania więzi przyjaźni, do promowania dialogu oraz wzajemnej otwartości jednych wobec drugich, co 

przewyższa twarde prawa produkcji i konsumpcji oraz każdą inną utylitarną i hedonistyczną wizję życia 

(por. Jan Paweł II, Międzynarodowy Jubileusz Sportowców, Rzym 14.IV.1984).  
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b. tendencja do bałwochwalstwa  

Drugim symptomem kryzysu jest tendencja do ubóstwiania sportu. „Nie będziesz miał bogów cudzych obok 

Mnie!" (Wj 20,3) - przypomina pierwsza i najważniejsza zasada monoteizmu. Kto jej nie szanuje, łatwo 

niszczy samego siebie i innych. Autor Drugiej Księgi Machabejskiej - w połowie II wieku przed Chrystusem 

- pisze tak o arcykapłanie żydowskim: „Burząc Prawem uświęcone urządzenia, wprowadzał zwyczaje 

przeciwne Prawu. Umyślnie bowiem pod samym zamkiem wybudował gimnazjum i najlepszych 

młodzieńców zachęcił do włożenia kapelusza. Nastąpiło tak wielkie rozkrzewienie hellenizmu i taka moda 

na obce obyczaje, pod wpływem niezwykłej nikczemności bezbożnika, nie-arcykapłana Jazona, że kapłani 

nie okazywali już żadnej gorliwości w służbie ołtarza, ale gardząc świątynią i zaniedbując ofiary, zaraz na 

sygnał [do rzucania] dyskiem spieszyli się, aby wziąć udział w niezgodnych z Prawem ćwiczeniach palestry. 

Za nic sobie mając zaszczyty ojczyste, za najpiękniejsze uważali greckie odznaczenia. Oto dlaczego znaleźli 

się w trudnym położeniu: w tych [bowiem], których życie chcieli naśladować i do których chcieli się 

upodobnić, znaleźli wrogów i ciemiężycieli. Występowanie bowiem przeciwko Bożym prawom nie ujdzie 

bezkarnie, ale to się okaże w chwili, która nastanie" (2 Mch 4,11-14).  

W artykule: „Futbol sposób na wspólne dojrzewanie czy bałwochwalstwo. Impresje misjonarza z 

Argentyny" autor pisze tak: „W dobie globalnie wysokiego bezrobocia, jest to bezwzględnie pozytywne, że 

piłka nożna w szerokim sensie otwiera perspektywy zarabiania na życie. Transfery zawodników, reklama, 

totalizator sportowy, sprzęt piłkarski, przeprowadzanie zawodów sportowych, gastronomia, gadżety 

ligowych klubów, a więc masowo produkowane klubowe koszulki, szaliki, odznaki itp., tworzą znamiona 

‘futbolowego przemysłu'. ‘Spirala pieniądza' związana z futbolem nakręca jednak wielu ludzi do tego 

stopnia, że piłka nożna staje się przysłowiowym ‘bożkiem', wokół którego wszystko się kręci i któremu 

poświęca się takie wartości, jak uczciwość, zdrowie i rodzina" (ks. M. Piątkowski, SVD). W konsekwencji, 

w umysłach prostych ludzi, obiektem podziwu i uwielbienia staje się ktoś, kto nieraz ze wszech miar na 

takie uwielbienie nie zasługuje a stadiony sportowe wyzwalając uczucia nienawiści, a nawet zemsty, 

przekształcają się w miejsca strachu, zagrożenia oraz żałoby.  

2. ĆWICZENIE CIAŁA  

Na szczęście, poza ciemną, istnieje także jasna strona sportu, której staramy się poświęcać więcej uwagi. 

Kościół bowiem uczy, iż ciało ludzkie jest arcydziełem Bożego stworzenia i zaleca rozwijanie tego 

wspaniałego narzędzia przez odpowiednie ćwiczenie fizyczne, które przysposobią ciało do wysiłku a 

jednocześnie pomogą uniknąć wypaczeń pojawiających się na tle kultu ciała. Skupienie się na sprawności i 

wyglądzie ciała bywa rzeczą słuszną, o ile nie wkrada się w to motyw narcyzmu, który ogłupia człowieka i 

wpycha go w pościg za nieosiągalnym mitem wiecznej młodości. Ponadto, kształtowanie zdrowego, 

sprawnego i silnego organizmu uczy nas wszystkich tego, że w życiu nie można osiągnąć nic wzniosłego ani 

pięknego bez pokonania ascetycznej drogi, która nas hartuje, uzdalniając do osiągnięcia coraz to wyższych 

celów. Na dłuższą metę tego wzniosłego celu nie da się osiągnąć oszustwem, przez stosowanie 

podejrzanych czy wręcz szkodliwych środków.  

Ciało - według chrześcijańskiej wizji - warte jest należytej uwagi, właściwego poszanowania i rozważnej 

opieki, ponieważ przeznaczone jest do ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią. Dlatego: „Chwalcie więc 

Boga w waszym ciele" - woła św. Paweł (1 Kor 6,20).  

3. ĆWICZENIE DUCHA  

Wzywając do rozwijania i umacniania ciała ludzkiego, Kościół myśli także o dalszej perspektywie ludzkiej 

dojrzałości, o rozwijaniu dojrzałości ludzkiego ducha. Ćwiczenie ludzkiego ciała stanowi pośrednio 

wezwanie również do kształcenia ludzkiego ducha. Każdy rodzaj sportu niesie przecież ze sobą bogactwo 

takich wartości jak: metodyczne przygotowanie, ćwiczenie odruchów, wyważone zaangażowanie własnych 

energii, kształtowanie woli, męstwo, kontrolę wrażliwości, wytrwałość, wytrzymałość, znoszenie trudów i 

niewygód, wstrzemięźliwość, panowanie nad własnymi uczuciami, poczucie lojalności, umiejętność 
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podporządkowania się zasadom, prawość, uczciwość, która zakazuje posługiwania się oszustwem, 

poświęcenie, wyrzeczenie i solidarność, gdy trzeba pozostać w cieniu dla dobra własnej drużyny, 

braterstwo, przyjaźń, wierność zobowiązaniom, szlachetność, sprawiedliwość, wspaniałomyślność wobec 

zwyciężonych, skromność w triumfie, zrównoważenie w razie niepowodzenia. Wszystkie te wartości - choć 

powiązane są z działalnością fizyczną - składają się także na całokształt rzeczywistości moralnej, która 

przyczynia się do edukacji prawdziwie chrześcijańskiego ducha.  

Sportowe zaangażowanie nie może się ograniczać do sukcesu sportowego, ani nawet do indywidualnego 

samodoskonalenia. Ono winno nas porywać do zabiegania o wyższe wartości; o życie rodzinne, 

obywatelskie i społeczne. Celem sportu jest bowiem osiągnięcie takiego poziomu rozwoju, „aby siły ducha 

mogły przezwyciężać, ograniczone z natury możliwości ciała" (Jan Paweł II).  

4. ĆWICZENIE DUSZY  

Każdy nie wypaczony sport staje się w końcu także szkołą rozwoju duszy ludzkiej. Nawet najsłynniejszy 

sportowiec, kiedy staje w obliczu pytań najważniejszych, odkrywa, że jest całkiem bezbronny i potrzebuje 

światła Bożego. Dzieje się tak, ponieważ płonący znicz, symbol olimpizmu, wiąże się nierozerwalnie z 

krzyżem. Ponieważ bez wiary chęć bycia najlepszym traci sens (por. Jan Paweł II, Międzynarodowy 

Jubileusz Sportowców, 29.X.2000).  

U lichych sportowców uprawianie sportu prowadzi zazwyczaj do degeneracji ducha, której pierwszym 

symptomem jest zapomnienie o niedzielnej Eucharystii. Tylko silny duchowo sportowiec słyszy w swoim 

duchu wołanie apostoła Pawła: „Walcz w dobrych zawodach, zdobądź życie wieczne" (1 Tm 6,12). Sport 

staje się dla niego wspaniałym narzędziem podnoszenia własnego ducha do nadprzyrodzonej mety, do której 

został powołany przez Stwórcę. Pomaga mu w osiągnięciu niezniszczalnej nagrody życia wiecznego (por. 1 

Kor 9,24-25). Prawdziwy mistrz może ostatecznie powiedzieć: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg 

ukończyłem, wiary ustrzegłem" (2 Tm 4,7).  

ZAKOŃCZENIE  

Drodzy Lechici, nigdy nie zapominajcie o tym, że inni ludzie a w szczególności ludzie młodzi, patrzą na 

was, że stanowicie dla nich ważne punkty odniesienia. Teraz zaś - w tej Poznańskiej Katedrze, Matce 

Kościołów w Polsce - módlmy się o to, by drużyna Lecha Poznań ukazała „Wiarze Lecha", że sport jest 

rzeczywiście szkołą kształcenia ciała, ducha i duszy człowieka.  

Na koniec pragnę przytoczyć słowa mojego Patrona, św. Stanisława Kostki. Kiedy w rzymskim nowicjacie 

grał on w piłkę, jeden ze współbraci zapytał go, co zrobiłby, gdyby za chwilę miał umrzeć. Ten - świadomy 

własnego czystego sumienia - odparł bez wahania: „Grałbym dalej".  

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego, Okno życia, 25 marca 2009  

Okno życia. Słowo Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, wygłoszone 

podczas uroczystego poświęcenia Okna Życia w Poznaniu, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 

marca 2009 roku.  

Dzisiaj, dnia 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, będącą jednocześnie Dniem Świętości 

Życia - razem z 7 innymi miastami (Ełk, Bielsko-Biała, Katowice, Nowy Sącz, Płock, Sandomierz, 

Warszawa-Praga) - otwieramy nasze "Poznańskie Okno Życia".  

Kobieta, która nie ma możliwości zaopiekowania się swoim nowonarodzonym dzieckiem, pozbawiona 

wsparcia bliskich, pieniędzy, a przede wszystkim nadziei, że potrafi być matką, może otworzyć to okno - 

gdzie jest zamontowane ogrzewanie i klimatyzacja - i włożyć dziecko do inkubatora. Odchodząc, będzie 

wiedziała, że jest ono bezpieczne oraz że ona jest wolna od oskarżenia o przestępstwo narażenia dziecka na 

utratę zdrowia i życia.  
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Okno zostało przygotowane, w miejscu zacisznym i oddalonym od wzroku przechodniów. Wszyscy ufamy, 

że dzięki temu urządzeniu nie powtórzą się dramatyczne zdarzenia, jakie miały kiedyś miejsce w Poznaniu. 

Dzięki "oknu życia" matka nie zostawi dziecka na ulicy, na ławce w parku czy na śmietniku, gdzie może 

umrzeć, zanim znajdzie je przypadkowy przechodzień.  

Okno znowu - podobnie jak w czasach biblijnych - może stać się środkiem ocalenia życia. Przypomnijmy 

sobie izraelskich zwiadowców, którzy nie zginęli w Jerychu z rąk jego mieszkańców tylko dlatego, że: 

"kobieta spuściła ich na sznurze przez okno. Jej dom przylegał bowiem do murów okalających całe miasto" 

(Joz 2,15). W podobny sposób uratował się przyszły król Dawid, którego Mikal spuściła "przez okno". W 

ten sposób Dawid uciekł "i tak się uratował" (1Sm 19,12). Tak też został ocalony apostoł Paweł, który 

relacjonuje swoją przygodę w następujący sposób: "przez okno spuszczono mnie w koszu przez mur i tak 

uszedłem rąk jego" (2Kor 11,33).  

"Okno życia" służy tylko tym matkom, które - z różnych względów - w żaden sposób nie są w stanie 

zapewnić swoim dzieciom opieki i wychowania. Są to prawdziwie dramatyczne sytuacje, dlatego nikogo 

przy tej okazji nie oceniamy ani nie potępiamy. A jednocześnie, trzeba to powiedzieć, "okno życia" nie 

może być traktowane jako rozwiązanie równorzędne z innymi, już funkcjonującymi, formami pomocy. 

Anonimowe umieszczenie dziecka w "oknie życia" to ostateczność dla tych noworodków, których nie 

pozostawiono w szpitalu, ani nie oddano do ośrodka adopcyjnego. Uruchomienie "okna życia" jest 

elementem działania propagującego zastępcze rodzicielstwo oraz wsparcie dla kobiet w niechcianej ciąży i 

matek w kryzysie. Nie może więc być reklamowane jako najlepsze wyjście z sytuacji dla matki, która po 

prostu nie chce się opiekować swoim dzieckiem. Jeżeli jednak choć kilkoro dzieci może dzięki niemu 

uniknąć śmierci lub szkody na zdrowiu, to warto ten pomysł wcielić w życie.  

Matka znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej może liczyć na specjalistyczną pomoc w poznańskich 

ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej prowadzonych przez Miasto oraz na 

zlecenie Miasta, w Caritas, czy też w Domu Dziecka Nr 1. W ww. placówce od 1 kwietnia 2008 r. 

funkcjonuje Zespół Wczesnej Interwencji i Preadopcji, zapewniający specjalistyczną opiekę nad 

niemowlętami odrzuconymi przez rodziny naturalne oraz prowadzący działania wspierające matki w 

pokonywaniu trudności życiowych uniemożliwiających im przyjęcie własnych, nowo narodzonych dzieci. 

Zespół specjalistów złożony z psychologa, pracownika socjalnego, fizjoterapeuty, pielęgniarek, 

wychowawców, opiekunek dziecięcych, lekarza pediatry i prawnika stara się, aby psychiczny i fizyczny 

rozwój wychowanka przebiegał właściwie oraz aby jak najszybciej zapewnić dziecku życie w kochającej 

rodzinie.  

Warto przy okazji zwrócić uwagę na ważną formę obrony życia poczętego, jaką jest duchowa adopcja, 

dzięki której zobowiązujemy się do modlitwy za jedno dziecko poczęte, którego życie jest zagrożone. 

Właśnie dzisiaj, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w kościołach składane są przyrzeczenia duchowej 

adopcji.  

Do powstania "Poznańskiego Okna Życia" przyczyniła się owocna współpraca Caritas Archidiecezji 

Poznańskiej (która zobowiązała się do sfinansowania specjalnego inkubatora), dyrekcji Poznańskiego Domu 

Dziecka nr 1 przy ul. Swoboda 59, Władz Miejskich, sądu, policji, poznańskich ośrodków adopcyjno-

opiekuńczych, lekarzy.  

Pragnę tu zwrócić uwagę na to, że - odmiennie niż w innych miejscowościach - nie traktujemy "okna życia" 

tylko jako sprawy Kościoła, ponieważ troska o życie, które jest zawsze święte i cenne, jest sprawą każdego 

prawego człowieka. Ponadto, nie otwieramy tego okna na oślep, ale po wcześniejszej rozwadze i ustaleniu 

warunków prawnych, obowiązujących wszystkie służby, przez co możemy uniknąć przykrych 

niespodzianek.  

Jak najserdeczniej dziękuję więc wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w ratowanie 

niemowląt, przyczyniając się do powstania "okna życia" w Domu Dziecka nr 1 w Poznaniu:  
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 Marii Remiezowicz - dyrektorce Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznania,  

 Elżbiecie Chełkowskiej - dyrektorce Domu Dziecka Nr 1, 

 Krystynie Gniatkowskiej - zastępczyni dyrektorki Domu Dziecka Nr 1, 

 Całemu zespołowi pracowników Domu Dziecka Nr 1, 

 Romanie Chruszcz - dyrektorce Chrześcijańsko-Mediacyjnego Ośrodka Adopcyjnego "Pro Familia", 

 Jolancie Kopińskiej - dyrektorce Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Poznaniu, 

 Monice Musiej - z Oddziału Polityki Społecznej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM 

Poznania, 

 Andrzejowi Nowakowi - dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Poznania, 

 Ryszardowi Konstantemu - właścicielowi "Meblodomu Plus" Przedsiębiorstwa Usługowo-

Handlowego Ryszard Konstanty, 

 Jerzemu Sadowskiemu - właścicielowi Studia "Esjot",  

 Maciejowi Dominikowi - architektowi z firmy Archymetria s.c. 

 Awanie Borowicz - architektowi firmy Awakon, 

 S. Marioli Kaufman - z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, 

 Ks. Pawłowi Pacholakowi - przewodniczącemu referatu Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji 

Poznańskiej, 

 Ks. Waldemarowi Hanasowi - dyrektorowi Caritas Archidiecezji Poznańskiej. 

   

"Kto niszczy jedno życie, to jakby zniszczył cały świat. Kto ratuje jedno życie, to jak gdyby uratował cały 

świat" (Talmud Babiloński, Sanhedryn, 37a). Również z tego powodu ufamy, że Bóg Miłosierny, który jest 

Panem Życia, spojrzy z miłością na każdego, kto przyczyni się do ocalenia choćby jednego życia. 

"Umiłowany mój [uczy Pieśń nad pieśniami myśląc o Wszechmogącym] Stoi teraz za naszym murem, 

zagląda przez okno" (Pnp 2,9).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Niedziela Palmowa, 5 kwietnia 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Z zielenią palm i oliwek. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w Niedzielę 

Palmową (Archikatedra Poznańska - 5.04.2009).  

Już wielka rzesza się zbliża 

Z zielenią palm i oliwek, 

Wołając głośno "Hosanna 

Synowi Dawidowemu!" 

(z hymnu na Modlitwę w ciągu dnia Niedzieli Palmowej)  

W Niedzielę Palmową Chrystus pielgrzymuje z uczniami do Jerozolimy. Zdaje się zachowywać w podobny 

sposób jak inni pielgrzymi izraelscy, którzy w tygodniu poprzedzającym Paschę przybywali do miasta 

świętego. Obyczaj nakazywał znajdującym się w Jerozolimie wychodzić naprzeciw grupom pielgrzymów, 

które wkraczały do miasta, i witać je ze śpiewem i radością. (Podobnie zresztą dzieje się dzisiaj przy 

powitaniu pieszych pielgrzymek wkraczających na plac przed jasnogórskim sanktuarium).  

TRYUMF JEZUSA KIEDYŚ  

A jednak od pewnego momentu doroczna pielgrzymka Jezusa, nabrała cech tryumfalnego wjazdu 

królewskiego. Stała się wypełnieniem proroctw: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo 

Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, 

źrebięciu oślicy - Za 9,9; Mt 21,5. Andrzej z Krety uczy, że Chrystus: „Przychodzi [...] nie z dumą i 

przepychem jak ten, co chciwie szuka sławy. [...] Będzie natomiast cichy i łagodny, lichego odzienia i 

skromny w urządzaniu wystawności swojego wejścia" (św. Andrzej z Krety, Kazanie 9 na Niedzielę 

Palmową).  
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Pośród okrzyków rzeszy, wśród uniesienia uczniów, którzy słowami proroków głoszą i wyznają w Nim 

Mesjasza - On jeden, Chrystus, zna do końca prawdę swojego posłannictwa; On jeden, Chrystus, czyta do 

końca to, co napisali o Nim prorocy. On już jest wolą i sercem w tym wszystkim, co w zewnętrznych 

wymiarach czasu jest jeszcze przed Nim. I trwa w uniżeniu, w ogołoceniu własnego wnętrza. Idzie ku 

wydarzeniom, wśród których Jego wewnętrzne uniżenie, ogołocenie, wyniszczenie przyoblecze się w 

zewnętrzne kształty: będzie opluty, ubiczowany, zelżony, wyszydzony, odrzucony przez własny lud, 

skazany na śmierć, ukrzyżowany - aż wypowie „wykonało się" i odda swojego ducha Ojcu. Taki jest ów 

„wewnętrzny" ingres Jezusa do Jerozolimy, który dokonuje się w Jego duszy na progu Wielkiego Tygodnia.  

Tymczasem witający Go ludzie przypominają sobie błogosławieństwo patriarchy Jakuba udzielone Judzie, 

swojemu synowi: Uwiąże u winogradu osła swojego, a u łozy wyborowej źrebię oślicy swojej 

wypierze w winie odzież swoją, a w soku winogron szatę swoją (Rdz 49,10-11; tł.: I. Cylkow).  

W jego ojczyźnie będzie panowała taka obfitość Bożych darów, że Juda nie będzie ich wcale oszczędzał, ale 

pozwoli nawet zwierzętom nimi się pożywiać i napoić, tak winogradem czyli z gronami winogron z 

pestkami, jak i z łozami, czyli - winnymi gronami bez pestek.  

Chrystus wkracza do świątyni jako Król i Pan, by osobiście podziękować Bogu za wszystko, czego dokonał 

w czasie swojej publicznej działalności:  

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości:  

chcę wejść i złożyć dzięki Panu.  

Oto jest brama Pana,  

przez nią wejdą sprawiedliwi.  

Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś  

i stałeś się moim zbawieniem (Ps 118,19-21).  

Ten wjazd stał się też okazją do dziękczynienia tłumów. Na spotkanie Jezusa wyszła wielka rzesza. W 

świątecznym pochodzie ku świątyni, oprócz najbliższych dwunastu apostołów, szło za Nim całe mnóstwo 

uczniów (Łk 19,37) a z nimi rozentuzjazmowane dzieci. Skoro to się działo i nie spotkało się ze sprzeciwem 

Jezusa, to znaczy, że Jezus pozwolił, aby tłumy wyraziły swoją wdzięczność Bogu za Jego dotychczasowe 

mowy i cuda.  

Jan Ewangelista przypomina sobie, iż tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do 

Jerozolimy, wziął również gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw (J 12,12-13). Wybiegł z takimi 

gałęziami palm i drzew oliwkowych, jakie dzisiaj przyniosły do katedry wspólnoty neokatechumenalne. Ten 

gest przypominał żydowskie święto Namiotów, czyli święto objawienia Prawa, które wzywało do radości: 

Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb 

nadrzecznych. Będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym - Kpł 23,40.  

Tłumy pielgrzymów, które poprzedzały Jezusa i te, które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi 

Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. Nie były to 

przypadkowe słowa. To była parafraza słów psalmu 118, wykonywanego przy okazji ingresu króla do 

świątyni jerozolimskiej.  

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!  

Błogosławimy wam z domu Pańskiego. 

Pan jest Bogiem:  

niech nas oświeci!  

Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach,  

aż do rogów ołtarza (Ps 118,26-27).  
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Słowa wypowiadane kiedyś przez kapłanów na widok nadchodzącego króla, w Niedzielę Palmową 

powtarzała rzesza towarzysząca Jezusowi, dziękując Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, które Pan 

wyświadczył swemu słudze, Jezusowi, oraz swemu ludowi, Izraelowi: śpiewali pieśni i dziękowali Niebu, że 

jest dobre i że na wieki Jego łaskawość. Tego bowiem dnia dokonało się prawdziwe wybawienie Izraela 

(1Mch 4,24-25).  

TRYUMF CHRYSTUSA DZISIAJ  

Dzisiaj - po upływie dwóch tysiącleci - nowe pokolenie chrześcijan daje się pochłonąć przez atmosferę 

Niedzieli Palmowej. Powtarza w liturgicznym obrzędzie to, co robili uczniowie Jezusa oraz tłum na owej 

drodze wprowadzającej Go w Wielki Tydzień.  

„Chodźcie - woła do nas św. Andrzej z Krety, interpretując wjazd Jezusa do Jerozolimy na sposób duchowy 

- wstąpmy i my na Górę Oliwną! Biegnijmy naprzeciw Chrystusa, który powraca dzisiaj z Betanii i spieszy 

dobrowolnie na tę swoją świętą i czcigodną mękę, aby wypełnić do końca tajemnicę naszego zbawienia. [...]  

Naśladujmy tych, co wyszli Mu na spotkanie, ale nie w ten sposób, by słać na drodze gałązki palm i oliwek 

oraz kłaść kosztowne szaty, lecz my sami, jak tylko możemy, rozścielmy się na ziemi w pokorze ducha i 

prostocie serca, abyśmy przyjęli nadchodzące Słowo i pochwycili Boga, który nigdzie nie daje się ująć. [...] 

Siebie samych ścielmy przed Chrystusem, a nie tuniki, martwe gałęzie i łodygi krzewów tracących zieleń, 

gdy staną się pokarmem, i przez krótki tylko czas radujących oczy.  

Obleczmy się natomiast w Jego łaskę, czyli w Niego samego. Pismo św. bowiem mówi: ‘Wy wszyscy, 

którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa'. [...] Nasze grzechy były 

czerwone jak szkarłat, teraz obmyci w zbawczych wodach chrztu osiągnęliśmy lśniącą biel wełny, ofiarujmy 

Zwycięzcy śmierci już nie gałązki palmowe, ale wieńce naszego zwycięstwa" (św. Andrzej z Krety, Kazanie 

9. na Niedzielę Palmową).  

Trzeba, by Chrystus dosiadł osła, czyli zwierzę proste i głupie, tj. nas samych, i w ten sposób dotarł do 

miejsca świętego (Luter).  

Trzeba, aby Chrystus już teraz panował na ziemi. Byśmy przebyli Jego drogę królewską służby bliźniemu, 

pokonywania zła dobrem, ofiarnego włączenia się w proces przemiany świata, aby Bóg był wszystkim we 

wszystkich. Taka jest misja Kościoła: głosić Chrystusa i dawać o Nim świadectwo, tak „by żadna 

działalność ludzka nie była wyjęta spod władzy Boga" (KK 36); ani powołanie i godność współczesnego 

człowieka, ani środowiska jego życia: rodzina, kultura, ekonomia, polityka, wspólnota międzynarodowa.  

„Dopóki nie powstaną nowe niebiosa i nowa ziemia, w których sprawiedliwość mieszka, Kościół 

pielgrzymujący, w swoich sakramentach i instytucjach, które należą do obecnego wieku, posiada postać tego 

przemijającego świata i żyje pośród stworzeń, które wzdychają dotąd w bólach porodu i oczekują 

objawienia synów Bożych" (Lumen gentium, 48), ale nie zapomina o swojej nadziei, i dlatego woła podczas 

Eucharystii: „Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! "  

Niech Pan darami swej łaski 

Ze złej nas drogi zawróci, 

A my z wdzięcznością oddajmy 

Podziękę Jemu należną 

(z hymnu na Modlitwę w ciągu dnia Niedzieli Palmowej)  

XXIV ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY  

W dzisiejszą Niedzielę Palmową obchodzimy w Kościele XXIV Światowy Dzień Młodzieży. W naszej 

Archidiecezji Poznańskiej obchodzimy go - możliwie najbliżej młodzieży - czyli na płaszczyźnie 
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parafialnej. W tym roku tematem Światowego Dnia Młodzieży są słowa św. Pawła „Złożyliśmy nadzieję w 

Bogu żywym"(1 Tym 4,10).  

Młodość w sposób szczególny wiąże się z nadzieją, ponieważ spogląda ku przyszłości oczekując od niej 

wiele. Młodość żywi ideały, marzenia, projekty. Jest czasem dojrzewania decydujących wyborów 

przesądzających o całej reszcie życia. Czasem nadziei, i to nie byle jakiej, ale solidnej i pewnej.  

Miejcie nadzieję! ... Nie tę lichą, marną  

Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,  

Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno  

Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.  

Miejcie odwagę ... Nie tę tchnącą szałem,  

która na oślep leci bez oręża, 

Lecz tę, co sama niezdobytym wałem 

Przeciwne losy stałością zwycięża. 

(Asnyk Adam, Miejcie nadzieję)  

Doświadczenie wskazuje, że doskonałość osobista, polityka, wiedza, technika, gospodarka oraz wszelkie 

inne bogactwa materialne same z siebie nie wystarczają, aby dać wielką nadzieję, do której wszyscy 

aspirujemy. Tą nadzieją może być jedynie Bóg, który ogarnia wszechświat, i który może nam dać to, czego 

sami nie możemy osiągnąć. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą 

siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy 

przychodzi szczęście (Jer 17,5-6).  

Dla nas wielką nadzieją nie jest jakiś ideał czy uczucie, ale żywa osoba, Jezus Chrystus, Syn Boży. 

Przeniknięty wewnętrznie tą pewnością będzie mógł napisać do Tymoteusza: Złożyliśmy nadzieję w Bogu 

żywym" (1Tm 4,10). „Bóg żywy" to Chrystus Zmartwychwstały, obecny w świecie przez swojego Ducha.; 

obecny codziennie w Kościele w Eucharystii.  

Drodzy młodzi - prosi Ojciec Święty - jeśli Jezus stał się waszą nadzieją, powiedzcie o tym innym ludziom 

za pośrednictwem waszej radości i zaangażowania duchowego, apostolskiego i społecznego. 

Upowszechniajcie największą nadzieję wokół was. Pielęgnujcie miłość bliźniego i usiłujcie dać siebie, 

wasze talenty oraz zdolności zawodowe, na służbę dobra wspólnego i prawdy, będąc zawsze gotowi do 

obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest (1P 3,15; por. 

Benedykt XVI, Orędzie na XXIV Światowy Dzień Młodzieży. Watykan, 22 lutego 2009).  

ZAKOŃCZENIE  

Wracając do punktu wyjścia przypominamy sobie, że Niedziela Palmowa kończy pokutną drogę Wielkiego 

Postu i zachęca nas do oczyszczenia się z grzechów w sakramencie pojednania. Ona jest wprowadzeniem w 

czas generalnego sprzątania w domu, jakim jest nasze sumienie. „Wielkanoc nie może zastać starych śmieci. 

Trzeba też i z duszy wyrzucić stary kwas, bo Wielkanoc - to odnowa. Stary człowiek musi umrzeć a nowy 

się narodzić. Dlatego obowiązuje Spowiedź wielkanocna!" (Kossak-Szcucka, Rok Boży, s. 57).  

A zatem wysławiajmy Pana, który do nas przychodzi w Palmową Niedzielę i w każdy dzień świętą pieśnią: 

„Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie".  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza Krzyżma, 9 kwietnia 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Pan mnie namaścił i posłał mnie. Homilia wygłoszona podczas Mszy Krzyżma 

Świętego (Katedra Poznańska, Wielki Czwartek - 9 kwietnia 2009)  
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W godzinach porannych Wielkiego Czwartku w kościołach całej archidiecezji panuje milczenie. Nie 

odprawia się żadnej Mszy świętej ani nabożeństwa, ponieważ o tej porze biskup razem ze swoim 

prezbiterium sprawuje Eucharystię w katedrze. To w niej, raz w roku, w szczególny sposób wyraża się 

jedność prezbiterium ze swoim biskupem, a przez niego - jedność z Biskupem Rzymu. Po raz kolejny każdy 

z nas wraca duchowo do tego Wieczernika, gdzie - przez nałożenie rąk biskupa - zrodziło się jego 

kapłaństwo. Dziękuje w katedrze za dar, pozwalający mu codziennie stawać przy ołtarzu i celebrować 

Eucharystię. Dziękuje za szczególną przyjaźń, jaką obdarzył go Chrystus, zostawiając mu siebie samego w 

sakramencie kapłaństwa i Eucharystii. Poza darem życia, nic bardziej drogocennego nie mógł nam 

ofiarować Zbawiciel. Dziękuje za Chrystusowe kapłaństwo, za dar dawania Boga innym i dar jednania z 

Bogiem innych ludzi. Uświadamia sobie wyraźniej, jak wygląda jego kapłaństwo i jakim być powinno. 

Ponawia po raz kolejny swoje kapłańskie przyrzeczenia.  

Przy okazji tego spotkania pozdrawiam braci w biskupstwie, prezbiteracie oraz osoby konsekrowane. Cieszę 

się z obecności ministrantów, lektorów, Oazy Światło-Życie. „Na samym początku - powtarzam za świętym 

Pawłem - składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich. [...] Gorąco bowiem 

pragnąłem was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest abyśmy 

się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą - waszą i moją" (Rz 1, 8-12).  

PAN MNIE NAMAŚCIŁ  

a. „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie". Ten fragment z Księgi Izajasza ma 

charakter tekstu programowego, opisującego naturę oraz misję Mesjasza. Misję Pomazańca obdarzonego - 

jak głosi Ps 89 - wielkimi łaskami:  

„moc moja jemuż boskiej mocy przyda: 

nie da się w pole wywodzić wrogowi, 

a niegodziwiec karku mu nie zegnie, 

zetrę miot wraży, co się przy nim mrowi, 

a kto go bodaj palcem tknie - polegnie!" 

(Psalmy króla Dawida. przeł.: Bohdan Drozdowski).  

b. W synagodze nazaretańskiej Jezus zdaje się powtarzać ten sam, izajaszowy program mesjański. A jednak 

nie jest on do końca ten sam. Czytając po kilku wiekach to samo proroctwo Izajasza, Jezus opuszcza jego 

końcowe słowa: „oznajmić dzień pomsty naszego Boga". Nie wiemy dlaczego to uczynił. Tym samym 

jednak podkreślił przede wszystkim wagę czasu łaski obecnego w jego ziemskim trudzie. „On sam, w 

swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo" (1P 2,24), „aby błogosławieństwo Abrahama stało się w 

Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha" (Ga 3,13).  

Czas łaski, miłosierdzie Chrystusa nie oznacza banalizacji zła. Chrystus poniósł w swym ciele i na swej 

duszy cały ciężar zła, całą jego niszczycielską siłę. Unicestwił i przekształcił zło w ogniu swojej cierpiącej 

miłości. W tajemnicy paschalnej, w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym, rok łaski spotkał się z dniem 

pomsty. Bożą pomstą okazało się to, iż On sam, w osobie swego Syna, cierpi za nas.  

c. „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie". Te słowa proroka Izajasza 

odnoszą się również do wszystkich osób głoszących w Kościele Słowo Boże: do biskupów, prezbiterów i 

diakonów. Na tę prawdę zwraca również uwagę modlitwa odmawiana w czasie udzielania święceń 

prezbiteratu w obrządku bizantyjskim: „Panie, napełnij darem Ducha Świętego tego, którego raczyłeś 

podnieść do godności kapłaństwa, by był godny, bez zarzutu (...) głosić Ewangelię Twojego Królestwa, 

pełnić posługę Twego słowa prawdy".  

Przepowiadanie Dobrej Nowiny zawsze odbywało się w mocy Ducha Świętego. W Duchu Świętym pełnił 

swoją misję Jezus. W Duchu Świętym spełniali swoje posłannictwo apostołowie. W Duchu Świętym 

przepowiada wreszcie Kościół za pośrednictwem „namaszczonych" i posłanych w Duchu Świętym ludzi. Z 

tego względu głosiciele Słowa Bożego pełnią funkcję „kanałów" Ducha Świętego.  
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Dzięki obdarowaniu Duchem Świętym, biskupi, prezbiterzy i diakoni wraz z przepowiadanym Słowem 

Bożym mają możliwość przekazywania jego adresatom tego samego Ducha Świętego. „A chcesz się 

przekonać - wyjaśnia Orygenes - że nie tylko Jezus przemawiając udzielał słuchaczom swego Ducha, lecz 

również ten, kto w Jego imię głosi Słowo Boże, udziela Ducha Bożego? Spójrz, jak w Dziejach 

Apostolskich podczas mowy wygłaszanej przez Piotra do Korneliusza napełnił się Duchem Świętym sam 

Korneliusz i ci, którzy z nim byli. A więc jeśli i ty głosisz Słowo Boże, a głosisz je wiernie i z czystym 

sumieniem, i na podstawie twych własnych słów, nie można ci postawić zarzutu, że co innego mówisz a co 

innego czynisz, może się zdarzyć, że podczas twego przemówienia ogień Ducha Świętego zapali serca 

słuchaczy i natychmiast zagrzeją się i zapłoną chęcią spełnienia wszystkich twych nauk, aby czynem 

dokonać tego, czego nauczyli się przez słowa".  

Stąd kapłan: „Musi być czujny, gdy narastają siły zła. Musi czuwać, żeby świat był wrażliwy na Boga. Musi 

być tym, który stoi: niezłomny w obliczu nurtów epoki. Nieugięty w prawdzie. Nieugięty w czynieniu 

dobra. Stanie przed Panem zawsze musi być także, w najgłębszym sensie, występowaniem w imieniu ludzi 

przed Panem, który z kolei wstawia się za nami wszystkimi u Ojca. I musi być wzięciem na siebie 

odpowiedzialności za Niego, Chrystusa, za Jego słowo, Jego prawdę, Jego miłość. Kapłan musi być prawy, 

nieustraszony i dla Pana gotowy znosić również zniewagi, jak o tym piszą Dzieje Apostolskie: «A oni (...) 

cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia [Jezusa]» (5, 41)" (Benedykt XVI, Kapłan musi czuwać, 

żeby świat był wrażliwy na Boga. Msza św. Krzyżma w Wielki Czwartek - 20 III 2008).  

Gdy nad tym się zastanawiamy, poraża nas wielkość Chrystusowego kapłaństwa. Jesteśmy skłonni wołać za 

św. Piotrem: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny" (Łk 5, 8). Czy Chrystus nie mógł 

wybrać kogoś innego, bardziej zdolnego, bardziej świętego? Tymczasem to właśnie na każdego z nas padło 

pełne miłości spojrzenie Jezusa, i temu Jego spojrzeniu trzeba zaufać. Dlatego musimy być autentyczni w 

naszym życiu i posługiwaniu. Wpatrzeni w Chrystusa, żyjąc skromnie, solidarnie z wiernymi. Czekając na 

nich w konfesjonałach, towarzysząc ruchom i wspólnotom, wspierając rodziny. Nie tracąc więzi z 

młodzieżą. Pamiętając o ubogich i opuszczonych. Rozumiejąc, co znaczy prawda, iż Kościół jest święty, ale 

są w nim ludzie grzeszni. Odrzucając pragnienie utożsamiania się wyłącznie z bezgrzesznymi. Jakże mógłby 

Kościół wykluczyć ze swojej wspólnoty ludzi grzesznych, skoro to dla ich zbawienia Chrystus wcielił się, 

umarł i zmartwychwstał?  

Jakie warunki powinien spełnić głosiciel Słowa Bożego tak, aby odpowiedzialnie wypełnić rolę pośrednika 

w komunikacji dokonującej się między Bogiem i człowiekiem?  

Pierwszym warunkiem jest wierność Powołującemu i Posyłającemu. Przepowiadający Słowo Boże nigdy 

nie działa w swoim imieniu, ale w imieniu powołującego i posyłającego go Chrystusa. Po to właśnie 

otrzymał Ducha Świętego, aby dochować wierności Posyłającemu. Wierność ta odnosi się zarówno do 

treści, jak i formy przepowiadania.  

Konieczna jest najpierw wierność merytoryczna, a zatem wierność przekazanej przez Jezusa prawdzie. Dla 

głosicieli Słowa Bożego wynika stąd obowiązek poznawania i rozumienia prawdy zawartej na kartach 

Pisma świętego. Każdy przepowiadający Boże Słowo winien dążyć do takiej znajomości Pisma Świętego i 

takiej zażyłości z Nim, by móc powtórzyć za R. Brandstaetterem: „Biblio, ojczyzno moja". Prawda zawarta 

na kartach Biblii winna być dalej pogłębiana i aktualizowana w odniesieniu do nauczania Magisterium 

Kościoła.  

Postulat wierności odnosi się także do sposobu przepowiadania. Słowo Boże należy głosić tak, jak to czynił 

posyłający nas Chrystus. Chodzi nie tylko o to, aby przepowiadać Dobrą Nowinę w sposób zrozumiały dla 

jej odbiorców, ale i w sposób pozytywny, podnoszący na duchu, zachęcający, budujący. Mowa budująca nie 

straszy, lecz dodaje odwagi; nie poniża, lecz podnosi na duchu; nie oskarża, lecz broni. Prorok przychodzi, 

aby „pocieszać wszystkich zasmuconych, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty 

smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu". Czasem wystarczy niewiele, by zmieniło się wiele. 

Dlatego nasza mowa jest również rodzajem wstawiennictwa za grzeszników. Nawet jeśli znajdziemy 
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jedynie niewielki procent sprawiedliwości w postępowaniu bliźniego, czyż możemy zrównać 

sprawiedliwość z niesprawiedliwością?  

Z wiernością posyłającemu nas Chrystusowi idzie w parze dyskrecja posłanego. Nie spełniłby dobrze swej 

funkcji pośrednik, gdyby własną osobą przysłonił Tego, kogo winien reprezentować. Św. Paweł wyznaje w 

Liście do Koryntian: „A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących słów mądrości, lecz 

były ukazywaniem ducha i mocy" (1 Kor 2,4). A zatem tylko chwała Boża i zbawienie słuchaczy są 

właściwym motywem przepowiadania a nie nasza własna chwała, zysk czy kariera.  

Wierności i dyskrecji winien towarzyszyć szacunek względem adresatów przepowiadanego słowa. Szacunek 

ten powinien wypływać najpierw z przeświadczenia o godności adresatów głoszonego Słowa. Są oni 

rzeczywiście godni przyjęcia Słowa Bożego, skoro sam Bóg zwraca się do nich za pośrednictwem 

wybranych i posłanych ludzi. Nieprzypadkowo misja przepowiadania Słowa Bożego określana jest mianem 

„posługi słowa!" Ci, którzy głoszą Słowo Boże, „nie mogą go narzucać, lecz mają je ofiarować" dla dobra 

słuchaczy, uwzględniając przy tym ich stan i sytuację.  

Wreszcie szacunek wobec odbiorców Słowa Bożego opiera się na przekonaniu, że akceptacja bądź 

odrzucenie kierowanego do nich Słowa nie jest efektem ludzkich poczynań, ale jest przede wszystkim 

owocem działania Ducha Świętego i otwarcia się na to działanie ze strony słuchaczy. W Dziejach 

Apostolskich czytamy, że: „Pan otworzył jej (Lidii) serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła" (Dz 16,14). 

Św. Szczepan natomiast, widząc nieprzychylność słuchaczy, tak się do nich zwrócił: „Twardego karku i 

opornych serc i uszu; wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu" (Dz 7,51). Sposób przyjęcia Bożego 

Słowa jest zatem skutkiem współdziałania słuchacza z Duchem Pańskim; zależy od stopnia współpracy z 

Duchem Świętym.  

ROK KAPŁAŃSKI  

Przyjmując w marcu uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Duchowieństwa Ojciec Święty Benedykt 

XVI zapowiedział „Rok Kapłański" pod hasłem „Wierność Chrystusa, wierność kapłana".  

Ojciec Święty zainauguruje ten rok podczas nieszporów uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, dnia 

19 czerwca 2009 r. Z tej okazji do Rzymu zostaną przywiezione relikwie św. Jana Marii Vianney'a, w 

związku ze 150. rocznicą jego śmierci a papież ogłosi św. Jana Marię Vianney'a patronem wszystkich 

kapłanów świata. Zostanie też opublikowane dyrektorium dla spowiedników i kierowników duchowych. 

Ponadto opublikowany będzie zbiór wypowiedzi Ojca Świętego dotyczących życia i misji kapłanów w 

czasach współczesnych. Rok Kapłański zostanie zakończony Światowym Spotkaniem Kapłańskim na placu 

św. Piotra dnia 19 czerwca 2010 r.  

„Gdybyśmy nie mieli sakramentu Kapłaństwa - uczył św. Jan Vianney - nie mielibyśmy Pana. 

Kto Go umieścił w tabernakulum? Kapłan. 

Kto przyjął naszą duszę u początku jej życia? Kapłan. 

Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? Kapłan. 

Kto ją przygotuje na spotkanie z Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, 

ciągle kapłan. [...] 

A gdy dusza będzie umierała, kto ją ożywi, kto jej udzieli ciszy i pokoju? I tu kapłan. 

Nie można sobie przypomnieć ani jednego dobrodziejstwa Boga bez [...] wspomnienia obrazu kapłana. 

Mógłbyś mieć dwustu aniołów i nie mogliby cię rozgrzeszyć. A kapłan, choćby najprostszy - może. 

Może ci powiedzieć: idź w pokoju, ja ci przebaczam. 

O, jakże wielki jest kapłan! Jakiż to zaszczyt dla stworzenia!"  

(Św. Jan Maria Vianney, O kapłaństwie).  

ZAKOŃCZENIE  
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W Wielki Czwartek czujemy to nadzwyczaj jasno i wyraźnie. Tym bardziej, że stoi za nami ogromna, ponad 

tysiącletnia wspólnota kapłańska naszej Archidiecezji Poznańskiej, która wydała przecież wielu świętych 

kapłanów. Ten święty dzień jest dla nas okazją do wyrażenia wdzięczności naszym poprzednikom za ich 

wiarę, która pozwoliła im ochotnie pójść za Chrystusem i świadczyć o Nim. Dziękujemy naszym dawnym 

proboszczom i wikariuszom, którzy ukazali nam piękno Ewangelii, przygotowali do sakramentów świętych 

i wprowadzili nas do wspólnoty Ludu Bożego. Wyrażamy wdzięczność wszystkim kapłanom, którzy w 

trudnych latach propagowania komunizmu dawali świadectwo wierności Chrystusowi, przekazując 

nieskażony depozyt wiary, przekazując Słowo Boże i sakramenty, budując kościoły i tworząc punkty 

katechetyczne.  

Ja osobiście, w Wielki Czwartek pragnę wyrazić moją wdzięczność każdemu z Was, Drodzy Kapłani, za 

Waszą ofiarną posługę ludowi Bożemu w naszej diecezji i poza jej granicami. To wy trudzicie się w 

parafiach, głosząc słowo Boże, przyjmując nowych członków Kościoła w sakramencie Chrztu, sprawując 

Eucharystię, jednając ludzi z Bogiem, błogosławiąc ludzkiej miłości, ofiarując umocnienie i pociechę 

odchodzącym do wieczności. Wielu z Was zaangażowanych jest bezpośrednio w chrześcijańską formację 

dzieci, młodzieży i studentów, w animowanie wspólnot i ruchów kościelnych, w zgłębianie prawdy o Bogu i 

o człowieku na Wydziale Teologicznym, w głoszenie Ewangelii w środkach społecznego przekazu, w 

organizowanie solidarnej pomocy ubogim i potrzebującym. Trudno wymienić - nawet w największym 

skrócie - wszystko, co wnosicie w życie Archidiecezji Poznańskiej i społeczeństwa wielkopolskiego. Krótko 

rzecz ujmując powiem tak: Cieszę się z Waszej służby kapłańskiej. Jestem dumny z Waszego bycia 

kapłanami.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza Wieczerzy Pańskiej, 9 kwietnia 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Przyjdź miłości doskonała. Homilia wygłoszona Wielki Czwartek podczas Mszy 

św. Wieczerzy Pańskiej (Katedra Poznańska - 9.04.2009)  

Rozpoczynamy kolejne już w naszym życiu Triduum paschalne. W wewnętrznym skupieniu staramy się 

zanurzyć w klimat Wieczernika, gdzie Jezus ustanawia Eucharystię i kapłaństwo. Tam właśnie, gdy 

"nadeszła godzina przejścia Jezusa z tego świata do Ojca" (J 14,2), żegnał się On ze swoimi uczniami, 

pozostawiając im swój testament. Tam "umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował" (J 13,1).  

"Przyjdź miłości doskonała,  

przyjdź wspólnoto czysta, 

przyjdź, która znasz tajemnice wybranego,[...] 

przyjdź, która objawiasz tajemnice i odkrywasz rzeczy niewysłowione, [...] 

przyjdź, weź udział wraz z nami w tej Eucharystii, którą sprawujemy w twoje imię,  

i w miłości, do której jesteśmy zgromadzeni na twoje wezwanie". 

(Dzieje Tomasza)  

"Przyjdź miłości doskonała" - tymi słowami apokryf św. Tomasza Apostoła, pochodzący z II w. po Chr., 

rozpoczyna modlitwę eucharystyczną syryjskiego Kościoła. Modlitwa ta postrzega Eucharystię jako 

tajemnicę doskonałej miłości.  

1. UMYWANIE NÓG  

Podczas Ostatniej Wieczerzy tę tajemnicę tłumaczy Jezusowy gest obmywania nóg uczniom.  

Zanim Zbawiciel zapanuje z góry, z wysokości skrwawionej belki krzyża, najpierw pochyli się do 

zakurzonych stóp człowieka. Dałem wam przykład [...], abyście i wy tak czynili. Spełni posługę niewolnika. 

My toczymy nasze spory o to, "kto z nas jest największy"; walczymy o to, "by nasze było na wierzchu". A 

Jezus? "Wstał od wieczerzy [...]. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi" (J 13,4-5). 

Nawet Judaszowi! A przecież nikt z tych uczniów nie był "godny" doskonalej miłości nauczyciela. Mimo to, 
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Bóg-człowiek klęka przed swym stworzeniem i mu służy. Uczy innej drogi do wielkości; głębokiego 

pochylenia się przed bliźnim i służenia mu.  

Zaskoczenie było tak wielkie, że Piotr głośno zaoponował: "Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał" (J 

13,8). Nie czuł się na siłach znieść uniżenia swojego nauczyciela i Pana. Było ono dla niego naruszeniem 

sprawiedliwego porządku, którego domagała się zwyczajna uczciwość. Ale Jezus, z naczyniem pełnym 

wody i prześcieradłem mówi "ustąp", pozwól mi służyć: "Jam się na to narodził i na to przyszedłem na 

świat", aby służyć do końca.  

"Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie 'Nauczycielem' i 'Panem' i dobrze mówicie, bo 

nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem 

umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem" (J 13,12-16). 

W ten sposób Zbawiciel utorował swoim uczniom drogę do serdecznej zgody, która pozwala unikać napięć 

wynikających z miłości własnej. Pouczył, w jaki sposób powinny być rozwiązywane konflikty 

międzyludzkie, wynikające zazwyczaj z chęci zdobycia przewagi nad drugim człowiekiem.  

Czym więc różni się owa doskonała miłość w odróżnieniu od miłości niedoskonałej? Miłość niedoskonała, 

to miłowanie drugiego człowieka według własnej miary, "jak siebie samego". Miłość doskonała, to kochanie 

go według miary Chrystusa, "jak Ja wam uczyniłem". Od Wieczernika prawem odniesienia się 

chrześcijanina do drugiego człowieka nie jest już miłość własna, ale miłość, jaką kocha nas Jezus.  

Od czasu Ostatniej Wieczerzy chrześcijanie wiedzą, iż wspominanie naszego Zbawiciela, to także wzajemne 

umywanie sobie nóg. I chociaż w sensie sakramentalnym gest Jezusowy symbolizuje chrzest, zakładający 

obmycie, oczyszczenie z grzechów i nowe życie w Duchu świętym, to jednak umywanie nóg to również 

caritas, miłość w pięknym i czystym wydaniu.  

Świadomość niezbędności owej miłości doskonałej rosła z Kościołem od samych jego początków. "Ci 

wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i 

rozdzielali je każdemu według potrzeby" (Dz 2, 44-45). Łukasz mówi o swego rodzaju definicji Kościoła, 

którego elementami konstytutywnymi są: trwanie "w nauce Apostołów", we "wspólnocie", w "łamaniu 

chleba" i w "modlitwach" (por. Dz 2, 42). Gdy Kościół zaczął się rozrastać, wciąż trwało w nim 

przekonanie, że w autentycznej wspólnocie wierzących nie może być takiej formy ubóstwa, by komuś 

odmówiono dóbr koniecznych do godnego życia (por. Benedykt XVI, Deus caritas est, 20), ponieważ 

Eucharystia, która nie przekłada się na praktykę miłości doskonałej, pozostaje niekompletna.  

Caritas nie jest dla Kościoła rodzajem opieki społecznej, którą można by powierzyć komu innemu, ale 

należy do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty. "Miłość będzie zawsze konieczna, także w 

najbardziej sprawiedliwej społeczności. Nie ma takiego sprawiedliwego porządku państwowego, który 

mógłby sprawić, że posługa miłości stałaby się zbędna. Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje 

pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których 

konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego. Dlatego, kto usiłuje uwolnić się od miłości, 

będzie gotowy uwolnić się od człowieka jako człowieka" (Benedykt XVI, Deus caritas est, 27).  

2. POKARM MIŁOŚCI DOSKONAŁEJ  

Ale uniżenie Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy idzie dalej, aniżeli gest obmywania nóg uczniom. On 

uniża siebie "aż końca", czyli do oddania samego siebie na pokarm. "Nikt nie ma większej miłości od tej, 

gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich" (J 15,13). Ten wymóg jest nawet dla Jezusa tak trudny, że 

w Ogrójcu zdaje się On przez chwilę wahać i doświadcza pokusy odwrotu, w końcu jednak wybiera 

posłuszeństwo woli Bożej i do tego samego wzywa swoich uczniów.  

Miłować braci, jak miłował ich Chrystus, czyli aż do wydania samego siebie na śmierć, to rzecz 

niewykonalna dla ludzkiej natury. W taki sposób można postępować tylko wtedy, kiedy otrzymaliśmy moc 
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samego Chrystusa, którą On przekazuje nam do dyspozycji w Eucharystii, niewyczerpanym źródle miłości. 

Tylko ta moc uzdalnia nas do pokonywania odruchów egoizmu i prywatnych ambicji i pozwala stawić czoła 

wszelkim przeszkodom i trudnościom, wyłaniającym się na drodze miłości doskonałej.  

Zjednoczenie z Chrystusem w Eucharystii całkowicie nas przemienia. Eucharystia, czyli szlachetny szczep 

oliwny zaszczepiony na drzewie dzikiej oliwki, tj. na drzewie naszego życia, zmienia gruntownie jego 

naturalne właściwości. Kiedy w ludzką sprawiedliwość zaszczepimy miłość Chrystusa, udzielającą się w 

Komunii, zaczynamy rodzić wspaniałe owoce. Zaczyna przeważać to, co silniejsze; miłość doskonała 

zwycięża sprawiedliwość. Eucharystia roznieca zapał miłości konieczny do przyjęcia życia i przekształcenia 

go w ofiarę. Uzdalnia do całkowitego daru z siebie i pozwala miłości przyjąć kształt ofiary.  

Ten proces jest tak doniosły, że - jak uczy anafora Kościoła etiopskiego - nie może w nim brać udziału ktoś, 

kto nie jest do tego przygotowany. Przemienia się tylko ten, "kto wierzy, że prawdą jest to, czego uczymy, 

kto wziął kąpiel na odpuszczenie grzechów i na odrodzenie, i tak żyje, jak Chrystus podał" (Justyn 

Męczennik, Apologia, I).  

"Jeżeli jest [tutaj] przypadkiem mąż pyszny i żądny zemsty,  

niech nie przystępuje. 

Jeżeli znajduje się [tu] człowiek, który skalał swoją duszę i nie oczyścił się,  

niech się powstrzyma. 

I jeżeli przypadkiem znajduje się człowiek, który ukrywa w swoim sercu podstęp i mówi kłamstwo,  

niech odejdzie".  

(Anafora Pani naszej Bogurodzicy Dziewicy; z anafor Kościoła etiopskiego)  

ZAKOŃCZENIE  

Doprawdy, z uwagi na niepojęty dar Eucharystii i kapłaństwa, wprost nie do ogarnięcia ludzkim rozumem 

jest wielkość Wielkiego Czwartku. W ten święty wieczór uprzytamniamy sobie, że istnieje związek 

przyczynowy pomiędzy Eucharystią a początkiem Kościoła; że z Eucharystii rodzi się życie Kościoła i ku 

niej ostatecznie zmierza, ponieważ Eucharystia to Chrystus.  

Im bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele nam brakuje, by żyć miłością doskonałą, tym usilniej 

prosimy Go słowami anafory Cyryla Aleksandryjskiego:  

"Przyjacielu człowieka, nie zawstydzaj nas wiecznym potępieniem,  

ani też nie odrzucaj nas, sług Twoich,  

ani nie odpędzaj nas od Twego oblicza,  

ani też nie powiedz nam: 'Nie znam was' [...] 

Zmaż nieprawości nasze i odpuść nasze przewinienia,  

które popełniliśmy dobrowolnie lub mimowolnie, 

Świadome i nieświadome, ukryte i jawne,  

które dawno już zapomnieliśmy, albo puściliśmy w niepamięć,  

a które zna święte Twoje imię. [...]  

Nie pozbawiaj Twego ludu przyjścia Ducha świętego". 

(Anafora Cyryla Aleksandryjskiego)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Piątek, 10 kwietnia 2009 

Abp Stanisław Gądecki, Oddajmy pokłon krzyżowi. Homilia wygłoszona w Wielki Piątek podczas Liturgii 

Męki Pańskiej (Katedra Poznańska, 10.04.2009)  

Wielkopostna droga, którą rozpoczęliśmy w Środę Popielcową, dzisiaj - w Wielki Piątek - osiągnęła swój 

punkt szczytowy, czyli Kalwarię. W obliczu umierającego Pana przejmuje nas osłupienie. Wpadliśmy w 
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zdziwienie na widok rozpiętego na krzyżu Zbawiciela. Tajemnica tej śmierci oszałamia nas i jednocześnie 

trwoży, bo przecież jest to śmierć Boga-Człowieka. A przecież i to zdumienie zostało wcześniej 

przewidziane przez proroka Izajasza, zapowiadając śmierć Mesjasza słowami: "Wielu osłupiało na Jego 

widok - tak nieludzko został oszpecony [...], mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta" 

(Iz 52,14-15). Stanęliśmy w duchu obok owego drzewa sosnowego, jak to dowiodły badania 

przeprowadzone na relikwiach Pizy, Florencji, Paryża i Jerozolimy, i nie możemy wyjść ze zdumienia na 

widok Tego, który umiera na krzyżu dobrowolnie za mnie; więcej niż za mnie - zamiast mnie. Podobnie jak 

to bywa niekiedy na wojnie, gdy ktoś rzuca się pomiędzy ciebie a grożące ci niebezpieczeństwo, aby cię 

ocalić, sam ponosząc w tym momencie śmierć.  

PRZEBITY ZA NASZE GRZECHY  

Umierający Chrystus wskazuje z krzyża jedyną drogę nadającą sens ludzkiemu życiu. Jest to droga 

całkowitego oddania się Bogu i wielkodusznego daru z siebie składanego braciom.  

"On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, [...] a w Jego ranach jest nasze zdrowie. 

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas 

wszystkich. A On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami" (Iz 53,4-6.12).  

Wszystko co Jezus dotąd uczynił, powiedział i wycierpiał w czasie swojego życia służyło skierowaniu 

człowieka na powrót do jego pierwotnego powołania, do przywrócenia ludziom wspólnoty z Bogiem: "A Ja, 

gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie" (J 12,32). Ze swej strony 

współcześni Jezusowi Izraelici musieli widzieć w działalności Jezusowej coś więcej niż tylko naruszenie 

tego lub owego przykazania, dostrzegli w niej pogwałcenie monoteizmu. "Twój Bóg jest Bogiem jedynym". 

Dostrzegli w Nim atak na monoteizm, karany według Prawa śmiercią. Oto nierozwiązywalny paradoks. 

Posłuszeństwo Jednego starło się z posłuszeństwem drugich, prowadząc do konfliktu, który miał się 

zakończyć na krzyżu. "Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: «Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!» Rzekł do nich 

Piłat: «Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy». Odpowiedzieli mu Żydzi: «My 

mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym»" (J 19,6-7).  

Jezus nie występował w czasie swojej działalności publicznej jako reformator Prawa Mojżesza. On działał 

powodowany najściślejszym posłuszeństwem, zamierzającym do wypełnienia Prawa i to do takiego 

otwarcia Prawa, dzięki któremu Izrael mógłby stać się błogosławieństwem i zbawieniem dla narodów. Na 

krzyżu wypełnił całość Prawa i w ten sposób ofiarował je poganom, którzy mogli je przyjąć jako własne i 

tym samym stać się potomstwem Abrahama. Nadzieja chrześcijańska stała się kontynuacją nadziei 

Abrahama, któremu Bóg tak szczodrze pobłogosławił i pozwolił stać się błogosławieństwem dla wszystkich 

narodów ziemi, wtedy gdy ten okazał gotowość do poświęcenia jedynego Syna.  

Dla tego, kto traktuje krzyż Chrystusa nie tylko jako wydarzenie historyczne, ale patrzy na niego jako na 

prawdziwe wydarzenie teologiczne, jest oczywiste, że chodzi w nim o dramat ludzkiego grzechu i Bożej 

miłości. Grzech człowieka prowadzi do tego, że Boża miłość do człowieka przyjmuje postać krzyża. Tak 

więc z jednej strony grzech jest odpowiedzialny za krzyż, a z drugiej - krzyż jest przezwyciężeniem grzechu 

przez silniejszą od niego miłość Boga. Z tego powodu ostateczne i najważniejsze słowo, jakie można 

wypowiedzieć na ten temat zawarte jest w Liście do Hebrajczyków (12,24): krew Jezusa przemawia innym - 

lepszym i mocniejszym językiem niż krew Abla, niż krew wszystkich niesprawiedliwie zabitych na całym 

świecie (por. kard. J. Ratzinger).  

Tak drzewo krzyża stało się drzewem życia, na którym została pokonana śmierć. Wczesnochrześcijańska 

tradycja zilustrowała to w bardzo prosty sposób, lokalizując grób Adama w grocie, u podnóża Kalwarii, 

bezpośrednio pod miejscem, na którym wzniesiono krzyż. W czasie trzęsienia ziemi towarzyszącego śmierci 

Chrystusa, skała Kalwarii pękła. Rozwarła się nieregularna szczelina łącząca górę z dołem, krzyż Kalwarii z 

grotą grobu Adama. Z krzyża popłynęła rozpadliną krew Chrystusa na czaszkę ojca ludzkiej rodziny, 

oczyszczając jego i jego potomstwo, czyli całą ludzkość. W ten sposób Chrystus zamienił drzewo śmierci w 



341 
 

drzewo życia. W nawiązaniu do tego wydarzenia czasami w dziełach artystów pojawiają się czaszka i 

piszczele u stóp krzyża Chrystusowego.  

Oddajmy pokłon krzyżowi, 

Co był ołtarzem ofiary, 

Bo na nim Życie umarło, 

By śmiercią życie przywrócić 

(z hymnu na Nieszpory Wielkiego Piątku)  

PRZYBLIŻMY SIĘ DO TRONU ŁASKI  

Odtąd w krzyż Chrystusowy wpisują się i będą się jakoś wpisywać aż do skończenia świata - przez wieki i 

tysiąclecia - ludzkie krzyże pod każdą szerokością geograficzną. Krzyże te nie mają żadnych granic, 

posiadają jakby nieograniczone możliwości. Są one bardzo mocno osadzone w człowieczeństwie a 

jednocześnie są o wiele powszechniejsze aniżeli choroba. Człowiek cierpi przecież nie tylko wtedy, kiedy 

jest chory fizycznie, ale również wtedy, kiedy doznaje zła, cierpi z racji dobra, które winno być jego 

udziałem, a od którego został odcięty, lub którego sam z własnej winy się pozbawił. Obszar duchowego 

cierpienia - nie mówiąc już o cierpieniach psychicznych - jest o wiele rozleglejszy i jeszcze bardziej 

zróżnicowany oraz wielowymiarowy: choroba i niebezpieczeństwo śmierci, bezdzietność, śmierć własnych 

dzieci, szyderstwo i wyśmiewanie cierpiącego, niemożność zrozumienia, dlaczego złym się powodzi, 

niewierność i niewdzięczność ze strony przyjaciół i bliskich, samotność i opuszczenie, wyrzuty sumienia, 

prześladowanie i wrogość otoczenia, tęsknota za ojczyzną, nieszczęścia własnego narodu. A przecież to nie 

wszystko. Świat cierpienia w pewnych momentach - o czym przekonaliśmy się niedawno w związku z 

trzęsieniem ziemi w Abruzzach - szczególnie się zagęszcza; w wypadku katastrof, kataklizmów, klęsk 

naturalnych, klęsk nieurodzaju, wojen.  

I wtedy zaczynają pojawiać się trudne pytania, które oscylują wokół: "dlaczego". Co najdziwniejsze, 

człowiek nie stawia tych pytań światu - chociaż wielokrotnie one pochodzą właśnie od świata - ale stawia je 

Bogu. Bywa, że prowadzą one do samej negacji Boga. Jeśli bowiem istnienie świata zdaje się otwierać 

wzrok duszy ludzkiej na istnienie Boga, na Jego mądrość, wszechmoc, i wspaniałość, to zło i cierpienie 

zdają się zaćmiewać ten obraz - czasem w sposób bardzo radykalny, zwłaszcza wobec codziennego dramatu 

tylu niezawinionych cierpień, a także tylu win, które uchodzą bezkarnie (por. Jan Paweł II, Salvifici doloris, 

9).  

Czy człowiek o własnych siłach może pokonać miażdżącą potęgę dotykającego go osobiście i jego bliskich 

grzechu, cierpienia i śmierci, tego postrachu natury? W odpowiedzi zazwyczaj słyszymy, że powinniśmy się 

starać usilną pracą wyrabiać w sobie chrześcijańskie postawy wobec cierpienia. Faktycznie, asceza i praca 

nad sobą mają swoją niezastąpioną rolę w dojrzałym życiu chrześcijańskim, ale nie one przecież są 

przyczyną rodzącą w nas nowe życie i nowe podejście do cierpienia. Człowiek - według ciała - nie potrafi 

wypracować w sobie postaw chrześcijańskich, ponieważ ma serce z kamienia, tzn. nie tyle niechcące, ile 

raczej niezdolne do kochania.  

Przykładem potwierdzającym taki stan rzeczy jest religijna historia ludu izraelskiego. Naród ten oglądał 

Boga przez kilka tysięcy lat. Był przez niego nieustannie pouczany i zachęcany do czynienia dobra, i choćby 

z tego tytułu - pod względem moralnym - powinien stać wyżej niż inne narody. Tymczasem nawet 

najbardziej roztargniony czytelnik Starego Testamentu szybko się zorientuje, że historia biblijnego Izraela 

jest właściwie historią ustawicznego grzechu. "Od dnia, w którym wyszyliście z ziemi egipskiej - twierdzi 

Księga Powtórzonego Prawa - aż do dnia waszego przyjścia na to miejsce byliście krnąbrni wobec Pana" 

(Pwt 9,7). Co więcej, kiedy prorocy pytają o przyczynę tego stanu rzeczy, znajdują mało pocieszającą 

odpowiedź: "Czyż Etiopczyk może zmienić swoją skórę, a lampart swoje pręgi? Tak samo czy możecie 

czynić dobrze, wy, którzyście się nauczyli postępować przewrotnie" (Jer 13,23). A zatem problem tkwi 

znacznie głębiej, niż nam się zwykle wydaje. Dotyczy czegoś więcej, aniżeli kwestii dobrej czy złej woli 
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człowieka, jego pracy nad sobą, albo jej braku. To raczej konsekwencja tyranii grzechu i śmierci nad 

każdym człowiekiem.  

a. cierpienie bez krzyża  

Wobec tej tyranii człowiek stara się zajmować jakieś stanowisko. Pierwszym sposobem konfrontacji 

człowieka z cierpieniem, jest przeżywanie cierpienia bez krzyża; udawanie, że nie ma ono prawa obecności 

w moim życiu.  

Rozpowszechniona dziś powierzchowna kultura, która przypisuje wartość tylko temu, co sprawia 

przyjemność i zwracająca uwagę nie na samo życie, ale na jego jakość, pragnie nam wmówić, że krzyż 

trzeba odrzucić. W zamian radzi sukces i szybką karierę, nakłania do realizacji własnych dążeń za wszelką 

cenę. Zachęca do nieodpowiedzialnego przeżywania płciowości i życia pozbawionego celu, wyzbytego 

szacunku dla innych. Wyrzućmy - powiada - ze swojej świadomości i z naszego życia wszystko, co sprawia 

nam przykrość. Porzućmy szkołę, która zmusza nas do wysiłku. Zostawmy związek małżeński, w którym 

musimy sie ciągle do czegoś zobowiązać. Odrzućmy od siebie myśl, że moglibyśmy być chorzy, bo przecież 

życie na wózku nie ma sensu.  

Ten sposób na krzyż jest nie do utrzymania. Jego prawdziwym skutkiem jest rozpacz, która pojawia się w 

przypadku nagłego nieszczęścia, lub śmiertelnej choroby, której nie można uniknąć. Ucieczka przed 

krzyżem jest niemożliwa. Krzyż wyrzucony precz powraca wraz z pytaniem o sens życia człowieka, o cel 

naszej drogi, o tajemnicę nieprawości, o usprawiedliwienie cierpienia, o potęgę miłości. Kto szuka Jezusa 

bez krzyża, ten znajdzie krzyż ale bez Jezusa, znajdzie krzyż bez zbawienia i to jest dramat człowieka (por. 

Benedykt XVI).  

b. cierpienie bez Chrystusa  

Drugim sposobem konfrontacji z cierpieniem to próba przeżywania krzyża bez Chrystusa. Niestety pusty 

krzyż jest nie do wytrzymania, ponieważ jest irracjonalny. Jest zwykłym narzędziem tortury, logiczną 

przesłanką prowadzącą do rozpaczy.  

Jezus nigdy nie obiecywał, że na ziemi zabraknie ludzkiej biedy. Obiecywał jedynie, że cierpienie nie 

zniszczy tego, kto się będzie Jego trzymał i w Nim szukał źródła swej mocy: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28).  

c. cierpienie z krzyżem i z Chrystusem  

Jest też i trzecia droga. Polega ona na cierpieniu złączonym z krzyżem i Chrystusem jednocześnie. Jest to 

jedyna rozsądna droga.  

Dopiero w miłości, która poddaje cierpienie Bogu, krzyż staje się czymś wartościowym. Tylko w 

"cierpieniu krystalizuje się miłość". Tylko krzyż z Chrystusem jest ową tratwą, dzięki której możemy się 

przeprawić na drugi brzeg nadziei. Krzyż z Chrystusem jest dla chrześcijanina niczym skrzydła, które 

pozwalają mu wznosić się coraz wyżej, by znaleźć wreszcie schronienie w ramionach Boga.  

ZAKOŃCZENIE  

O przedziwna sceno z Kalwarii. W tobie dostrzegam syntezę całego mojego Kościoła. W jej centrum 

znajduje się Chrystus a obok niego współukrzyżowani w cierpieniach. Z jednej strony część ludzkości nie 

znajdująca drogi do miłosierdzia, z drugiej strony odkrywająca - nawet pośród najgorszych męczarni - drogę 

do zbawienia. A pod krzyżem Matka Jezusa i umiłowany uczeń.  
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Ten moment ilustruje pięknie symbolika ortodoksyjnych krzyży. Pod wsparciem dla nóg Jezusowych 

znajduje się na nich dodatkowa - nieobecna w krzyżach łacińskich - pochyła poprzeczka. Symbolizuje ona 

usprawiedliwienie dobrego i potępienie złego łotra. Cała historia ludzkości w największym skrócie.  

Czy nie jest dla ciebie rzeczą zastanawiającą, że w tej pierwszej miniaturze Kościoła, pierwszym 

człowiekiem, rozpoznającym zbawczą moc Chrystusowej śmierci i adorującym Pana na krzyżu nie był 

żaden apostoł, ale właśnie skruszony złoczyńca, dobry łotr. Rozmyślając nad tym, powtórz za nim: "Jezu 

wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa".  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wigilia Paschalna, 11 kwietnia 2009  

Abp Stanisław Gądecki, O Boska Pascho. Homilia wygłoszona podczas Mszy Wigilii Zmartwychwstania 

Pańskiego (Katedra Poznańska - 11.04.2009)  

Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: 

weselcie się, słudzy Boga. 

Raduj się, ziemio,  

raduj się, Kościele święty, Matko nasza! 

(Exultet)  

W tę świętą noc w katolickich kościołach na całej ziemi zapłonęły niezliczone paschały, symbol światła 

Chrystusa, które oświeca ludzkość, przezwyciężając na zawsze mroki grzechu i zła. W tę noc 3 miliardy 

chrześcijan grzeją się w cieple tego mistycznego światła Zmartwychwstałego, ponieważ: "Tej właśnie nocy 

Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani"(Exultet).  

Sławię Cię, Panie, boś mię wydarł z toni, 

nie dozwoliłeś, by wróg szydził ze mnie, 

nie zawiesiłeś swojej zbawczej dłoni, 

wołałem "ratuj, ratuj" - niedaremnie 

(Psalmy króla Dawida, przeł. Bohdan Drozdowski)  

W to "święto wszystkich świąt", Wigilia Paschalna staje się punktem zwrotnym w dziejach ludzkości, 

początkiem nowego stworzenia, osią dojrzewania świata. W tę wielką noc wierzący w Chrystusa 

uświadamiają sobie wyraźniej, czym jest Kościół zrodzony z wiary i sakramentów: chrztu, bierzmowania 

oraz Eucharystii. Nie ma lepszej szkoły formacji duchowej niż Pascha.  

ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA  

A Chrystus? Chrystus nie zadowala się swoim zmartwychwstaniem. On natychmiast pragnie przyjść z 

pomocą tym, którzy go najbardziej potrzebują: duchom przebywającym w piekle. Pierwszą drogą, jaką 

Chrystus przemierzył po swoim zmartwychwstaniu była droga do piekła. W Credo Kościoła wyznajemy: 

"Zstąpił do piekieł". To, co wówczas się wydarzyło możemy sobie wyobrazić tylko za pośrednictwem 

niedoskonałych obrazów. Mimo całej ich niedoskonałości pomagają nam one zrozumieć coś z tamtej 

tajemnicy. Brama śmierci była wówczas zamknięta; nikt nie mógł zza niej powrócić do życia wiecznego. 

Nie istniał żaden klucz do owej strasznej bramy, tak cudownie opisanej przez Dantego:  

Przeze mnie droga do boleści grodu, 

przeze mnie droga na wieczyste męki: 

do zgubionego na zawsze narodu. 

Sprawiedliwości mego Stwórcy dzięki 

ugruntowana przez moc boską w bycie 

wyszłam z Mądrości i Miłości ręki. 

Przede mną żadne nie wszczęło się życie, 
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prócz odwiecznego - i ja wiecznie stoję. 

Rzućcie nadzieję wy, co tu wchodzicie! 

(Dante, Boska komedia. Piekło. Pieśń III,1-9)  

Tylko Chrystus odnalazł do niej klucz. A kluczem tym był Jego krzyż, otwierający bramy śmierci, 

nieodwołalnie zamknięte. Krzyż, czyli radykalizm Jego miłości stał się kluczem otwierającym bramę 

śmierci. Wielkanocne ikony Kościoła wschodniego przedstawiają Chrystusa, który wchodzi do świata 

umarłych. Jego szata jest świetlista a na Jego ciele widać stygmaty. Spotyka Adama i wszystkich ludzi, 

którzy oczekiwali na Niego. Bierze za rękę Adama, razem z nim wyprowadza ze śmierci wszystkich 

oczekujących w piekle ludzi, i prowadzi ich do światła.  

Prawdziwie niezwykła to Noc, w którą jaśniejące światło zmartwychwstałego Chrystusa ostatecznie 

zwycięża moc mroków zła i śmierci oraz rozpala na nowo w sercach ludzi wierzących nadzieję i radość. To, 

co uległo zniszczeniu, zostało odbudowane; co było stare, odnawia się, i wszystko powraca - jeszcze 

piękniejsze do swojej pierwotnej doskonałości.  

To zaskakujące wydarzenie zmartwychwstania Jezusa jest w istocie wydarzeniem miłości. Miłości Ojca, 

który daje Syna dla zbawienia świata. Miłości Syna, który zdaje się na wolę Ojca dla nas wszystkich. 

Miłości Ducha, który wskrzesza Jezusa z martwych w Jego przemienionym ciele. I jeszcze: miłości Ojca, 

który na nowo przyjmuje Syna w ramiona, otaczając Go swoją chwałą. Miłości Syna, który mocą Ducha 

powraca do Ojca przyobleczony w nasze przemienione człowieczeństwo (por. Benedykt XVI, Otwórzmy się 

z ufnością na Chrystusa zmartwychwstałego. Orędzie Wielkanocne «Urbi et Orbi» - 23.03.2008).  

Radość Paschy obejmuje cały rok liturgiczny, lecz w sposób szczególny odnawia się w niedzielę, tj. w dzień 

poświęcony wspomnieniu zmartwychwstania Pańskiego. W niedzielę, czyli w "małą Paschę", zgromadzenie 

liturgiczne zebrane na Eucharystii wyznaje w Credo, że Pan zmartwychwstał trzeciego dnia, i dodaje, że my 

oczekujemy "wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie". W ten sposób wyrażona 

zostaje prawda, że wydarzenie, jakim jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, stanowi centrum naszej wiary. 

Z tego wydarzenia wyrasta Kościół (por. Benedykt XVI, Chrystus odniósł zwycięstwo nad złem i śmiercią. 

Audiencja generalna w oktawie Wielkanocy - 19 IV 2006).  

NASZE ZMARTWYCHWSTANIE  

Ludzkie siły nie wystarczają, aby wznieść się do Boga, aby samemu zmartwychwstać. Nie mamy skrzydeł, 

które by nas wyniosły na takie wyżyny, chociaż tęsknimy przecież za Bogiem i nic pośledniejszego nie 

może zaspokoić naszego pragnienia. Jedynie z pomocą zmartwychwstałego Chrystusa możemy wznieść się 

do jedności z Bogiem, podnieść się tam, dokąd o własnych siłach nie możemy dotrzeć. Tylko On może 

wziąć na swoje ramiona zagubioną owieczkę i zanieść ją do domu. Tylko w ten sposób pokonana zostaje 

śmierć doczesna.  

Prawica Pańska sama, bez oręża, 

wznosi się, spada na łby i zwycięża! 

Nie zgasnę tedy, gdy łaska mi dana, 

pożywię, żeby sławić Imię Pana 

(Psalmy króla Dawida, przeł. Bohdan Drozdowski)  

a. Św. Augustyn uczy: "Najmilsi, rozważmy zmartwychwstanie Chrystusa: w istocie jak Jego Męka 

oznaczała nasze stare życie, tak Jego zmartwychwstanie jest sakramentem nowego życia. [...] Uwierzyłeś, 

zostałeś ochrzczony: stare życie umarło, zabite na krzyżu, pogrzebane w chrzcie. Stare życie zostało 

pogrzebane: niech wstanie nowe. Żyj dobrze: żyj tak, byś żył, abyś kiedy umrzesz, nie umarł" (Sermo 

Guelferb., 9, 3). Nie oznacza to, że mamy stronić od codziennych obowiązków i nie interesować się 

sprawami ziemskimi. Mamy raczej ożywiać wszelkie ludzkie działanie przez nadprzyrodzone tchnienie.  
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Żyj dobrze dopóki żyjesz! Czyż ostatnie wydarzenia w Italii nie są tragicznym potwierdzeniem tej prawdy? 

W nocy, 6 kwietnia (o godz. 3.35 nad ranem) w Abruzzach zatrzęsła się ziemia. Niektóre miejscowości 

zostały całkowicie zniszczone. Ok. 2 tysiące osób zostało rannych a liczbę ludzi pozbawionych dachu nad 

głową szacuje się na 70 tysięcy, zginęło przynajmniej 301osób. Czy ktoś z tych ludzi udając się na 

spoczynek spodziewał się, że nie przeżyje tej nocy? Prawdopodobnie nikt. Jezus skomentował podobne 

wydarzenie jednym zdaniem: "myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i 

zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; 

lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie" (Łk 13,4-5).  

b. Teraz jest wielka noc, podczas której każdy z nas ma zapytać siebie o wiarę. I to wiarę podwójną - wiarę 

w Boga i wiarę w człowieka. Tamtym ludziom, apostołom, być może o wiele łatwiej było uwierzyć w 

Jezusa Chrystusa. Święty Jan Ewangelista zobaczył pusty grób, przypomniał sobie Pisma i to wystarczyło, 

ażeby uwierzyć Bogu i w Boga. Święty Tomasz potrzebował więcej. Ale to "więcej" i tak było niewiele. 

Potrzebował dotknąć.  

O wiele prościej, o wiele łatwiej było tym ludziom uwierzyć w Boga, niż z powrotem uwierzyć w 

człowieka. A tej wiary w człowieka było im trzeba, bo mieli wrócić do świata. Mieli wrócić do ludzi, mieli 

wrócić do człowieka, żeby człowiekowi nieść Dobrą Nowinę. Mieli wrócić do tego tłumu, który krzyczał: 

"Ukrzyżuj!", mieli wrócić do Piłata, który umył ręce, mieli wrócić do członków Sanhedrynu, który wydał 

wyrok śmierci. Mieli wrócić do świata nie tylko z wiarą w Boga, ale także z nową, pomnożoną i 

potwierdzoną wiarą w człowieka.  

Sens, moi Drodzy, dzisiejszego święta jest bardzo głęboki. Chodzi o to,, abyśmy dzisiaj, umacniając w 

duszy wiarę w Boga, mieli świadomość, że ta wiara ma jeszcze drugie oblicze: oblicze wiary w człowieka. 

Wiary w jego rozum, wiary w jego serce. Bo jeżeli uwierzymy w Boga, a nie uwierzymy w człowieka, nasza 

wiara będzie wiarą milcząca, wiarą, która ma nas tylko ocalić od zła, a nie ocali naszych braci. Będzie to 

wiara, która nas od świata oddali, a nie przywróci nas światu. Tymczasem mamy wrócić do świata i ludziom 

głosić po apostolsku Dobrą Nowinę. Mamy wrócić z tym najgłębszym przekonaniem, że w dniu 

Zmartwychwstania nie tylko w Boga uwierzyć trzeba, ale trzeba także uwierzyć w człowieka, i to nawet 

tego, który kilka razy zaparł się Chrystusa" (ks. J. Tischner, Zmartwychwstajemy co godzinę, GW 

Wielkanocna, 11-13 kwietnia 2009, 5).  

c. Kościół apostolski od samego początku odważnie podjął tę drogę świadectwa: "Znacie sprawę Jezusa z 

Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim - świadczy o 

Zmartwychwstałym Piotr - przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą 

diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to 

zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu 

ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego 

zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych 

i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje 

odpuszczenie grzechów" (Dz 10,38-43).  

Świadectwo takie jest szczególnie potrzebne tam, gdzie relacje między ludźmi naznaczone są egoizmem, 

niesprawiedliwością, nienawiścią i przemocą. To są otwarte i bolesne rany ludzkości, często zapoznane, a 

czasami celowo ukrywane; rany, które rozdzierają dusze i ciała niezliczonych braci i sióstr. Te rany 

oczekują na opatrzenie i uleczenie przez solidarność tych, którzy idąc śladami Zmartwychwstałego, w Jego 

imię pełnią dzieła miłości, angażują się czynnie na rzecz sprawiedliwości i pozostawiają wokół siebie 

światło nadziei wszędzie tam, gdzie godność osoby ludzkiej jest wciąż obrażana i deptana.  

KATECHUMENI  

Realizację tych trudnych zamierzeń umożliwia nam chrzest święty. Jest on czymś więcej niż tylko 

obmyciem czy oczyszczeniem. Czymś więcej niż przyjęciem do wspólnoty. Jest początkiem nowego życia. 
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Przez chrzest oddajemy się Chrystusowi a On nas przyjmuje do siebie, abyśmy odtąd żyli już nie dla samych 

siebie, lecz dzięki Niemu, z Nim i w Nim. W chrzcie rezygnujemy z samych siebie, składamy nasze życie w 

Jego ręce, powtarzając za św. Pawłem: "Teraz (...) już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus". W chrzcie 

granica między śmiercią a życiem staje się przekraczalna. Zarówno po tej, jak i po tamtej stronie śmierci 

jesteśmy z Chrystusem, i dlatego od momentu chrztu świętego i w przyszłości śmierć nie jest już dla nas 

prawdziwą granicą.  

"My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego 

śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i 

my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez 

śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni 

w jedno przez podobne zmartwychwstanie" (Rz 6,3-11)  

Dzięki Ci, Boże, iżeś mię ożywił, 

żeś zbawił człeka tak lichego stanu, 

Kamień murarzom co nie zdał się na nic, 

stał się kamieniem węgielnym Twych stanic 

(Psalmy króla Dawida, przeł. Bohdan Drozdowski)  

Stąd radujemy się dzisiaj w katedrze poznańskiej obecnością 8 dorosłych katechumenów, którzy - 

przebywszy roczny okres wtajemniczenia chrześcijańskiego - obyczajem praktykowanym w Polsce od 

czasów biskupa Jordana, czyli przynajmniej 1040 lat, otrzymają aż trzy sakramenty: chrzest, bierzmowanie i 

Eucharystię. Drodzy Katechumeni, Boży Duch przywiódł Was tutaj z różnych miejsc i różnych sytuacji 

życiowych, abyście w tej katedrze, będącej Matką wszystkich Kościołów w Polsce, zostali obmyci z 

grzechów, uświęceni olejem radości i nakarmieni Chlebem dającym życie wieczne. W chrzcie wraz z 

Chrystusem odbędziecie podróż aż do otchłani śmierci, aby - objęci Jego miłością - pozbyć się lęku śmierci i 

dać się prowadzić Zmartwychwstałemu, dokądkolwiek Was poprowadzi.  

W dzisiejszej Wigilii Paschalnej uczestniczą także Neokatechumeni z pierwszej i drugiej Wspólnoty 

Neokatechumenalnej z parafii św. Wojciecha w Poznaniu, którzy kiedyś pogrążeni w beznadziei i strachu 

śmierci, w Wigilię Paschalną radośnie zwiastują powrót Zmartwychwstałego Pana.  

My zaś, wszyscy tutaj obecni, zjednoczymy się za chwilę z katechumenami całego świata, aby bez lęku 

ponowić nasze przyrzeczenia chrzcielne. Przyjmij Panie odnowienie naszych przyrzeczeń, w których 

niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a teraz na nowo przyrzekamy służyć Tobie wiernie w 

świętym Kościele katolickim. O Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który udzielił 

nam odpuszczenia grzechów i odrodził nas z wody i Ducha Świętego, strzeż nas łaską swoją na życie 

wieczne (por. Mszał Polski: Wigilia Paschalna).  

ZAKOŃCZENIE  

"O Boska Pascho - modli się na koniec Hipolit Rzymski - Tyś rozproszyła ciemności śmierci, wszystkim 

darowałaś życie, otwarłaś bramy nieba. Bóg stał się człowiekiem, a człowiek stał się Bogiem. [...] Nie 

zgasną już więcej lampy dusz. W sposób duchowy i Boży jaśnieje we wszystkich ogień łaski, w ciele i w 

duszy, podtrzymywany olejem Chrystusowym. Prosimy Cię, o Panie Boże, Królu wieczny dusz, Chryste, 

wyciągnij swoje [...] dłonie nad cały Kościół święty i nad lud Twój święty, który zawsze należy do Ciebie: 

broń go i strzeż, zachowaj go; zwalcz, wyzwij i poddaj wszystkich nieprzyjaciół. [...] Pozwól nam śpiewać z 

Mojżeszem pieśń zwycięstwa, bo Twoja jest chwała i potęga na wieki wieków! (św. Hipolit Rzymski).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święto Miłosierdzia Bożego, 19 kwietnia 2009 
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 Abp Stanisław Gądecki, Bądź mi litościw. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. odpustowej z 

poświęceniem nowej kaplicy Wieczystej Adoracji (Poznań, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - 

19.04.2009).  

W czasie Jubileuszu Roku 2000 sługa Boży Jan Paweł II ogłosił, że niedziela po Wielkanocy, zwana 

Niedzielą in Albis, będzie w całym Kościele nazywana także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Zdawał on 

sobie sprawę z tego, że nie wszystkie sprawy, nie wszystkie konflikty, nie wszystkie krzywdy da się 

wyrównać przy pomocy sprawiedliwości. Jest bezmiar zła i krzywd, które są nie do wyrównania; bezmiar, 

który może zostać wyrównany jedynie przez miłosierdzie Boga i miłosierdzie człowieka.  

BÓG MIŁOSIERNY  

a. Bóg Ojciec  

Łatwo zauważyć, że cała historia zbawienia to przede wszystkim historia miłosierdzia Bożego. Gdy Adam 

uległ pokusie i zapragnął żyć bez Boga - mimo że wszystko co istotne Bogu zawdzięczał - Ten nie ukarał 

przestępcy wieczną karą, ale usuwając go z raju, obiecał mu ocalenie (por. Rdz 3,15). Bóg dał też ludziom 

pierwsze świadectwo swojego miłosierdzia, kiedy dla kilku sprawiedliwych gotów był ocalić bezbożne 

miasta: Sodomę i Gomorę.  

Objawiając się Mojżeszowi nazwał siebie: „miłosiernym, litościwym, cierpliwym, bogatym w łaskę i 

wierność, zachowującym swą łaskę na tysiączne pokolenia, przebaczającym niegodziwość, niewierność, 

grzech" (Wj 34,6-7). Jeśli piętnował grzechy ludu ustami proroków i karał różnymi klęskami, to tylko w tym 

celu, by przywieść go do opamiętania. Nie potępił też Dawida, grzesznika wyznającego swą winę. Dlatego 

psalmiści, pragnąc wyśpiewać najwyższą pochwałę, intonują hymny do Boga miłości, łagodności, 

miłosierdzia i wierności (por. Ps 103 [102], 145 [144]). Żaden przymiot Stwórcy nie jest tak mocno 

podkreślany w Biblii, jak miłosierdzie.  

Słusznie też - spośród wielu imion Pana Boga występujących na kartach Pisma św. - najbliższe Jego naturze 

brzmi „Ojciec miłosierdzia" (2 Kor 1, 3). To imię, przekazywane z pokolenia na pokolenie, stanowi jakby 

latarnię morską dla ludzi, którzy chcieliby mieć na ziemi nadzieję. To imię objawia ogromną miłość Boga, 

który przygarnia do serca grzeszną ludzkość i każdego człowieka.  

Nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, 

jak miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku 

nieskończonym wyżynom świętości Boga" (Jan Paweł II, Łagiewniki, 7 czerwca 1997).  

Znajomość sprawiedliwości Bożej jest dla człowieka czymś pożytecznym, ale może też okazać się 

niebezpieczna. Czymś pożytecznym jest wtedy, gdy rodzi obawę przed wieczną karą i pobudza do zmiany 

sposobu życia. Niestety, może też zrodzić w człowieku tak wielki lęk przed Bogiem, że nie tylko będzie się 

bał szukać u Niego pomocy, ale w końcu Go znienawidzi.  

Bądź mi litościw, Boże nieskończony,  

według wielkiego miłosierdzia Twego!  

Według litości Twej nie policzonej  

chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego. 

(Ps 51, 3-4; tłum. Franciszek Karpiński)  

b. Syn Boży  

Oblicze miłosiernego Boga odsłonił nam w najdoskonalszy sposób dopiero Chrystus. W Nim w sposób 

widzialny Bóg objawił się jako Ojciec „bogaty w miłosierdzie" (Jan Paweł II, Dives in misericordia, 2). „W 

rzeczywistości, miłosierdzie jest istotą orędzia ewangelicznego, jest imieniem samego Boga, obliczem 
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Boga, jakie objawił w Starym Przymierzu, a w pełni w Jezusie Chrystusie, wcieleniu miłości stwórczej i 

odkupieńczej" (Benedykt XVI, Nie ma innego źródła nadziei jak miłosierdzie Boga. Rozważanie przed 

modlitwą Regina Caeli - 30 marca 2008).  

Dlatego też Chrystus mógł streścić swoje posłannictwo w słowach: „Duch Pański spoczywa na Mnie, 

prowadzi Mnie, namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a 

niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana" (Łk 4, 

18-19).  

Chrystus nauczał o Bożym miłosierdziu w porównaniach i przypowieściach. Czy nie o tym mówi 

przypowieść o Dobrym Pasterzu szukającym zbłąkanej owcy, o Ojcu czekającym na powrót syna 

marnotrawnego, oraz spotkanie z niewiastą cudzołożną, Zacheuszem, Samarytanką przy studni Jakubowej.  

Gdy do Chrystusa przybyli wysłannicy Jana Chrzciciela, On odpowiedział im: „Idźcie i donieście Janowi to, 

coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i 

głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię" (Łk 7, 22).  

Tym, którzy wyrażali sprzeciw wobec faktu, że jadał z grzesznikami, odpowiedział: „Idźcie i starajcie się 

zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale 

grzeszników" (Mt 9,13).  

Najbardziej radykalnym objawieniem miłości miłosiernej stała się ofiara Chrystusa na ołtarzu krzyża. 

„Ukrzyżowany Jezus jest ikoną bezgranicznego miłosierdzia, jakie Bóg okazuje każdemu człowiekowi" (Jan 

Paweł II, Środa Popielcowa, 25 II 1998).  

MIŁOSIERNY CZŁOWIEK  

Echem, odblaskiem, promieniem miłosierdzia Bożego jest miłosierdzie człowieka.  

a. caritas  

Człowieka miłosiernego rozpoznajemy po jego wrażliwości na ludzką biedę. Jeśli potrafi ją dostrzec i 

spieszy z pomocą, to znak, że mamy do czynienia z człowiekiem miłosierdzia.  

Nie zapominajmy jednak o tym, że miłosierdzie to nie to samo, co naiwność. Miłosierdzie zatrzymuje się 

przy człowieku faktycznie potrzebującym pomocy, natomiast naiwność daje się nabierać. Wiemy przecież, 

że wielu nauczyło się wzbudzać litość, by wyżebrać coś dla siebie i nie zawsze dokonuje się to na ulicy. O 

wiele częściej obserwujemy to zjawisko w domu, gdzie dzieci potrafią brać na litości swoich rodziców, by 

otrzymać to, na czym im zależy. Podobnie w małżeństwie; jeden z małżonków potrafi tak uzależnić 

drugiego od siebie, że zmienia jego życie w koszmar. Podobnie bywa w zakładach pracy, w sąsiedztwie, w 

układach koleżeńskich. Naiwność nie jest miłosierdziem. Naiwność pozostaje zawsze głupotą.  

Mądre miłosierdzie nie wyręcza drugiego i nie pozbawia go inicjatywy, ale pomaga mu na tyle, na ile jest to 

konieczne. Bóg np. daje nam to, czego sami nie potrafimy sobie zagwarantować. Daje nam rozum, wolę, 

uczucia, wyobraźnię, pamięć, ale to my sami możemy dalej rozwijać te dary.  

Pan Bóg - twierdzi psalm 42 - czuwa nad człowiekiem miłosiernym:  

„Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym [i o nędzarzu],  

w dniu nieszczęścia Pan go ocali.  

Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu,  

uczyni szczęśliwym na ziemi  

i nie wyda go wściekłości jego wrogów.  
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Pan go pokrzepi na łożu boleści:  

podczas choroby poprawi całe jego posłanie" (Ps 41,2-4)  

Chrystus powie to samo, ale w bardziej syntetyczny sposób: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią" (por. ks. Edward Staniek, Człowiek mówi do Boga, Kraków 2007)  

b. przebaczenie  

Ale miłosierdzie człowiecze to nie tylko caritas. To także pewna głębsza postawa gotowości do 

przebaczenia. „Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego 

będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy 

was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce 

Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.  

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie?  

Czyż i celnicy tego nie czynią?  

I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie?  

Czyż i poganie tego nie czynią?  

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5, 43-48).  

Dlaczego Chrystus wymaga od swoich wyznawców tak trudnej, wręcz przekraczającej możliwości ludzkiej 

natury, umiejętności? Między innymi dlatego, że zarówno ten, który przebacza, jak i ten, który doznaje 

przebaczenia, posiadają jedną wspólną cechą, a jest nią godność, która wynika z racji bycia człowiekiem. Ta 

godność przysługuje tak złoczyńcy jak i dobroczyńcy, bo jeden i drugi jest człowiekiem. Różnią się między 

sobą tylko tym, że pierwszy zagubił własne człowieczeństwo, a drugi zdołał je zachować.  

„W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako 

podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w 

człowieku" (Jan Paweł II, Dives in misericordia, 6).  

Z miłosierdzia czerpią radość dwie osoby: krzywdziciel i skrzywdzony. Krzywdziciel, bo doznając 

miłosierdzia staje przed szansą przemiany i skrzywdzony, bo świadcząc miłosierdzie utwierdza się w swym 

człowieczeństwie.  

Miłosierdzie jest potrzebne skazanym na śmierć. Niezbędne dla recydywistów, notorycznych przestępców, 

wielokrotnych morderców, gwałcicieli. Jeśli w ten zachwaszczony ugór ludzkiego serca zostanie wrzucona 

choć odrobina miłosiernej miłości, ugór może się stać miejscem zrodzenia niespodziewanego dobra. „Ten, 

syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się" (por. Jan Szafraniec, Wspinaczka na szczyt 

miłosierdzia. Referat wygłoszony podczas XXVI Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku - październik 

2008).  

Tego miłosierdzia możemy się uczyć bezpośrednio od naszego Zbawiciela na adoracji w święconej dzisiaj 

nowej kaplicy Wieczystej Adoracji w tutejszym sanktuarium. Adoracja nie jest niczym innym jak tylko 

rozwinięciem celebracji eucharystycznej, która sama w sobie jest największym aktem adoracji Kościoła; akt 

adoracji poza Mszą św. przedłuża i intensyfikuje to, co się dokonało podczas samej celebracji liturgicznej. 

To w niej mnożą się owoce komunii z Ciałem i Krwią Pana. W tym osobistym spotkaniu z Panem dojrzewa 

także posłannictwo społeczne, zawarte w Eucharystii, które ma na celu przełamanie barier nie tylko między 

Bogiem a nami, ale także i przede wszystkim barier odgradzających nas od siebie nawzajem. Dzień po dniu, 

w samotności i ciszy, w świecie zmęczonym cierpieniem, twarzą w twarz z Chrystusem, uczmy się tam 

miłosierdzia.  

ZAKOŃCZENIE  
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Święta księga Tamilów mówi: „Ciało ludzkie, z którego wyjęte są kości jest podobne do zgniecionej 

szmaty. Podobnie duch, który nie miał oparcia w miłości, jest jak pień, co utracił koronę. Cóż są warte uroda 

i piękna budowa ciała, skoro serce jest zimne! Ci są ludźmi, którzy potrafią innych miłować, reszta - to tylko 

okryte skórą szkielety" (por. Tiruwalluwar, Tirukkural. Święta księga południowych Indii. Ossolineum 

1997).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 90. rocznica powstania UAM, 7 maja 2009 

 Abp Stanisław Gądecki, Wiedza bez granic. 90. rocznica powstania Wszechnicy Piastowskiej (Katedra 

Poznańska - 7.05.2009).  

Dzisiejsze spotkanie ze wspólnotą Poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z okazji 90-tej 

rocznicy powołania go do życia jest powodem mojej wielkiej radości. Od tylu dziesiątków już lat 

uniwersytet ten wpływa przecież na rozwój i życie miasta Poznania, Wielkopolski i naszej Ojczyzny a 

dzięki niemu najlepsze siły intelektualne w każdej dziedzinie wiedzy przynoszą swoje błogosławione 

owoce. Wspólnota akademicka utrzymuje wysoki poziom naukowy i kulturalny, co sprawia, że należy ona 

do najbardziej prestiżowych polskich uniwersytetów. Kościół patrzy z sympatią i podziwem na ten ośrodek 

uniwersytecki, będąc – poprzez Wydział Teologiczny – jego częścią i docenia jego mozolne wysiłki w 

zakresie badań naukowych i kształcenia nowych pokoleń.  

 

HISTORIA  

 

a. początki 
 

Kościół Poznański nie zapomina o tym, że dzieje uniwersytetu są cząstką znacznie większego ciągu dziejów 

nauki w Poznaniu, który liczy sobie przynajmniej 1000 lat, czyli sięga swoimi korzeniami do szkoły 

katedralnej, utworzonej prawdopodobnie już przez pierwszego biskupa poznańskiego, Jordana, dla 

kształcenia miejscowego duchowieństwa. 

 

Rozwija się ona w scholam maiorem, położoną na Ostrowie Tumskim, obok katedry poznańskiej. Następnie 

– od 1302 roku – pojawia się również schola minor, przy kościele farnym św. Marii Magdaleny. Nic w tym 

dziwnego skoro właściwie do połowy XVIII wieku cała oświata w Rzeczypospolitej była w przeważającej 

mierze domeną Kościoła.  

 

Odkąd - pamiętnego roku 1517 - biskup poznański Jan Lubrański powołał do życia kolegium, nazywane od 

jego imienia Academia Lubransciana, Kościół wpłynął również na rozwój akademickich tradycji Poznania. 

Akademia ta była filią Uniwersytetu Krakowskiego, zorganizowaną na jego wzór.  

 

Pół wieku później - w 1573 roku - powstało Collegium Societatis Iesu, Kolegium Jezuickie, którego 

pierwszym rektorem został o. Jakub Wujek. Na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy z dnia 

28 października 1611 r. kolegium to zostało podniesione do rangi uniwersytetu, stając się pierwszym 

pełnoprawnym poznańskim uniwersytetem. Przywilej króla Zygmunta III został potwierdzony przez Jana 

Kazimierza w 1650 roku oraz króla Jana III Sobieskiego w 1678 roku. Niestety, decyzja królewska spotkała 

się z trzykrotnym protestem Uniwersytetu Krakowskiego, co spowodowało, że wcześniejszy przywilej 

został w końcu – w 1685 roku – wycofany przez sejm.  

 

b. wszechnica  
 

Po czasach zaboru, i po z górą 230. latach, odrodziła się w Poznaniu tradycja akademicka. Stało się to 

wtedy, kiedy dnia 7 maja 1919 roku - w niedawno oswobodzonym Księstwie Poznańskim - otwarto podwoje 

Wszechnicy Piastowskiej. "Jeszcze krew się leje, a tu jakby wśród ciszy powstaje wszechnica. Powstaje 

nowa, wielka epoka odrodzenia ducha" – komentował to wydarzenie prof. Bronisław Dębiński. 
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Wybór tamtej daty nie był przypadkowy. Ówczesne władze akademickie pragnęły nawiązać do 400. letniej 

rocznicy powstania Akademii Lubrańskiego. Sam rektor Heliodor Święcicki podczas inauguracji podkreślał: 

"Nie tylko otwieramy Wszechnicę piastowską w wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polsce, ale dziwnym 

zbiegiem okoliczności właśnie mija w tym roku lat 400, jak w Poznaniu na Wyspie Tumskiej powstał 

łącznik z Zachodem, przybytek nauk, odrodzona Musarum delebrum, Akademia Lubrańskiego".  

 

"Jeśli zwrócimy uwagę na daty – pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 11 listopada 1918 roku, a 

uroczysta inauguracja działalności naszego Uniwersytetu już 7 maja roku następnego – to możemy pokusić 

się o stwierdzenie, że zbudowanie podwalin pod działalność poznańskiej Almae Matris w tak krótkim czasie 

było swoistym cudem, cudem nad Wartą" – piszą Jerzy Laskowski i Grzegorz Łukomski. Cudem tym 

większym, iż wcześniej - gdy jeszcze istniały szanse przyłączenia go do Rzeczypospolitej - myślano o 

utworzeniu uniwersytetu w Gdańsku.  

 

Cel powołania uniwersytetu w Poznaniu został jasno sprecyzowany przez komisarza Adama Poszwińskiego: 

"Wolnym może być tylko naród światły, jedna z pierwszych trosk odradzającej się Polski – to troska o 

światło dla narodu [...] nauka jako zbiornik, a równocześnie i krynica wszelkich przejawów zbiorowego 

życia. [...] I powstał w stosunkowo krótkim czasie zaczątek dzieła, które – da Bóg – rozrośnie się niebawem 

jako olbrzym duchowy, promieniujący na nasze kresy zachodnie światłością kultury polskiej. Wszechnica 

Piastowska – jak ją nazwaliśmy z pietyzmem dla piastowskich przesłanek, idących od ziemi poznańskiej – 

ma być Wszechnicą nie tylko w służbie czystej nauki, ale i w służbie tworzenia obywateli. Zasady programu 

księcia Adama Czartoryskiego, kładące tak wielką wagę na charakter i pojmowanie służby obywatelskiej, 

mają być wskazaniami wszechnicy tutejszej. Pragniemy, by ze szkoły tutejszej wychodzili nie tylko dzielni 

zawodowcy, ale obywatele o sercu i duchu narodowym, obywatele o najszczytniejszym pojęciu służby 

obywatelskiej, którzy na swój zawód patrzeć będą jako na służbę dla narodu. [...] Oto nasze myśli w chwili 

otwarcia Wszechnicy, a Bóg niech będzie dobrotliwym szafarzem łask, by ojczyźnie na chwałę i pożytek 

dzieło to rosło, rozwijało się i potężniało".  

 

Potężne były ówczesne marzenia współtwórców i założycieli uniwersytetu: "Zastaliście tutaj mury 

nasiąknięte nienawiścią. Wy tu będziecie wznosili gmach miłości" – prognozował prof. Kazimierz 

Morawski. "Wszechnica Piastowska ma zastąpić młodzieży polskiej Berlin i Wrocław. Niech nie tylko 

zastąpi, ale przewyższy uniwersytety niemieckie. Niech się stanie ośrodkiem kultury dla zachodnich kresów 

Rzeczypospolitej. W jednym pokoleniu powinniśmy dogonić cały czas przeszły" – sekundował 

poprzednikowi prof. Jan Łukaszewicz, ówczesny minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego.  

 

Wszechnica - przemianowana z czasem na Uniwersytet Poznański - przez cały okres międzywojenny 

doskonale się rozwijała, kształcąc studentów na pięciu wydziałach (w zakresie prawa i ekonomii, medycyny, 

humanistyki, matematyki i nauk przyrodniczych oraz rolnictwa i leśnictwa). Tutaj otrzymywał swój dyplom 

co dziesiąty absolwent szkół wyższych w międzywojennej Polsce. Najwspanialszymi świadkami poziomu 

duchowego i najwznioślejszymi jego owocami stały się jego wcześniejsze studentki, bł. Sancja 

Szymkowiak, i bł. Natalia Tułasiewiczówna. 

 

Tymczasem jednak nadszedł pamiętny rok 1939 i okupanci zamknęli Uniwersytet Poznański. Od listopada 

1940 roku uczelnia kontynuowała swoją działalność jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich w Warszawie 

i tylko dzięki determinacji i heroizmowi profesorów i młodzieży akademickiej udało się jej wykształcić w 

warunkach konspiracyjnych ponad 2000 studentów. Niestety, wybuch Powstania Warszawskiego przerwał 

tę działalność.  

 

c. po II wojnie światowej 
 

Po ustaniu działań wojennych Uniwersytet Poznański wznowił swoją aktywność. Po kilku latach odłączono 

od niego kilka fakultetów, z których utworzono odrębne szkoły wyższe (Uniwersytet Medyczny, 

Uniwersytet Przyrodniczy, i Akademię Wychowania Fizycznego). Z tej racji dzisiejsza rocznica jest – tym 

samym choć nie jednocześnie - rocznicą wszystkich innych środowisk naukowych i akademickich Poznania. 
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Nasze dzisiejsze świętowanie – poprzez obecność na nim wszystkich środowisk naukowych i akademickich 

miasta Poznania - jest szlachetnym przykładem integracji wszystkich dziedzin nauki. Jest równocześnie 

wołaniem środowisk naukowych i akademickich o to, by priorytetem miasta Poznania stały się nauka a nie 

cele drugorzędne, które - choć popularne – nie otwierają przed miastem trwałej i solidnej przyszłości. 

 

Nie można w tym momencie zacierać też prawdziwej historii Uniwersytetu, który w bezpośrednim okresie 

powojennym nie był z pewnością prostą kontynuacją przedwojennej uczelni. Zmienił on wtedy radykalnie 

swój charakter, poddając się znacznie – podobnie zresztą jak inne instytucje - indoktrynacji komunistycznej, 

z której podniesie się dopiero po 1955 roku. Od tego momentu - jako Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

– zaczyna, choć nie bez pułapek, odzyskiwać swoje pierwotne znaczenie.  

 

Dziś Uniwersytet Adama Mickiewicza obejmuje swoją pieczą ok. 47 tys. studentów, 3000 nauczycieli 

akademickich, 225 kierunków i specjalności, 8 ośrodków zamiejscowych, 4 kolegia (dane z 31 grudnia 

2008). 

 

CEL UNIVERSITAS 
 

Czym jest uniwersytet? Jakie jest jego zadanie? Głównym celem powstania uniwersytetu jest wielkie 

pragnienie wiedzy, które cechuje człowieka. "Człowiek bowiem jest właśnie istotą, która dąży i tęskni do 

wiecznej prawdy i wiecznego dobra" (Władysław Leopold Jaworski, Notatki, Pierwsze wydanie - Kraków 

1927, Poznań 2002, 71). Pragnie on dowiedzieć się, czym jest to wszystko, co go otacza. Pragnie prawdy. 

 

Prawda wiąże się najpierw z widzeniem, rozumieniem, z teorią - jak ją nazywa tradycja grecka - choć 

prawda nie jest nigdy wyłącznie teoretyczna. Prawda oznacza coś więcej niż wiedza. Celem poznania 

prawdy jest poznanie dobra. Prawda sprawia, że stajemy się dobrzy, a dobro jest prawdziwe. Tym 

optymizmem żyje wiara chrześcijańska, której zostało dane zobaczyć Logos, stwórczy Rozum, który we 

Wcieleniu Boga objawił się zarazem jako sama Dobroć. 

 

Charakterystycznym elementem tej wizji jest przekonanie, że istnieje głębokie powiązanie między prawdą a 

dobrem, ale także między spojrzeniem rozumu i spojrzeniem serca. "Ubogim byłoby życie duchowe, gdyby 

je wypełniało tylko to, co poznajemy małym okienkiem rozumu" (Władysław Leopold Jaworski, Notatki, 

Pierwsze wydanie - Kraków 1927, Poznań 2002, 16). To miłość sprawia, że widzimy. Dlatego uniwersytet 

narodził się z umiłowania wiedzy; wiedzy, która prowadzi do działania, a ostatecznie do miłości.  

 

Niebezpieczeństwem grożącym uniwersytetowi jest to, że człowiek, właśnie ze względu na swą wielką 

wiedzę, może skapitulować w kwestii prawdy. Rozum może ulec naciskowi interesów i poddać się 

wymogom użyteczności, którą byłby zmuszony uznać za ostateczne kryterium. Istnieje też inne 

niebezpieczeństwo uniwersytetu polegające na tym, że filozofia, czując, że nie jest już zdolna wywiązać się 

ze swojego prawdziwego zadania, zawęzi się do pozytywizmu. Że teologia ze swoim przesłaniem 

skierowanym do rozumu zostanie zepchnięta do prywatnej sfery mniejszej lub większej grupy. Jeśli jednak 

rozum - w trosce o swoją domniemaną czystość - staje się głuchy na wielkie przesłanie, jakie mu ofiaruje 

wiara chrześcijańska i jej mądrość, usycha niczym drzewo, którego korzenie już nie dosięgają życiodajnych 

wód. Traci odwagę prawdy i przez to nie staje się większy, lecz mniejszy (por. Benedykt XVI, Papież nie 

narzuca wiary, lecz zachęca do szukania prawdy, Watykan 17.01.2008).  

 

Uniwersytet to powszechna wspólnota nauk, a nie tylko zbiór różnych specjalności. Od uniwersytetu 

wymaga się, aby nie poprzestawał wyłącznie na przekazywaniu wiedzy technicznej i zawodowej, która jest 

bardzo ważna, ale niewystarczająca, lecz aby starał się pełnić także misję wychowawczą w służbie nowych 

pokoleń, odwołując się do dziedzictwa ideałów i wartości, które cechowały minione tysiąclecia. Ożywiając 

chrześcijańskie korzenie, które mu dały początek, może pomóc odnaleźć i zachować własną "duszę" nie 

tylko Polsce, ale i Europie. Europa pilnie potrzebuje służby mądrości, jaką może jej oferować społeczność 

akademicka. Ta służba rozciąga się dalej na praktyczne aspekty ukierunkowywania badań i całej 

działalności, na promocję ludzkiej godności i na trudne zadanie budowania cywilizacji miłości. 
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Uczelnia akademicka nie może zapomnieć o potrzebie duchowego rozwoju młodzieży, o kształtowaniu w 

studentach pełnej ludzkiej osobowości. Stąd potrzeba wielkich wzorców osobowych. Potrzeba profesorów, 

którzy staliby się dla studentów prawdziwymi mistrzami i przewodnikami. Którzy z entuzjazmem 

przyczyniliby się do rozmiłowania studentów w kulturze i czystej wolności. Którzy wyposażyliby ich w 

cnotę męstwa, pozwalającą bronić nauki w świecie często dalekim od prawdy i poszukującym sensu, oraz w 

cnotę pokory, w której uznajemy skończoność naszego rozumu wobec przewyższającej go Prawdy. 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec pragnę poddać pod rozwagę wielce czcigodnych Uczestników dzisiejszej Eucharystii dwa teksty 

biblijne, związane bezpośrednio z wiekiem dziewięćdziesięciu lat. Pierwszy z nich pochodzi z Drugiej 

Księgi Machabejskiej i traktuje o męczeństwie Eleazara: "Udawanie bowiem nie przystoi naszemu wiekowi. 

Wielu młodych byłoby przekonanych, że Eleazar, który już ma dziewięćdziesiąt lat, przyjął pogańskie 

obyczaje" (2Mch 6,24). Drugi tekst został zaczerpnięty z Księgi Rodzaju: "Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt 

lat, urodził mu się syn..." (Rdz 5,9).  

 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wniebowstąpienie Pańskie, 24 maja 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Dlaczego wpatrujecie się w niebo? Wniebowstąpienie Pańskie (Wielichowo - 

24.05.2009; TV Polonia). Kochani Parafianie, obchodzący 580. rocznicę lokacji Wielichowa, rozproszeni po 

całym świecie Rodacy, partycypujący w tej Eucharystii za pośrednictwem TV Polonia, Drodzy w Chrystusie 

Bracia i Siostry!  

Zaświtał blaskiem promiennym 

Przez wszystkich dzień upragniony, 

Bo Chrystus, świata nadzieja, 

Wstępuje w niebo wysokie.  

Choć księga Dziejów Apostolskich sytuuje tę tajemnicę wiary czterdzieści dni po zmartwychwstaniu (por. 

Dz 1, 3-11), to właśnie dzisiaj w niektórych krajach, również w Polsce, Kościół obchodzi uroczystość 

Wniebowstąpienia Chrystusa.  

CHRYSTUS  

Wniebowstąpienie Pańskie było przygotowane i poprzedzone wcześniejszymi "wstępowaniami" Chrystusa, 

jakie miały miejsce w czasie Jego ziemskiej działalności.  

a. Już w chwili chrztu w Jordanie Jezus, wyszedłszy z wody "wstąpił" na brzeg i zobaczył rozstępujące się 

nieba (por. Mk 1,10; Mt 3,16). W tym momencie Duch Święty zstąpił na Niego w postaci gołębicy a głos 

Ojca potwierdził autentyczność misji Jego Syna.  

Podobnie Jezus "wstąpił" na górę, aby przepowiadać Ewangelię (por. Mt 5,1; 15,29), aby się modlić na 

osobności (por. Mt 14,23), lub by powołać swoich uczniów (por. Mk 3,13). Jezus "wstępuje" również na 

Górę Przemienienia, gdzie uprzedza przed swoimi uczniami objawienie swojej chwały, lecz także gdzie 

rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem o swoim "odejściu", to znaczy o swojej zbliżającej się męce (por. Łk 

9,28-31). Sama męka została zapisana również w formie wielkiego wznoszenia się Jezusa w górę, 

"wznoszenia się" Jezusa w stronę Jerozolimy, gdzie zostanie wydany w ręce swoich nieprzyjaciół (por. Mt 

20,17-18; Mk 10,32-33; Łk 18,31).  

Ostatnie ziemskie "wstępowanie" Jezusa było wejściem na krzyż. Ewangelista Jan lubi to zestawienie, w 

którym dwa obrazy nakładają się na siebie: wyniesienie w cierpieniu i pełne chwały wyniesienie Jezusa. "A 
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Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie" (J 12,32). Ten sam Ewangelista 

wkłada Jezusowi w usta zapowiedź Jego "wstępowania": "A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego 

tam, gdzie był przedtem" (J 6,62).  

b. Chwalebne wniebowstąpienie Chrystusa, które dzisiaj wspominamy, podsumowuje całą wcześniejszą 

dynamikę "wstępowań", które prowadziły Jezusa z dołu do góry, z naszego świata do tego, który należy do 

Ojca. Na końcu Ewangelii Łukasza i na początku Dziejów Apostolskich autor natchniony opisuje scenę 

Wniebowstąpienia Pańskiego (por. Łk 24,50-53; Dz 1,6-11). Jest ona ostatnią sceną Ewangelii i pierwszą 

sceną z życia Kościoła. Jest przejściem z przeszłości w przyszłość.  

Jezus podkreślał znaczenie tego momentu, będącego uwieńczeniem całej Jego misji. On przyszedł na świat, 

by doprowadzić człowieka do Boga, jak pasterz, który pragnie zaprowadzić owce do owczarni. Dla nas 

zstąpił z nieba i dla nas do niego wstąpił, po tym jak stał się we wszystkim podobny do ludzi, zaznając 

upokorzenia śmierci krzyżowej. Właśnie dlatego Ojciec Go "wywyższył" (por. Flp 2,9), przywracając Mu 

pełnię chwały, razem z naszą ludzką naturą. Bóg w człowieku - człowiek w Bogu. To nie teoretyczna, ale 

rzeczywista prawda. Dlatego chrześcijańska nadzieja, której fundamentem jest Chrystus, nie jest iluzją, ale - 

jak mówi List do Hebrajczyków - jest "silną kotwicą duszy" (por. Hbr 6,19), która sięga nieba, gdzie 

poprzedził nas Chrystus. A czego bardziej potrzebuje człowiek każdej epoki, jeśli nie tego właśnie, trwałego 

zakotwiczenia swojego życia.  

CHRZEŚCIJANIN  

Apostołowie "uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba" (Dz 1, 9-10). Wzrokiem 

odprowadzali unoszącego się w górę Jezusa Chrystusa. Nie wiadomo, czy wówczas zdawali sobie sprawę z 

tego, że oto otwiera się przed nimi najwspanialszy, nieskończony horyzont, ostateczny cel ziemskiego 

pielgrzymowania człowieka. Być może zrozumieli to dopiero wtedy, gdy zostali oświeceni przez Ducha 

Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy.  

a. Dla nas to wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat jest czytelne. Jesteśmy wezwani, by stojąc na ziemi, 

wpatrywać się w niebo - kierować uwagę, myśl i serce w stronę niepojętej tajemnicy Boga. By patrzeć w 

kierunku rzeczywistości Bożej, do której od stworzenia powołany jest człowiek. W niej bowiem kryje się 

ostateczny sens naszego życia.  

To nasze wpatrywanie się w niebo przybiera nieraz karykaturalne kształty. Gdy kosmonauta Gagarin 

powrócił po swoim locie kosmicznym na ziemię, stwierdził, że nie spotkał tam Boga. Tym samym uznał 

swoich rodaków za durniów, którzy nie umieją rozróżnić nieba fizycznego od nieba duchowego. Kosmos 

jest przestrzenią fizyczną, którą możemy kontemplować przy pomocy teleskopów. Niebo duchowe jest 

miejscem przebywania Boga wszechmogącego.  

Wobec nieskończonych przestrzeni kosmosu, zapełnionego milionami gwiazd, gdzie ludzie nieustannie 

odkrywają nowe systemy planetarne, czujemy się przerażeni, ale i zafascynowani, ponieważ jakaś cząstka z 

nas domaga się nieskończoności. Pascal mówił: "Wieczne milczenie nieskończonych przestrzeni napawa 

mnie strachem" (Myśli 206, wyd. brunszwickie). Wcześniej Ignacy Loyola mówił w chwili uniesienia i 

podziwu: "Jak bardzo nie podoba mi się ziemia, gdy patrzę w niebo!".  

Dzisiaj "nasz Pan, Jezus Chrystus, wstąpił do nieba: podążajmy tam sercem razem z Nim. Posłuchajmy 

Apostoła, który mówi: «Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, 

gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na 

ziemi». Chrystus wstąpił do nieba, ale nie odszedł od nas. Tak i my, już tam jesteśmy razem z Nim, choć 

jeszcze nie spełniło się w naszym ciele to, co jest nam obiecane" (św. Augustyn, Hom. o Wniebowstąpieniu 

Pańskim).  
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Tak - dzięki Wniebowstąpieniu - Chrystus "uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa 

swego umiłowanego Syna" (Kol 1,13). Rzeczywiście już teraz jesteśmy zdolni do "uczestnictwa w dziale 

świętych w światłości" (Kol 1,12). Autor Listu do Efezjan nie waha się powiedzieć, że Bóg, bogaty w 

miłosierdzie nie tylko, że obdarzył nas życiem w Chrystusie, lecz już teraz nas "razem wskrzesił i razem 

posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie" (Ef 2,6). To właśnie jest przedmiotem naszej 

wiary.  

b. Ale oprócz naszego osobistego, duchowego pielgrzymowania "w górę", odchodzący do nieba Chrystus 

pozostawił nam również drugie zadanie. "Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie 

moimi świadkami [...] aż po krańce ziemi" (Dz 1, 8). Te słowa stanowią wyzwanie dla wszystkich, którzy 

się przyznają do Jezusa Chrystusa i dla których Jego sprawa jest najważniejsza. Mamy być świadkami 

Jezusa żyjącego w Kościele i w ludzkich sercach. On nas posyła. W dniu swego wniebowstąpienia 

powiedział apostołom: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oni zaś poszli i 

głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły" 

(Mk, 16, 15.20).  

To wołanie nie straciło nic na swojej aktualności. Myśląc o nim Benedykt XVI na Błoniach Krakowskich w 

maju 2006 roku prosił Polaków, gdziekolwiek dziś mieszkają:  

- by umocnieni wiarą w Boga, angażowali się żarliwie w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa 

dobra, sprawiedliwości, solidarności i miłosierdzia; 

- by odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, 

cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju; 

- by czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne, świadczyli, że Bóg jest miłością; 

- by skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata, również przez pamięć o Rodaku, który 

jako Następca św. Piotra czynił to z niezwykłą mocą i skutecznością (por. Benedykt XVI, Mężowie z 

Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? [Dz 1,11], Błonia Krakowskie - 28.05.2006).  

Tu warto wspomnieć także o misyjnym charakterze spotkania młodzieżowego na Lednicy, które będzie 

miało miejsce w sobotę, dnia 6 czerwca.  

c. O tym misyjnym zadaniu nie możemy zapomnieć, zwłaszcza dzisiaj, w dniu który Ojciec Święty nazwał 

dniem modlitw za Kościół w Chinach. Zgodnie z życzeniem papieża dzisiaj, tj. 24 maja, już po raz drugi 

obchodzimy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. Tego dnia przypada bowiem liturgiczne wspomnienie 

Najświętszej Dziewicy Maryi Wspomożycielki Wiernych, czczonej w sanktuarium maryjnym Szeszan w 

Szanghaju.  

Chiny to najludniejsze państwo świata, o populacji przekraczającej 1,3 mld osób. 50 proc. Chińczyków to 

agnostycy, tradycyjne religie chińskie wyznaje blisko 30 proc. ludności, około 9 proc. to buddyści, tylko 1 

proc. stanowią katolicy (których jest 12-14 mln). Na 138 diecezji 22 nie ma własnych kapłanów. Chińskie 

władze komunistyczne zerwały stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską ponad pół wieku temu, a 

następnie - wzorem innych państw totalitarnych - utworzyły Kościół narodowy (Patriotyczne 

Stowarzyszenie Katolików Chińskich), co miało doprowadzić do rozłamu wśród wiernych. Tak się też stało, 

w wyniku czego dzisiaj mniejszość katolików należy do Kościoła narodowego, kontrolowanego przez 

władze, a większość do Kościoła "podziemnego", wiernego Stolicy Apostolskiej.  

Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Ivan Dias zaproponował, aby katolicy całego świata - 

w dniu 24 maja - odbyli duchową pielgrzymkę do sanktuarium w Szeszan w Szanghaju. Intencją tego gestu 

jest uproszenie "daru komunii i pojednania" dla podzielonego na oficjalny i "podziemny" Kościół w tym 

kraju. W liście do wszystkich biskupów świata prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów prosi 

również o pamięć o narodzie chińskim w czasie odprawianych tego dnia Mszy św.  

ZAKOŃCZENIE  
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Benedykt XVI sformułował również modlitwę do Matki Bożej z Szeszan, której fragmenty pragnę na koniec 

przytoczyć:  

Panno Najświętsza, Matko Słowa wcielonego i Matko nasza, czczona pod imieniem "Wspomożenie 

chrześcijan" w sanktuarium w Szeszan, ku któremu spogląda z nabożną miłością cały Kościół, który jest w 

Chinach, stajemy dziś przed Tobą, by prosić o Twoją opiekę. Zwróć swój wzrok na Lud Boży i prowadź go 

z macierzyńską troską po drogach prawdy i miłości, aby w każdej sytuacji był zaczynem zgodnego 

współżycia wszystkich obywateli. [...]  

Pani nasza z Szeszan, wspieraj zaangażowanie tych [ludzi] w Chinach, którzy pośród codziennych trudności 

nie przestają wierzyć, żywić nadzieję, miłować, aby nigdy nie lękali się mówić światu o Jezusie, a Jezusowi 

o świecie. W posągu, który góruje nad Sanktuarium, podnosisz wysoko swego Syna, ukazując Go światu z 

ramionami rozpostartymi w geście miłości. Pomóż katolikom, aby byli zawsze wiarygodnymi świadkami tej 

miłości, zachowując więź ze skałą Piotrową, na której zbudowany jest Kościół.  

Matko Chin i Azji, módl się za nami, teraz i na wieki. Amen!  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Boże Ciało, 11 czerwca 2009 

Abp Stanisław Gądecki, Jedność, która daje życie. Uroczystość Bożego Ciała (Poznań, Plac Katedralny - 

11.06.2009)  

Dzisiaj przeżywamy jeden z najbardziej podniosłych dni w ciągu roku, uroczystość Najświętszego Ciała i 

Krwi Pańskiej. Ten dzień połączony jest z piękną procesją. Chrystus w Najświętszym Sakramencie 

opuszcza świątynie i wędruje z nami ulicami Poznania, na których zwykle tętni codzienne życie. Idzie tam, 

gdzie my chodzimy, aby żyć tam, gdzie my żyjemy.  

W Boże Ciało rzeczywistość religijna przenosi się w sposób widzialny w miejsca, które zwykle nie kojarzą 

się nam z Bogiem i modlitwą. Przechodzi między domami, obok sklepów, barów, dyskotek, przystanków 

tramwajowych. Drogi, którymi codziennie przesuwają się ludzie i samochody, w tym wyjątkowym dniu 

stają się miejscem publicznego wyznania wiary i uwielbienia Boga. Procesja Corpus Domini przypomina 

nam, że istnieje coś więcej niż sprawy doczesne. Że Bóg rzeczywiście jest obecny w świecie. Że w naszej 

wędrówce przez życie nie jesteśmy sami, ponieważ Chrystus wkroczył na nasze drogi i uczynił je swoimi 

drogami. Dziś każdy może spotkać „Jezusa, który przechodzi", podobnie jak kiedyś na drogach Galilei, 

Samarii i Judei.  

1. KOMUNIA POCHODZĄCA Z NIEBA  

U końca dzisiejszej procesji - przed Poznańską Katedrą - docierają do nas słowa Zbawiciela: 

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 

-aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, 

-aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, 

-aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! 

-aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie 

umiłowałeś" (J 17,20-23).  

Te słowa wskazują nam temat naszego dzisiejszego, ostatniego już rozważania: „Jedność, która daje życie."  

a. O jaką jedność Chrystus prosił swojego Ojca? Z pewnością nie o jedność w rozumieniu tego świata. O tej 

ziemskiej jedności w 1795 roku pisał dowcipnie Immauel Kant w swojej rozprawce Zum ewigen Frieden. 

Jego sławna filozoficzna rozprawka rozpoczyna się od czarnego humoru. Wspomina karczmę Pod 

wieczystym pokojem, na której szyldzie przedstawiono cmentarz.  
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Mimo tego, że wszyscy ludzie wydają się być za pokojem i przeciw wojnie, pokoju nie można uświadczyć, 

chociaż ludziom żyłoby się z nim znacznie łatwiej. Zamiast tego rodzą się coraz to nowe przejawy 

przemocy: w rodzinie, grupach społecznych, narodzie, we wspólnocie międzynarodowej. Dlaczego tak jest? 

Dlaczego nie można osiągnąć jedności rodzaju ludzkiego? Jak zwykle, wielkie pytania mają to do siebie, że 

często pozostają bez odpowiedzi. Aby osiągnąć ziemski pokój należałoby nieco inaczej poprowadzić 

niektóre granice, inne zlikwidować, zamrozić status quo, albo go zmienić, tych albo tamtych ludzi 

wyeliminować. Niestety, po nowych próbach, przychodzą jedynie nowe rozczarowania.  

„Dom ludzi nie żyjących z wiary - uczy św. Augustyn - ubiega się o pokój ziemski, pochodzący z rzeczy i 

wygód życia doczesnego. Dom zaś ludzi żyjących z wiary ma w pamięci wieczne obietnice przyszłości, a 

ziemskich i doczesnych rzeczy używa jako przejściowych, by te nie splątały człowieka i nie odwodziły go 

od drogi Bożej, po której kroczy, lecz by go pokrzepiały do łatwiejszego dźwigania a nie powiększania 

ciężarów ciała skazitelnego, obciążającego duszę".  

b. Jedność, która daje życie wieczne, nie ma swego źródła w porządku doczesnym. Nie pochodzi ona z dołu, 

czyli z ziemi, ale z góry. Kościół czerpie swoją jedność z nieba. W dążeniu do tej jedności - jak uczy 

Ecclesia de Eucharistia, do której chciałbym teraz szerzej nawiązać - ma do dyspozycji Słowo i sakramenty, 

a przede wszystkim Eucharystię. Nie przez przypadek szczególnym określeniem tego wyjątkowego 

sakramentu stało się słowo komunia, jedność. Dla tych, których Jezus ukochał pozostawił pamiątkę, a jest 

nią On sam. Przyjął dziwną postać - stał się Chlebem, ponieważ pragnął być tak blisko każdego z nas, jak to 

tylko możliwe. Chciał być na co dzień, jak bliski jest pokarm codzienny. Chciał być potrzebny jak chleb.  

Starożytność chrześcijańska używała tego samego zwrotu - Corpus Christi - na określenie Ciała Jezusa 

zrodzonego z Dziewicy Maryi, Ciała eucharystycznego oraz tego Ciała, którym jest Kościół. Ten fakt 

ułatwia nam zrozumienie nierozerwalnej więzi między Chrystusem i Kościołem (por. Sacramentum 

caritatis, 15). Między Chrystusem a nami: „podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a 

każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami" (Rz 12,5).  

Ten sakrament od początków Kościoła gromadzi różnych ludzi, tworząc z nich jedność przezwyciężającą 

wszelkie partykularyzmy. „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy 

bowiem bierzemy z tego samego chleba" (1Kor 10,17).  

Eucharystia objawia się nam jako zwieńczenie wszystkich sakramentów, dzięki którym osiągamy doskonałą 

komunię z Bogiem. Wybitny pisarz wywodzący się z tradycji bizantyjskiej pisał, że w Eucharystii „w 

odróżnieniu od każdego innego sakramentu tajemnica [komunii] jest tak doskonała, iż prowadzi do szczytu 

wszelkich dóbr: to tu znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie, ponieważ tu otrzymujemy Boga i Bóg 

wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami".  

Uwielbiam Cię nabożnie, Bóstwo utajone, 

Co kryjesz się prawdziwie w tych figur osłonę, 

Me serce Tobie całe się ufnie poddaje, 

Bo Ciebie rozważając - zupełnie ustaje!  

Wzrok, dotyk, smak o Tobie nie mówią nic do mnie, 

Słuchowi wierzy tylko me serce niezłomnie: 

We wszystko, co Syn Boży rzekł, wierzę w pokorze, 

Nic nad to słowo prawdy brzmieć pewniej nie może!  

(Tomasz z Akwinu, Adoro Te, devote)  

2. KOMUNIA NIEWIDZIALNA I WIDZIALNA  
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Sprawowanie Eucharystii nie może być przygotowaniem do komunii. Ono zakłada już istniejącą komunię i 

to zarówno komunię niewidzialną jak i widzialną (por. Ecclesia de Eucharistia, 34).  

a. Komunia niewidzialna zakłada życie w łasce. Nie wystarczy wiara, trzeba trwać w łasce uświęcającej i w 

miłości, pozostając w Kościele „ciałem" i „sercem"; potrzebna jest „wiara, która działa przez miłość" (por. 

Ga 5, 6).  

Zachowanie niewidzialnych więzi jest ścisłym obowiązkiem moralnym chrześcijanina, który chce 

uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii, przyjmując Ciało i Krew Chrystusa. Św. Jan Chryzostom z całą 

mocą nawoływał wiernych: „Również ja podnoszę głos, proszę, błagam i zaklinam, aby nie zbliżać się do 

tego świętego Stołu z nieczystym i skażonym sumieniem. Takie przystępowanie, nawet jeśli tysiąc razy 

dotykamy Ciała Pana, nigdy nie będzie mogło się nazywać komunią, lecz wyrokiem, niepokojem i 

powiększeniem kary" (Vidi Dominum, Hom. 6, 3).  

Idąc po tej linii Katechizm Kościoła Katolickiego uczy: „Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, przed 

przyjęciem Komunii powinien przystąpić do Sakramentu Pojednania" (KKK, 1385). Trzeba jasno 

powiedzieć, w celu godnego przyjęcia Eucharystii ci, którzy świadomi są ciężkiego grzechu, jakkolwiek 

sądziliby, że za niego żałują, o ile mogą mieć spowiednika, powinni najpierw odbyć sakramentalną 

spowiedź. Chrystus pragnie w nas przebywać mimo naszej słabości i grzechów. Dlatego musimy zrobić 

wszystko, co w naszej mocy, aby przyjmować Go do czystego serca, na nowo odzyskując czystość dzięki 

sakramentowi pokuty i pojednania, „aby nasze słowa były zgodne z naszymi myślami" (por. Sacrosanctum 

Concilium, 11).  

Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum: vere panis filiorum - „Oto Boski chleb aniołów, dla 

pielgrzymów wśród padołów, dla synowskich jeno stołów".  

b. Komunia kościelna ma również postać widzialną i wyraża się w więzach wymienionych przez ostatni 

Sobór, który tak naucza: „Do społeczności Kościoła wcielani są w pełni ci, którzy mając Ducha Chrystusa, 

przyjmują całą jego strukturę i wszystkie ustanowione w nim środki zbawienia oraz w jego widzialnym 

organizmie pozostają z Chrystusem, który rządzi nim przez papieża i biskupów, złączeni więzami wyznania 

wiary, sakramentów i kościelnego zwierzchnictwa oraz komunii" (Lumen gentium, 14).  

Jedność kościelna jest zatem także komunią z Papieżem i własnym biskupem. „Biskup Rzymu, jako 

Następca Piotra, jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno kolegium biskupów, 

jak i wszystkich wiernych", komunia z nim jest istotnym wymogiem celebracji Ofiary eucharystycznej. 

Każda ważna celebracja Eucharystii wyraża tę powszechną komunię z Piotrem i z całym Kościołem (por. 

Lumen gentium, 23). Biskup z kolei jest widzialnym fundamentem jedności w Kościele partykularnym. 

Byłoby dużym nieporozumieniem, gdyby sakrament, który jest w najwyższym stopniu sakramentem 

jedności, był celebrowany bez komunii z biskupem. Św. Ignacy Antiocheński pisał: „Można uważać za 

pewną tę Eucharystię, która jest sprawowana przez biskupa, albo tego, któremu powierzył on to zadanie" 

(Epistula ad Smyrnaeos, 8).  

Kościół eucharystyczny niesie w sobie jedność. Z tego zdawał sobie sprawę już św. Paweł: „Nie ma już 

Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, 

wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 28). „W tych słowach wyczuwa się 

prawdę i moc rewolucji chrześcijańskiej, najgłębszej rewolucji w dziejach ludzkości, którą przeżywa się 

wokół Eucharystii: tu gromadzą się w obecności Pana ludzie różniący się wiekiem, płcią, położeniem 

społecznym, ideami politycznymi. Również dzisiaj, nie wybieraliśmy sobie osób, z którymi się spotykamy 

na procesji, a jednak przyszliśmy i stoimy tu wszyscy razem, złączeni jedną wiarą i powołaniem, by stać się 

jednym ciałem, dzieląc jeden Chleb, którym jest Chrystus. Zjednoczeni bez względu na różnice 

narodowości, zawodu, statusu społecznego, idei politycznych: otwieramy się na siebie nawzajem, aby 

poczynając od Niego, stać się jednym (por. Benedykt XVI, Pochylmy się przed Bogiem, który pochylił się 

nad nami. Msza św. w uroczystość Bożego Ciała - 22.05.2008).  
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Jak ten chleb co złączył złote ziarna, 

Tak niech miłość łączy nas ofiarna. 

Jak ten kielich łączy kropel wiele, 

Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.  

3. EUCHARYSTIA PRZYNOSI POKÓJ  

Eucharystia tworzy komunię i wychowuje do komunii. Św. Augustyn zauważył, że: „Chrystus Pan [...] 

konsekrował na swym ołtarzu tajemnicę naszego pokoju i jedności. Kto dostępuje tajemnicy jedności, a nie 

zachowuje więzi pokoju, nie otrzymuje tajemnicy dla swego dobra, ale dowód przeciw sobie" (Sermo 272, 

1248).  

Ta eucharystyczna skuteczność w tworzeniu komunii jest jednym z powodów znaczenia niedzielnej Mszy 

św. Właśnie poprzez udział w Eucharystii dzień Pański staje się także dniem Kościoła, który dzięki temu 

może skutecznie być widzialnym znakiem niewidzialnej łaski, może spełniać rolę sakramentu jedności. 

Eucharystia jest najwyższym sakramentem jedności Ludu Bożego, jej znakiem i cudowną przyczyną (por. 

Ecclesia de Eucharistia, 40).  

O Święta Uczto, na której pożywamy Chrystusa, 

odnawiamy pamiątkę Jego męki, 

duszę napełniamy łaską 

i bierzemy zadatek przyszłej chwały.  

(św. Tomasz z Akwinu)  

Kiedy myślimy o praktycznych konsekwencjach rozważanej „jedności, która daje życie", pojawia się nam 

przed oczyma manifestacja na rzecz życia i rodziny, jaka miała miejsce pod koniec 2007 roku - w niedzielę 

św. Rodziny - w Madrycie. Zgromadziła ona ok. dwóch milionów ludzi. Było to jedno z największych 

zgromadzeń rodzin chrześcijańskich Hiszpanii, którego celem było wyrażenie sprzeciwu wobec 

faworyzowania przez rząd łamania prawa aborcyjnego i wspierania wspomaganego samobójstwa. Dwa 

miliony ludzi powiedziało swoje „tak" dla życia i rodziny. Naśladujmy dobre przykłady i otaczajmy troską 

życie każdego człowieka, pamiętając o tym, że zjednoczeni z Chrystusem możemy i my ocalić niejedno 

życie.  

Możemy tego dokonać w jedności z Chrystusem, w solidarności z innymi ludźmi. W duchu tej ludzkiej 

solidarności, o której Jan Paweł II uczył: „Solidarność - to znaczy nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni 

przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być 

walka silniejsza od solidarności. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej - 

rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny" (Jan Paweł II, 

Nigdy walka przeciw drugiemu, Gdynia - 11.06.1987).  

ZAKOŃCZENIE  

Dzisiaj - w epoce naznaczonej przez egoizm, zdeformowane pojmowanie szczęścia, brak wzorców ojcostwa 

i macierzyństwa, nietrwałość wielu młodych rodzin, tak liczne przejawy ludzkiej słabości i krzywdy 

wyrządzane młodym, a nawet nienawiść - patrzymy na Ciebie, Jezusie w Eucharystii z nową nadzieją. 

„Panie, zostań z nami!"  

Prosimy Cię, aby każdy obecny tu człowiek pragnął zjednoczyć się z Tobą w wiekuistym dziękczynieniu i 

włączał się w budowanie w dzisiejszym świecie cywilizacji miłości. Niech postawi Ciebie w centrum 

własnego życia, niech Cię adoruje i sławi. Niech Cię przyjmuje, uczestnicząc gorliwie we Mszy św. w każdą 

niedzielę, a jeśli to możliwe, także każdego dnia. Niech z częstej komunii z Tobą rodzą się postanowienia 

dobrowolnego oddania Tobie całego życia. Niech zrodzą się święte powołania kapłańskie, bez których nie 
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ma Eucharystii, źródła i szczytu życia Kościoła. Niech rozwijają się liczne powołania do życia zakonnego. 

Niech obfitują powołania do świętości, która jest wysoką miarą zwykłego życia chrześcijańskiego, 

zwłaszcza w rodzinach, bo właśnie tego Kościół i społeczeństwo potrzebuje dzisiaj bardziej niż 

kiedykolwiek. Eucharystyczny „Panie, zostań z nami!".  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Pielgrzymka do Tulec, 14 czerwca 2009  

Abp Stanisław Gądecki. Jak ziarnko gorczycy. Pielgrzymka mężczyzn (Tulce - 14.06.2009)  

W dzisiejszą niedzielę przybywamy do Tulec, do tutejszego sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, do 

Tuleckiej Pani. Jest to spotkanie odmienne od innych, ponieważ przeznaczone dla mężczyzn Archidiecezji 

Poznańskiej. Dla tych, którzy borykają się ze zwykłymi sprawami życia, z rodziną, z intensywną pracą, z 

wychowaniem dzieci i w tych codziennych sprawach chcą pragną odnajdywać Pana Boga; którzy pragną 

mobilizować się do dalszego rozwoju życia chrześcijańskiego pośród zwykłych okoliczności; którzy chcą 

pracować nad własnym charakterem, nad apostolstwem w środowisku pracy, nad zaangażowaniem się w 

domu i rodzinie, wykorzystaniem czasu i pogłębianiem formacji religijnej; którzy uczą się konieczności 

czuwania nad własnym sercem i uczuciami, by pozostać wiernymi podjętym zobowiązaniom.  

Którzy pragną uczyć się tej sztuki nie skądinąd, jak właśnie z żywego Słowa Bożego. Dzięki rozważaniu 

treści Słowa Bożego chcą - jak uczy św. Jan od Krzyża - "zdobyć jakieś poznanie i trochę Boga" (Dr. 11, 

14, 2).  

Radują oko dzieła Twoje, Panie, 

onieśmielają myśli, niezgłębione. 

Człek bezrozumny, nie zważając na nie 

błądzi, głupiemu to duby smalone 

(Ps 92; przeł. Bohdan Drozdowski)  

Dlatego zatrzymajmy się teraz nad tym, co przed chwilą usłyszeliśmy. Nad znaczeniem usłyszanego Słowa 

Bożego dla męskiej duchowości.  

1. ZMARTWYCHWSTANIE DO ŻYCIA  

Pierwsze z dzisiejszych czytań jest przypomnieniem prawdy o mocy Bożej, zdolnej ożywić to, co obumarłe. 

Prorok Ezechiel ilustruje tę prawdę, komentując historię Jerozolimy VI wieku przed Chrystusem.  

Stało się w 597 r., że król babiloński "zabrał wierzchołek cedru", czyli Jojakina, króla Jerozolimy i 

uprowadził go wraz z ludem w niewolę do Babilonii. Na jego miejsce "wziął szczep z tego kraju", czyli 

księcia z Judy i ustanowił marionetkowy rząd w Jerozolimie, w postaci podległego sobie króla Sedecjasza. 

Niestety ten nie uwierzył Bogu, lecz skierował się po pomoc do Egiptu zdradzając króla babilońskiego. Za 

karę "uschnie na roli, na której wypuszczał swe pędy".  

Mimo to, Pan Bóg nie opuści swojego ludu. Oto Ja - mówi On - "wezmę wierzchołek wysokiego cedru i 

zasadzę, u najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej" (Ez 17,22). 

Jest to aluzja do wyboru przyszłego Mesjasza, króla Izraela, który zgromadzi swój naród, uczyni go silnym i 

zjednoczonym. Klęska wygnania nie będzie końcem, ale będzie punktem zwrotnym, po którym nastąpi 

odbudowa Królestwa Bożego. Szczep odcięty przez Boga "z wysokiego cedru" przyjmie się i "stanie się 

cedrem wspaniałym", podobnie jak ewangeliczne ziarno rzucone w ziemię, które w tajemniczy sposób 

odradza się. Pierwszym sprawcą tego odrodzenia jest sam Bóg, zdolny ożywiać to, co obumarłe. On jest 

Tym, który sprawia, że "drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu" (Ez 17).  

2. DOJRZEWANIE I WZROST KRÓLESTWA BOŻEGO  
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Ewangelia kontynuuje myśl Ezechiela, podkreślając dwa istotne aspekty rozwoju Królestwa Bożego na 

ziemi.  

a. "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię". Ta pierwsza przypowieść 

ewangelijna definiuje początek panowania Boga na ziemi jako całkiem niepozorny. Boski siewca sieje 

ziarno Słowa Bożego w ludzkie serca najpierw przez Jezusa, potem przez Jego uczniów i pozornie wydaje 

się, że ich wysiłek apostolski nie jest w stanie wpłynąć w istotny sposób na losy ludzi na świecie. 

Tymczasem siewca nie niepokoi się brakiem natychmiastowego efektu swojej pracy. Wie, że w naturę 

zasianego ziarna wpisana jest wewnętrzna moc życia, moc żywotna, prawo tajemniczego i 

niepowstrzymanego wzrostu. Ta zasada przynosi nadzieję dla duszpasterzy, nauczycieli i rodziców, którzy 

również często sieją nie swoje, ale Boże Słowo, i pragnęliby widzieć natychmiastowe owoce własnej pracy. 

Tymczasem potrzeba cierpliwej ufności, ponieważ dopiero po upływie koniecznego czasu pojawią się 

plony, które wzrosły w wyniku naszej pracy wychowawczej w sercach osób nam powierzonych. Dla tych, 

którzy domagali się od Jezusa energiczniejszego, politycznego działania, Jezus daje zapewnienie, że Jego 

Królestwo nie jest z tego świata. Naszym zadaniem jest siać, czyli nauczać i dawać świadectwo.  

Wzrost królestwa Bożego w ludzkich sercach nie zależy w pierwszym rzędzie od nas, ale od boskiej energii 

ukrytej w Słowie Bożym. Trzeba siać Słowo z ufnością i cierpliwie czekać, wyrzekając się szybkiego i 

łatwego sukcesu. "Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak". 

Nawet jeśli wiele posianego Słowa - z powodu nieurodzajności gleby - pójdzie na marne, to jednak to, które 

padnie w dobrą glebę przyniesie owoc przekraczający oczekiwania (por. Mk 4,14-20). Ziemia wyda owoc 

samoistnie (gr. automatē), czyli "automatycznie".  

Ostateczny zaś efekt "zasiewu" Królestwa Bożego objawi się dopiero w czasach ostatecznych; nie 

zobaczymy go w obecnym życiu. Rzeczą apostoła jest wykonać dobrze zasiew i pozostawić jego 

dojrzewanie tajemniczym energiom Bożym: "Ja siałem - mówi Paweł - Apollos podlewał, lecz Bóg dał 

wzrost" (1Kor 3,6).  

b. Druga z dzisiejszych przypowieści ilustruje wielkość Królestwa Bożego, ukrytą w jego niepozornych 

początkach. "Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich 

nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki 

powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu." Gorczyca (gr. sínapis) to roślina, której nasiona są przysłowiowo 

małe, która jednak ostatecznie rozrasta się w duże "drzewo" (dendron - Łk, Mt), zdolne osiągnąć w ciągu 

jednego roku nawet 3-5 metrów wysokości. Kościół pierwotny, kropla w morzu pogaństwa, musiał czuć się 

jak owo ziarnko gorczycy przepełnione wewnętrzną siłą witalną, które wciąż rośnie i oczekuje dopełnienia.  

Jezus posługuje się w tym momencie celowo wyolbrzymieniem, pokazując uderzający kontrast między 

filigranowym nasieniem a wyrastającym z niego potężnym "drzewem". Sens przypowieści jest jasny: 

królowanie Boga wśród ludzi ma całkiem niepozorny początek, ale ostatecznie ogarnie kiedyś wiele 

narodów. Zapowiadał to zresztą ok. pięć wieków przed Chrystusem prorok Ezechiel: "Oto cyprys jak cedr 

na Libanie o pięknych konarach i cień rzucających gałęziach, wysoko wyrósł, i między chmurami był jego 

wierzchołek. (...) Wielkością swoją prześcignął wszystkie drzewa polne, pomnożyły się jego konary, jego 

listowie się rozrosło dzięki obfitości wody podczas jego wzrastania. Na jego gałęziach uwiły sobie gniazda 

wszystkie ptaki powietrzne, a pod jego gałęziami mnożyły się wszelkie zwierzęta polne, w jego zaś cieniu 

mieszkały liczne narody" (Ez 31,3-6). Ta przypowieść zaczęła się realizować w dniu Pięćdziesiątnicy, 

zadziwiając mnóstwo przybyszów - Żydów i prozelitów - "ze wszystkich narodów pod słońcem" (por. Dz 

2,1-11).  

3. PLONY  

Wiara zasiana w sercach ludzkich musi dojrzewać i przynosić owoce na czas ostatecznego, Bożego "żniwa". 

Św. Paweł, chociaż ceni swoje ziemskie życie, to jednak odczuwa tęsknotę do lepszej rzeczywistości, 

niebieskiej: "i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana". Ma świadomość, że koniec 
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ziemskiej pielgrzymki - i związany z nim czas żniwa - będzie dla niego czasem ogromnej radości. 

Wszystko, co dobre, co wyrosło w naszych sercach, zostanie przyjęte przez Boga, oczyszczone i zachowane 

od zniszczenia. Charyzmaty zasiane w ludzkich sercach zostaną pieczołowicie zebrane przez Boga. Dlatego 

już teraz starajmy się Jemu podobać, chociaż jeszcze jesteśmy od Niego z daleka (por. 2 Kor 5,9).  

4. JAK MĘŻCZYZNA MA PODOBAĆ SIĘ BOGU?  

Jak się mają rozważane przed chwilą treści biblijne do sytuacji mężczyzny, który chciałby podobać się 

Bogu?  

a. Najpierw będzie to dojrzewanie Słowa Bożego w jego sercu, objawiające się jego odpowiedzialności za 

kobietę. "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc" (Rdz 

2, 18). I choć zdanie to można odnieść także do kobiet, to jednak uwypukla ono przede wszystkim typowo 

męską potrzebę pokonania własnej samotności. Aby ją przekroczyć, mężczyzna zostaje zobowiązany przez 

Boga do angażowania się w budowanie trwałego związku z kobietą i podjęcia odpowiedzialności za nią. Św. 

Paweł w Liście do Efezjan pisze, że "mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca 

Ciała" (Ef 5, 23). Słowa te wzywają mężczyznę do zaangażowania się w miłość: "Mężowie miłujcie żony, 

bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie" (Ef 5, 25). Mężczyzna w zaangażowanej 

postawie wobec kobiety wypełnia przykazanie: "Miłuj bliźniego swego jak siebie samego" (Kpł 19, 18). Św. 

Paweł uczy: "Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie 

samego miłuje" (Ef 5, 28).  

b. Następnym krokiem jest przyjęcie wewnętrzne prawdy o tym, że duchowość mężczyzny jest istotnym 

dopełnieniem duchowości kobiety. Rozważanie o męskości jedynie przez mężczyzn, z jednoczesnym 

unikaniem rozważań o kobiecości, podobnie jak zainteresowanie przez kobiety jedynie własną kobiecością, 

przy równoczesnym lekceważeniu refleksji dotyczących męskości, owocuje egocentrycznym 

koncentrowaniem się na własnych pragnieniach, potrzebach i oczekiwaniach, przy jednoczesnym 

zaniedbaniu pragnień, potrzeb i oczekiwań drugiej płci. Płeć męska nie jest dla kobiet przeciwną czy nawet 

odmienną, ale jest płcią dopełniającą, komplementarną. Piękno męskiego ducha ujawnia się dopiero w 

miłości i oddaniu wobec kobiety i odwrotnie. Mężczyzna może zrozumieć własną męskość i realizować 

powołanie w nią wpisane tylko poprzez relacje do kobiety, a kobieta poprzez relacje do mężczyzny.  

Poważną przyczyną kryzysu obecnego czasu w tej materii jest ucieczka od prawdy o ludzkiej płciowości. 

Jest to w jakiejś mierze efekt uboczny nacisku ze strony ruchów feministycznych i homoseksualnych.  

Walczące feministki próbują osiągnąć "równouprawnienie" płci przez uczynienie z kobiety kopii 

mężczyzny, czyli przez zanegowanie jej kobiecości. Nie wierzą w to, iż mogą być one kochane i szanowane 

przez mężczyzn jako kobiety, usiłują więc realizować siebie w taki sposób, jakby były mężczyznami. 

Czasami nawet mają po temu ułatwione zadanie; mogą wykorzystać nierówny status kobiety dla uczynienia 

z niej nieprzyjaciela mężczyzny. Wobec niektórych nadużyć ze strony mężczyzn, odpowiadają strategią 

poszukiwania władzy. Proces ten prowadzi w końcu do rywalizacji płci, w świetle której to rywalizacji rola 

jednej z płci jest pojmowana na niekorzyść drugiej, co w konsekwencji wprowadza zgubne pomieszanie, 

mające nieszczęsny wpływ na kształt rodziny.  

Z kolei aktywiści z kręgów homoseksualnych starają się negować potrzebę bliskich więzi z kobietą dla 

własnego rozwoju, ponieważ z różnych względów bez terapii nie są zdolni do takich więzi.  

By uniknąć przewagi jednej czy drugiej płci, próbuje się przekreślić różnice między nimi, uznane błędnie za 

efekt warunków historyczno-kulturowych. W takim zrównaniu różnica cielesna - zwana płcią - jest 

minimalizowana, natomiast wymiar kulturowy - zwany rodzajem (gender) - jest uznany za nadrzędny i 

pierwszorzędny. Niestety, zacieranie różnic - czyli dwoistości płci - powoduje zgubne konsekwencje na 

różnych poziomach. Nauka o człowieku wspierająca wyzwolenie kobiety od wszelkiego determinizmu 
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biologicznego zainspirowała ideologie promujące podważanie wartości rodziny tworzonej przez ojca i 

matkę, zrównanie homoseksualizmu z heteroseksualizmem, nowy model seksualności wieloforemnej.  

c. Znakiem dojrzewania Słowa Bożego w sercu mężczyzny jest rozwój jego ojcowskiej odpowiedzialności. 

Mężczyzna świadomy otrzymanego daru, łącząc się z kobietą, wzbudza nowe życie. Oboje wypełniają Boże 

wezwanie: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię" (Rdz 1,28). W ten sposób 

mężczyzna uczestniczy w stwórczej mocy Boga i przyjmuje odpowiedzialność również za dzieci.  

Odrzucenie miłości Stwórcy do stworzenia sprawia, iż także miłość ludzka traci swój grunt pod nogami. 

Odrzucając odwieczne Źródło miłości, człowiek zaczyna pytać bezradnie: dlaczego jedynym odniesieniem 

w miłości ludzkiej dla mężczyzny ma być kobieta, a dla kobiety mężczyzna? Dlaczego nie może nim być 

drugi mężczyzna, a dla kobiety - inna kobieta? Dlaczego miłość ludzka musi być miłością płodną? Dlaczego 

miłość małżeńska winna być wierna aż do śmierci? Dlaczego nie można przerwać życia nienarodzonego 

jeszcze dziecka? Takie wątpliwości rodzą się w każdym, kto chwieje się w wyznawaniu wiary w Boga jako 

Ojca i Dawcy życia ludzkiego. Jeżeli tylko odrzucimy Stwórcę człowieka, wówczas miłość ludzka straci 

swój fundament. Parafrazując słowa św. Jana Ewangelisty, moglibyśmy powiedzieć: Jak mężczyzna może 

miłować Boga, którego nie widzi, jeżeli nie kocha żony i dzieci, które widzi codziennie i z którymi mieszka 

pod jednym dachem? (por. 1 J 4, 20-21). Tylko doświadczenie Boga jako kochającego Ojca (por. Oz 11, 3-

4) może być ostatecznym fundamentem miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.  

d. Typowo męską specyfiką w duchowości mężczyzn jest umiłowanie wolności i niezależności. Mężczyźni 

wysoko cenią wolność i - ze względu na męską ambicję - trudniej poddają się "cudzej" woli.  

Dlatego niezmiernie ważnym znakiem współpracy ze Słowem Bożym jest wychowanie do dojrzałego 

ojcostwa przez zdobywanie coraz większej wolności wewnętrznej. Wolność jest istotnym rysem męskości. 

Mężczyzna - mąż i ojciec - potrzebuje wewnętrznej wolności, aby mógł wejść w sposób głęboki w intymną 

relację emocjonalną zarówno ze swoją żoną jak i z dziećmi. Wielu mężczyzn żyjących w małżeństwie i 

rodzinie unika głębszych relacji z żoną i dziećmi, ponieważ obawiają się utraty wolności.  

Tymczasem wolność zewnętrzna - wobec osób i rzeczy - zakłada najpierw zdobycie wolności wewnętrznej, 

wobec własnych odczuć, pragnień i dążeń. Zniewolenie zewnętrzne posiada zwykle swoje źródło w 

zniewoleniu wewnętrznym. Stąd też ważnym elementem przygotowania do dojrzałego ojcostwa jest 

zdobywanie wolności wobec własnych potrzeb emocjonalnych, wobec męskich ambicji, tendencji do 

zniechęcenia się i smutku; wolność wobec odczuć gniewu czy agresji, wolność wobec potrzeby dominacji, 

rywalizacji, wolność wobec własnych potrzeb seksualnych. Doświadczenie własnej wolności wewnętrznej i 

zewnętrznej daje mężczyźnie tak ważne dla niego poczucie własnej wartości, godności i dobrze rozumianej 

siły.  

ZAKOŃCZENIE  

Módlmy się na koniec o to, by zmartwychwstało w nas Królestwo Boże. By rozwinęło się i owocowało: 

Boże wszechmogący, aby objawić swoją wszechmoc wybierasz rzeczy małe, by zawstydzić wielkie, 

posługujesz się słabymi, aby zniszczyć mocne, a używając narzędzi pokornych, dokonujesz rzeczy wielkich, 

by nikt nie mógł się chełpić sam w sobie, lecz by chlubił się jedynie w Tobie. Udziel nam łaski, abyśmy nie 

lekceważyli małych rzeczy, jakie dla nas wybrałeś. Byśmy byli godni osiągnąć rzeczy wielkie, które w 

małych zamknąłeś. Zbawicielu, pozwól byśmy - jako mężczyźni - rozwinęli się w pełni na podobieństwo 

ziarnka gorczycy.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, 4 

lipca 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Qui cantat bene, bis orat. (Kaplica WT UAM, 4.7.2009 r.). Zakończenie II. 

Ogólnopolskiego Kursu Śpiewu Gregoriańskiego  
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Oto w swój kościół w wesołym pieniu, Oto wstępuje w głośnym trąbieniu; 

Dajcie cześć Panu, dajcie naszemu, Śpiewajcie Bogu, Bogu wiecznemu! 

(Ps 47; tł.: Jan Kochanowski)  

   

POCZĄTKI  

Słowa o śpiewie gregoriańskim nie można rozpocząć bez odniesienia go do najstarszej muzycznej tradycji 

Kościoła czasów apostolskich. O niej wypowiadają się dwie - podobne do siebie - wypowiedzi św. Pawła 

(Kol 3,16 i Ef 5,18-20).  

„Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i 

napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu 

w waszych sercach" (Kol 3,16).  

„Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych 

ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach" (Ef 5,18-19).  

Z obydwu powyższych wypowiedzi św. Pawła łatwo wysnuć wniosek, że pierwotny śpiew Kościoła 

wykonywany był najpierw w języku hebrajskim, potem greckim a dopiero na trzecim miejscu - łacińskim.  

Od samego też początku śpiew był instrumentem służącym pouczeniu, napominaniu, wzajemnemu 

napełnianianiu się Duchem. Kościół apostolski preferował śpiew „płynący z wnętrza chrześcijanina, 

wewnętrzny, duchowy, myślny", na co wskazuje zwrot „w waszych sercach". Tego rodzaju śpiew był 

wyrazem radosnego nastawienia do życia człowieka ochrzczonego, który to człowiek zrozumiał, że jego 

udziałem stało się zbawienie. Chrześcijanin, którego oczy zobaczyły to, na co pragnęli patrzeć prorocy a 

uszy usłyszały to, czego daremnie nasłuchiwali prorocy, ma - jak nikt inny - wszelkie powody do radości i 

szczęścia (por. Łk 10,24).  

ŚPIEW GREGORIAŃSKI  

Urzekająca legenda wczesnośredniowieczna - opisując początki śpiewu gregoriańskiego - opowiada o 

interwencji samego Ducha Świętego, który pod postacią gołębicy usiadł na ramieniu papieża Grzegorza 

Wielkiego i wyśpiewał mu po kolei wszystkie melodie liturgiczne. Niezależnie od tego, jaki był rzeczywisty 

udział papieża Grzegorza w narodzinach śpiewu gregoriańskiego, legenda ta pragnie nam uprzytomnić, że 

śpiew ten pochodzi nie tylko z inspiracji genialnego człowieka, ale jest nade wszystko owocem Ducha 

Świętego. Jest to prosta kontynuacja rady św. Pawła: „napełniajcie się Duchem" a także przypomnieniem 

tego, że zarówno natchnione przez Boga „psalmy, hymny jak i ody pneumatyczne", wszystko to pochodzi z 

natchnienia Ducha Świętego.  

Na inną cechę śpiewu gregoriańskiego wskaże cel przyjęcia liturgii rzymskiej w królestwie Franków w 

drugiej połowie VIII wieku. Kiedy w tym czasie papież szukał pomocy Pepina Krótkiego przed najazdami 

Longobardów, ten zobowiązał się do strzeżenia terytoriów papieskich, domagając się jednocześnie 

ujednolicenia rzymskiej liturgii. Wtedy to zrodziło się słynne hasło: jeden Kościół, jedno państwo, jedna 

liturgia i jedna kultura. Jedna liturgia z jednym rodzajem śpiewu miały zagwarantować jedność religijną i 

polityczną w królestwie frankońskim. Innymi słowy, śpiew miał stać się narzędziem budującym jedność.  

Chorał gregoriański posiada też swoją doskonałość. Jest najczcigodniejszym i jedynie autentycznym 

śpiewem Kościoła Rzymskiego. Jako pierwszy śpiew Kościoła łacińskiego odznacza się świętością i 

doskonałością formy. Zawiera w sobie niezaprzeczalny wymiar sakralny, bo jego istotą jest modlitwa. W 

tym właśnie tkwi autentyzm i siła chorału, że jest on modlitwą Kościoła. Nas rzecz jego wykonywania 

przemawia klimat spokoju, modlitwy, wręcz kontemplacji, jaki ten śpiew wprowadza do liturgii. Aby go 
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zrozumieć potrzeba czasu i spokoju. Trzeba preferowania tego, co nie jest zgrzytem, co nie jest dysonansem. 

Chorał podoba się tym bardziej, im bardziej na co dzień człowiek z nim obcuje (por. ks. I. Pawlak).  

   

NAUCZANIE KOŚCIOŁA  

a.Pius XI - w czasie gdy chorał był w poszanowaniu - nalegał w konstytucji Divini cultus na jego 

pielęgnowanie i przekazywał całkiem praktyczne rady:  

I. Kandydatom do stanu duchownego należy nie tylko w seminariach, ale i w domach zakonnych, już od 

pierwszej młodości wpajać śpiew gregoriański i muzykę św. z tego powodu, że wtedy łatwiej nauczą się 

modulacji i tonów, a niedomagania głosu, jeśli im podlegają, mogą usunąć albo przynajmniej naprawić; 

później w latach dojrzalszych nie zdołają ich już wykluczyć? Rozpocząć trzeba naukę śpiewu i muzyki od 

szkoły najniższej i udzielać jej następnie w gimnazjum; liceum, w ten bowiem sposób będzie można tym, 

którzy mają przyjąć święcenia, jako zaprawionym z wolna w śpiewie, podczas nauk teologicznych bez 

jakiegokolwiek wysiłku i trudu podać ową wyższą wiedzę, słusznie bardzo estetyką śpiewu gregoriańskiego 

i muzyki, polifonii i organ nazwaną; wypada niewątpliwie, żeby duchowieństwo ją znało dokładnie.  

II. Niech więc w seminariach i innych uczelniach odbywa się celem urobienia obojga kleru krótkie, ale 

częste, niemal codzienne zajęcie i ćwiczenie się w śpiewie gregoriańskim i muzyce świętej; jeśli 

wykonywać się je będzie w duchu liturgicznym, przyniesie umysłom alumnów po naukach poważniejszych 

raczej wypoczynek, niż znużenie.  

VII. [...] Kościół żadną miarą nie może śpiewu z towarzyszeniem instrumentów uważać jako doskonalszej i 

odpowiedniejszej czynnościom świętym formy muzycznej, wypada bowiem, ażeby w świątyniach bardziej 

niż instrument, rozlegał się głos: głos kleru, śpiewaków i ludu. [...] żaden instrument, chociażby przedni i 

doskonały, w wyrażeniu uczuć wewnętrznych nie zdoła przewyższyć głosu ludzkiego, zwłaszcza w owych 

chwilach, kiedy dusza posługuje się nim, by wznieść do wszechmocnego Boga modły i uwielbienia.  

b. Pius XII w Mediator Dei, pisząc o chorale gregoriańskim, muzyce współczesnej i śpiewie ludowym 

wyjaśniał:  

„Śpiew gregoriański, który Kościół uważa za swą własność, gdyż przejął go w starożytności od przodków i 

strzegł starannie w ciągu wieków, który Kościół zaleca wiernym jako ich własność i który wprost przepisuje 

w niektórych częściach liturgii, nie tylko dodaje powabu i powagi sprawowaniu świętych tajemnic, lecz 

przyczynia się także w wysokim stopniu do pomnożenia wiary i pobożności obecnych.  

Toteż Poprzednicy Nasi niezapomnianej pamięci Pius X i Pius XI zarządzili - a My chętnie potwierdzamy to 

Naszą powagą - aby w seminariach i instytucjach religijnych pielęgnowano pilnie i gorliwie śpiew 

gregoriański i aby przynajmniej w głównych kościołach przywrócono dawne kolegia śpiewaków (schola). 

[...]  

Ponadto, aby wierni tym czynniej brali udział w kulcie Bożym należy przywrócić śpiew gregoriański 

wykonywany przez lud, w tych częściach, które ludowi przypadają. Jest doprawdy rzeczą konieczną, aby 

wierni brali udział w świętych ceremoniach, nie jakby postronni i niemi widzowie, lecz przeniknięci do 

głębi pięknem liturgii, aby według przepisów rubryk śpiewali na przemian z kapłanem lub chórem. Jeśli się 

to szczęśliwie powiedzie, nie będzie się już zdarzać, żeby lud na wspólne modlitwy odmawiane w języku 

liturgicznym czy narodowym albo wcale nie odpowiadał, albo jakimś lekkim i przyciszonym szeptem. 

Niewątpliwie nie może milczeć zgromadzenie śledzące z należną uwagą Ofiarę Ołtarza, w której Zbawca 

nasz wraz ze swymi dziećmi śpiewa weselny hymn ogromnej swej miłości, "śpiewać bowiem jest potrzebą 

miłującego", i, jak już starożytne przysłowie głosi, "kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli". Wobec tego 

Kościół wojujący, a więc lud wraz z duchowieństwem, łączy głos swój z pieśniami Kościoła triumfującego i 



366 
 

chórami Aniołów i wszyscy razem śpiewają wspaniały i wieczny hymn dla chwały Trójcy Przenajświętszej 

według słów "dozwól błagamy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich. [...]  

Wzywamy was również, Czcigodni Bracia, abyście z troskliwością waszą zaopiekowali się ludowym 

śpiewem religijnym. Przy zachowaniu należytej godności należy pilnie go wykonywać, gdyż łatwo roznieca 

i zapala wiarę i pobożność chrześcijańskich tłumów. Zgodny i potężny śpiew ludu naszego niechaj 

podniesie się do nieba, jak huk szumiącego morza, a dźwięcznym i donośnym głosem niech wyrazi jedno 

serce i duszę jedną, jak przystoi braciom i synom jednego Ojca" (Mediator Dei, 56).  

c. Sobór Watykański II potwierdził ważność kultywowania chorału gregoriańskiego. W Konstytucji o 

liturgii stwierdził: „Śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w 

czynnościach liturgicznych powinien on zajmować pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych 

rodzajów śpiewu" (KL, 116).  

Chociaż wykonywanie chorału gregoriańskiego nie jest obowiązkowe, to jednak Kościół rzymski nadal 

oficjalnie uznał go za najbardziej odpowiednią do kultu religijnego muzykę.  

d. Benedykt XVI włącza się w ten sam ciąg tradycji, będąc przekonanym, że muzyka odsłania zasypaną 

drogę do serca, do centrum naszego istnienia, tam, gdzie styka się ono z istnieniem Stwórcy i Zbawiciela. 

Muzyka staje się więc drogą prowadzącą do Jezusa. Drogą, na której Bóg ukazuje swoje zbawienie.  

W adhortacji Sacramentum caritatis pisze tak: „Kościół, w swojej dwutysiącletniej historii, stworzył, i nadal 

tworzy, muzykę i śpiewy, które stanowią dziedzictwo wiary i miłości, które nie może być zaprzepaszczone. 

Wyrażam życzenie, tak, jak prosili o to Ojcowie synodalni, aby doceniono śpiew gregoriański, który jest 

własnym śpiewem liturgii rzymskiej".  

W innym miejscu papież dodaje: „Podczas wielkich liturgii, o zasięgu międzynarodowym, [...] aby lepiej 

wyrazić jedność i uniwersalizm Kościoła, chciałbym polecić [...] wykonywanie utworów śpiewu 

gregoriańskiego.  

Ogólniej mówiąc, proszę wszystkich przyszłych kapłanów, aby już od czasów seminarium byli 

przygotowywani do celebrowania mszy świętej po łacinie, a ponadto do używania tekstów łacińskich i 

wykonywania śpiewu gregoriańskiego. Niech się nie zaniedbuje okazji, by sami wierni znali częściej 

używane modlitwy łacińskie, jak również uczestniczyli w śpiewie gregoriańskim pewnych części liturgii".  

POLSKA  

Niestety, posoborową odnowę liturgii rozpoczęto od wyeliminowania języka łacińskiego i śpiewu 

gregoriańskiego oraz wszelkiego śpiewu w języku łacińskim. Ma to swoją dobrą stronę, ponieważ 

zastąpienie łaciny językami narodowymi przyczyniło się ogromnie dla zrozumienia świętej liturgii przez 

wiernych na wszystkich kontynentach. Ma też swoją słabą stronę, bo w ten sposób zatracono związek 

liturgii z muzyką łacińską.  

„Wszędzie tam - pisał kard Ratzinger - skąd wyrzucono piękno i gdzie ceni się tylko rzeczy użyteczne, coraz 

wyraźniej widać przerażające zubożenie. [...] Kościół ograniczający się do wykonywania muzyki "modnej", 

"popularnej" popada w nieudolność i staje się nieprzydatny. [...] Kościół nie może zadowolić się strawą 

codzienną, użytkową; powinien rozbudzać głos Wszechświata, chwaląc Stworzyciela i odsłaniając Jego 

wspaniałość, czyniąc Go pięknym i dostępnym ludziom."  

Pragnąc odzyskać skarby, które zostały stracone, trzeba dzisiaj otoczyć troską śpiew gregoriański w 

Kościele. Należy zakładać w Polsce - diecezjalne, przykatedralne, przyklasztorne - szkoły chorałowe. 

Trzeba tworzyć zespoły chorałowe przy kościołach (por. ks. Robert Tyrała, Chorał gregoriański wciąż 

pierwszym śpiewem Kościoła). Jest rzeczą konieczną, by odpowiedzialni za liturgię (liturgiści, muzycy, 
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dyrygenci chórów, organiści, kantorzy, członkowie chórów czy schól liturgicznych) tak świeccy jak i 

duchowni starali się o to, by chorał gregoriański odzyskał pierwsze miejsce wśród innych śpiewów 

Kościoła. Potrzeba wielu zapaleńców, by mógł się przebić on przez gąszcz muzyki, która często identyfikuje 

się z Kościołem, nie mając z nim wiele wspólnego.  

Przed kapłanami i kandydatami do kapłaństwa oraz ich formatorami stają trudne zadania. To od nich zależy, 

czy i w jakim stopniu wierni docenią wartość śpiewu gregoriańskiego. Jeżeli duszpasterze nie zaangażują się 

całym sercem w to dzieło, własny śpiew liturgii rzymskiej bezpowrotnie zginie z naszych świątyń, a jego 

miejsce zajmie zalewająca nas z każdej strony fala muzyki pop, której nieodłącznym składnikiem w 

wydaniu kościelnym są nienastrojone gitary (por. ks. I. Pawlak).  

Stąd konieczność teoretycznego i praktycznego kształcenia muzycznego w seminariach duchownych, 

nowicjatach i domach studiów dla zakonników i zakonnic, a także w innych instytutach i szkołach 

katolickich. Muzycy i śpiewacy, a zwłaszcza chłopcy, winni otrzymać rzetelną formację muzyczną. Temu 

właśnie celowi służy założona w Poznaniu Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, której statuty 

zostały zatwierdzone dnia 19.11.2005 roku.  

Nie wystarczy modlić się formułami poprawnymi z punktu widzenia teologicznego. Trzeba modlić się w 

sposób dostojny i piękny. Trzeba wykonywać muzykę liturgiczną zgodną z duchem i powagą liturgii, 

sprzyjającą refleksyjnemu jej przeżywaniu, włączającą całe zgromadzenie do udziału w śpiewie. Głębszemu 

zakorzenieniu tej praktyki w parafiach archidiecezji poznańskiej służą ostatnie synodalne Wskazania dla 

zespołów muzycznych wykonujących muzykę podczas liturgii na terenie Archidiecezji Poznańskiej. 

Określają one zasady działania zespołów muzycznych: chórów kościelnych, scholi liturgicznych, zespołów 

młodzieżowych, orkiestr i innych wykonujących muzykę wokalną i instrumentalną podczas liturgii.  

Wskazania te zalecają, by w każdym kościele istniała schola cantorum prowadząca i podtrzymująca śpiew 

wiernych. Nakazują kształcenie i formowanie kantorów-solistów, którzy w poszczególnych przypadkach 

mogą zastąpić scholę, a stale powinni spełniać funkcje psałterzystów wykonujących śpiew międzylekcyjny.  

Cieszymy się, że nasze synodalne zasady Archidiecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej stały się punktem 

wyjścia do ogólnopolskiego ustawodawstwa kościelnego.  

W trosce o podniesienie poziomu śpiewu liturgicznego zalecamy u nas rzecz trudną i wysoce niepopularną, 

a mianowicie przechodzenie w stan spoczynku śpiewaków, którzy ukończyli określony wiek (kobiety - 55 

lat, mężczyźni - 65 lat). Ci którzy opuszczają szeregi czynnych chórzystów są jednocześnie serdecznie 

zachęcani do podtrzymywania żywego kontaktu z zespołem, przez uczestnictwo w spotkaniach 

podtrzymujących wspólnotę i wspierania działań chóru.  

Nade wszystko zaś, jestem wdzięczny Ośrodkowi Śpiewu Gregoriańskiego im. ks. Zdzisława Bernata, 

któremu przewodzi ks. dr Mariusz Białkowski, za pierwszy zeszyt Studiów Gregoriańskich, za 

zorganizowanie II Ogólnopolskiego Kursu Śpiewu Gregoriańskiego, a także za przygotowania do spotkania 

członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Śpiewu Gregoriańskiego w Poznaniu na przełomie maja i 

czerwca 2011 roku. Będzie to dla nas, dla miasta Poznania i Polski wydarzenie bezprecedensowe i 

jednocześnie wielkie wyróżnienie.  

ZAKOŃCZENIE  

A zatem, niech - także dzięki pracy uczestników tegorocznego Ogólnopolskiego Kursu Śpiewu 

Gregoriańskiego - piękno tego śpiewu odżyje na nowo, jak Feniks z popiołów, w naszych czasach.  

Niechaj brzmi w uszu pogańskich  

Sława chwalebnych spraw Pańskich; 
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Gdziekolwiek ludzie mieszkają, 

Niech cudów Jego słuchają!  

(Ps 96; tł.: Jan Kochanowski)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 75. Pielgrzymka na Jasną Górę, 6 lipca 2009  

Abp Stanisław Gądecki. Radość mię sparła. 75. Poznańska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę (Katedra 

Poznańska - 6.07.2009).  

Czcigodny Księże Kapelanie Pielgrzymki, Drodzy Kapłani, Przewodnicy grup, Klerycy, Kochani 

Pielgrzymi, Członkowie służb liturgicznych, muzycznych, medycznych, porządkowych, logistycznych, 

Rodzice, krewni i przyjaciele!  

Jak zwykle, na początku lipca wyrusza Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, do duchowej Matki 

każdego chrześcijanina. Jest to już siedemdziesiąta piąta pielgrzymka, a zatem poważny fragment historii 

Archidiecezji Poznańskiej. Jak co roku rozpoczynamy nasze peregrynowanie od Mszy Św. inauguracyjnej w 

Katedrze Poznańskiej, prosząc Pana Boga o opiekę nad tymi, którzy wychodzą w drogę i tymi, którzy 

pozostają oraz tymi, którzy podejmują dzieło duchowego wsparcia pątników.  

Pielgrzymowanie jest w dalszym ciągu jednym z ważniejszych zjawisk religijnych. Corocznie w 

pielgrzymkach uczestniczy blisko 200 mln. chrześcijan. Spośród nich około 80 mln. udaje się do 20 

głównych ośrodków kultu religijnego (do Rzymu i Guadalupe - po 12 mln osób, do San Giovanni Rotondo - 

7 mln, do Lourdes - około 6 mln, do Fatimy - 5 mln, czy na Jasną Górę ok. 4 mln.) W samej Europie około 

30 mln. chrześcijan, głównie katolików, poświęca swoje wakacje względnie ich część na odbywanie 

pielgrzymek. W Polsce w pielgrzymkach bierze udział ok. 5-7 mln. osób rocznie. Naszą Ojczyznę można 

więc zaliczyć do państw o wyjątkowo rozwiniętej aktywności religijnych wędrówek.  

A nie jest to z pewnością wszystko. Do liczby samych pątników należałoby przecież dodać tysiące tych, 

którzy w sposób duchowy są powiązani z pielgrzymującymi. A wiec najpierw rodziców, rodziny, przyjaciół. 

Następnie wszystkich, którzy umożliwiają pielgrzymowanie. To najpierw rodziny, którzy przyjmują 

pątników na nocleg. Gospodynie, które przygotowują dla nich posiłki. Wszelkiego rodzaju służby medyczne 

i porządkowe na trasie. Wierni uczestniczący w wieczornych apelach a potem także ci, którzy - pozostając w 

swych domach - modlą się każdego dnia za wędrujących i polecają ich wysiłek Matce Najświętszej, którzy 

przy odbiornikach radiowych słuchają relacji z trasy. To przynajmniej drugie 10 milionów ludzi w Polsce.  

Teraz jednak nie chcemy zastanawiać się nad pielgrzymowaniem jako zjawiskiem socjologicznym, ale 

pragniemy wejść w głąb. Chcemy mianowicie rozważyć, jakie wyzwania duchowe niesie ze sobą 

pielgrzymka dla każdego z jej uczestników i uczestniczek z osobna. Pragniemy na nią spojrzeć w świetle 

Słowa Bożego. Bez rozważania wszystkiego na raz, zatrzymajmy się dzisiaj tylko przy trzech jej aspektach: 

pielgrzymce rozumianej jako obowiązek religijny, jako metafora życia człowieczego i wreszcie jako droga 

nawrócenia.  

   

1. OBOWIĄZEK RELIGIJNY  

Zacznijmy od obowiązku religijnego. Otóż może nas zaskakiwać ten stan rzeczy, ale w czasach Starego 

Testamentu pielgrzymka do Jerozolimy nie była sprawą opcjonalną. Ona należała do podstawowych 

obowiązków członka Ludu Bożego. Izraelici byli zobowiązani do trzech pielgrzymek do świątyni 

jerozolimskiej w ciągu roku (na Święto Paschy, Zielone Święta i Święto Namiotów).  
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„Trzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna przed Panem, Bogiem twoim, w miejscu, które sobie 

obierze: na Święto Przaśników, na Święto Tygodni i na Święto Namiotów. Nie ukaże się przed obliczem 

Pana z próżnymi rękami. A dar każdego będzie zależny od błogosławieństwa Pana, Boga twego, jakim cię 

obdarzy" (Pwt 16,16-17; por. Wj 23,17; 34,23; Zach 14,16).  

Było to prawo warunkowe. Od jego wypełnienia zależała pomyślność ojczyzny. Jeśli pragniesz pokoju w 

kraju, winieneś pielgrzymować. Jeśli nie będziesz wędrował do Jerozolimy, sam jesteś winien nieszczęść 

swojej ojczyzny. „Ja bowiem wypędzę narody sprzed ciebie i rozszerzę twoje granice, i nikt nie będzie 

napadał na twój kraj, gdy ty trzy razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego" 

(Wj 34,24).  

Niestety, wraz z upływem czasu gorliwość Izraelitów w tej dziedzinie osłabła, mimo iż był to „nakaz 

wiekuisty", czyli nieodwołalny, który obowiązywał tak długo, jak długo stała świątynia. Tobiasz skarży się: 

„Ale ja pielgrzymowałem często zupełnie sam na święta do Jerozolimy, jak jest przepisane w nakazie 

wiekuistym dla całego Izraela. Spieszyłem do Jerozolimy z pierwocinami owoców i zwierząt, z dziesięciną 

bydła i z pierwszą wełną owiec" (Tb 1,6).  

2. METAFORA ŻYCIA  

Ale pielgrzymowanie to także coś więcej aniżeli religijny obowiązek. Zanim peregrynowanie stało się 

obowiązkiem, znacznie wcześniej - za czasów patriarchów - było ono jedna wielką metaforą ludzkiego życia 

na tym świecie.  

Bodajże najpiękniej ten aspekt wędrowania ilustruje postawa patriarchy Abrahama. „Przez wiarę ten, 

którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w 

posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi 

obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał 

bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. 

[...]  

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i 

pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów (ksenoi i parepidemoi) na tej ziemi. Ci bowiem, co tak 

mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność 

powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej" (Hbr 11,8-10.13-16).  

Patriarchalna wędrówka zawierała więc element zwany Bożym wezwaniem, wiarę, jako siłę niosącą, 

niepełną wiedzę dokąd należy się udać, poszukiwanie lepszej ojczyzny, parcie ku ziemi obiecanej, 

rozumianej jako ziemia obca, przy jednoczesnym nie wspominaniu ziemi, którą się opuściło, uznanie siebie 

za pielgrzymów na ziemi. W istocie przypominało to los prawie wszystkich dzisiejszych migrantów, 

zmierzających w poszukiwaniu pracy, ku „lepszej ojczyźnie".  

Cała seria tekstów Starego i Nowego Testamentu obrazuje ten stan rzeczy. „Jesteśmy bowiem pielgrzymami 

przed Tobą i przychodniami, jak byli wszyscy przodkowie nasi; dni nasze jak cień na ziemi mijają bez 

żadnej nadziei" (1Krn 29,15). „Jakub odpowiedział faraonowi: Liczba lat mojego pielgrzymowania - sto i 

trzydzieści. Niezbyt długie i smutne były lata mego życia; nie są one tak długie, jak lata pielgrzymowania 

mych przodków" (Rdz 47,9). Nie wszyscy też patrzyli na życie tak pesymistycznie. Pan Bóg daje swoje 

Prawo człowiekowi, które niesie ulgę: „Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego 

pielgrzymowania" (Ps 119,54).  

Nowy Testament nie zmienia w tym względzie spojrzenia na życie ludzkie. „Tak więc, mając tę ufność, 

wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana" (2Kor 5,6). Św. Piotr 

nazwie każdego z nas wprost „pielgrzymem pozbawionym swojej ojczyzny" (por. 1 P 2,11).  
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A więc niezależnie od tego, czy wędrujemy w kierunku Jasnej Góry, czy też pozostajemy w Wielkopolsce, 

nasza kondycja jest jedna i ta sama. Jesteśmy „obcymi" na tej ziemi. Jesteśmy „w drodze do domu Ojca." Z 

pewnością jednak, wędrowanie łatwiej wprowadza nas w zrozumienie tej prawdy, aniżeli pobyt w 

Wielkopolsce.  

3. DROGA NAWRÓCENIA  

Pielgrzymowanie jest aktem religijnym. Jest jedną z form wyznania wiary. Po hebrajsku słowo pielgrzym - 

ole regel - oznacza dosłownie „wstępujący nogami". Rzeczywiście, wstępując nogami wznosimy się do 

Nieba. Samo nawiedzenie miejsca świętego, a tym bardziej ograniczenie się do jego zwiedzenia, nie jest w 

chrześcijaństwie traktowane jako pielgrzymka. Pielgrzymka chrześcijańska to jeden wielki akt modlitwy. Jej 

wartość nie zależy od ilości przebytych kilometrów, ale od dokonującej się, lub nie, duchowej przemiany.  

Bodajże najsłynniejsze świadectwo takiego rozumienia pąci opisał Władysław Reymont. Był rok 1894. 

Dwudziestosiedmioletni - wtedy jeszcze nieznany literat - uczestniczy w tradycyjnej pieszej pielgrzymce z 

Warszawy na Jasną Górę. Opisując swoją pątniczą drogę, znakomicie utrwalił on nie tylko obyczajowość 

peregrynacji, ale przede wszystkim przemianę, jaka się w nim samym dokonała. Z Warszawy wyruszył ktoś, 

kto patrzył na pielgrzymkę z pełnym sceptycyzmu dystansem. Przed Jasnogórskim Obrazem stanął inny 

człowiek.  

Nawrócenie jest odpowiedzią na wezwanie wewnętrznego głosu sprzężonego w jakiś niezwykły sposób z 

wydarzeniami wokół nas. To tak, jakby ktoś był niewidomy i zaczynał widzieć. Zmienia się sposób oceny 

rzeczywistości. Od tej chwili nasza myśl zaczyna faktycznie pielgrzymować, ciągle jest w drodze ku Bogu, 

bada rzeczywistość otwartymi szeroko oczami i zdumiewa się prostotą tego, co dotychczas zdawało się być 

tak bardzo skomplikowane. Świat zaczyna się dla nas porządkować a człowiek nawrócony uspakaja się 

wewnętrznie i zaczyna dostrzegać piękno stworzenia. Autentyczne nawrócenie ma ścisły związek z 

miłością. Zaczynamy odwzajemniać miłość Stwórcy do nas, odczuwać Jego miłość w sposób wyrazisty.  

ZAKOŃCZENIE  

Zakończmy nasze dzisiejsze zamyślenie słowami biblijnej pieśni pątników. Takie pieśni śpiewał Pan Jezus, 

jego rodzice i wszyscy zdążający do świątyni jerozolimskiej Żydzi. Były to tzw. pieśni pielgrzymstwa. Do 

dzisiaj dochowały się one w postaci pojedynczych psalmów (Ps 15; 24; 122; 132), ale i w postaci całej 

„Księgi Pieśni Pielgrzymów" (Ps 120-134).  

Przyłączmy się w duchu do słów naszych poprzedników sprzed ponad dwóch tysięcy lat:  

„Radość mię sparła, gdy mi powiedziano, że oto mamy pójść do Jeruzalem! 

I gdym w Pańskiego Domu progach stanął, ujźrzałem miasto zwięzłe doskonale! 

Rojno tam zawżdy od tłumnych pokoleń, co pielgrzymują doń, by sławić Pana.  

Tam sądy ważą dole i niedole -tronom Dawidów ta władza jest dana! 

Proście o pokój, wart go Jeruzalem, żyjcie w pokoju i miłujcie Boga, 

niech spokój kwitnie na wiejskiej powale jak pewność jutra w pałacowych progach! 

Mając przyjaciół moich na widoku, powtarzać będę: Pokój Miastu, pokój! 

Myśląc o Jahwe - naszym z tobą Panu, ułożę Miastu Psalm na kształt peanu..."  

(Ps 122; tł. B. Drozdowski).  

List Arcybiskupa Poznańskiego na Rok Kapłański  

List Arcybiskupa Poznańskiego Stanisława Gądeckiego z okazji Roku Kapłańskiego 2009-2010  
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Drodzy w Chrystusie Bracia Kapłani, diecezjalni i zakonni,  

Osoby życia konsekrowanego, 

Umiłowani Archidiecezjanie!  

Chciałbym dzisiaj - razem z Wami - podjąć wspólną refleksję nad darem i tajemnicą, jaką jest kapłaństwo.  

Okazją do tego jest - ogłoszony dnia 19 czerwca 2009 roku - przez Ojca Świętego Benedykta XVI "Rok 

Kapłański". Rok ten wiąże się ze 150-tą rocznicą śmierci św. Jana Marii Vianney'a. Głębszą przyczyną jego 

ogłoszenia jest konieczność podjęcia refleksji nad rolą kapłana we wspólnocie Kościoła, mobilizacja księży 

do osobistej świętości i większej gorliwości duszpasterskiej, modlitwa za kapłanów oraz o nowe powołania.  

1. Wielkość Chrystusowego kapłaństwa  

Kapłaństwo bierze swój początek od Chrystusa. On jest Jedynym i Wiecznym Kapłanem, który zechciał 

podzielić się z człowiekiem swoim kapłaństwem. Najpierw - przez sakrament chrztu świętego - daje udział 

w kapłaństwie powszechnym wszystkim ochrzczonym. On też - przez sakrament święceń - włącza 

niektórych powołanych przez siebie chrześcijan do kapłaństwa, zwanego służebnym. Jest to niepojęty dar 

Chrystusa dla Kościoła.  

To On powołał dwunastu Apostołów, sam ich uformował i przygotował, by w Kościele spełniali posługę 

zbawienia. W Wieczerniku przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew mówiąc: Czyńcie to na moją 

pamiątkę! (1 Kor 11, 24). W dniu Zmartwychwstania przekazał Apostołom i ich następcom władzę 

odpuszczania grzechów: Tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 

grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20, 22 - 23). Wstępując zaś do nieba 

pozostawił im nakaz misyjny: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i 

Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem (Mt 28, 19 - 20). Z woli 

Chrystusa to apostolskie dzieło kontynuują biskupi i prezbiterzy - aż do skończenia świata.  

2. Św. Jan Maria Vianney  

Świetlanym przykładem duszpasterskiej posługi w kościele jest - zmarły przed 150 laty - św. Jan Maria 

Vianney, proboszcz parafii w Ars, we Francji. Urodzony w ubogiej rodzinie rolniczej, podczas 73 lat 

swojego życia przeżył wiele przewrotów politycznych. Jako chrześcijanin wzrastał w czasach naznaczonych 

przez pierwsze nowożytne prześladowanie; pierwszą masową, ideologiczną próbę przymusowej 

sekularyzacji społeczeństwa, jaka miała miejsce w czasie tzw. Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W tej 

sytuacji nie mógł otrzymać odpowiedniego wykształcenia, ale Pan Bóg chciał, aby właśnie ten człowiek 

został wybitnym kapłanem; wzorem dla wszystkich proboszczów i spowiedników; patronem wszystkich 

księży. Rozpoczął i pracował duszpastersko przez ponad 40 lat w parafii w Ars, zamieszkiwanej przez 

niecałe 400 osób, w której jego poprzednikowi nie udawało się żadne działanie apostolskie, z uwagi - jak 

twierdził - na „głupotę i nieporadność parafian, których w większości tylko chrzest odróżnia od zwierząt". 

Wydawało się, że Jan Vianney jako proboszcz nie robił nic nadzwyczajnego: adorował Najświętszy 

Sakrament, udzielał sakramentów, nauczał katechizmu, modlił się na różańcu, podejmował dzieła 

miłosierdzia, odwiedzał chorych. Pierwszymi, którzy zrozumieli jego świętość, były katechizowane przez 

niego dzieci, które z kolei sprowadziły do kościoła swoich rodziców.  

Jedyne, co prawdziwie wyróżniało go pośród innych księży, to nieustanne, kończące się po północy 

słuchanie spowiedzi. Najsłynniejszy ówczesny kaznodzieja francuski, Henri-Dominique Lacordaire, który 

na swoje konferencje wielkopostne przyciągał tłumy do katedry Notre-Dame w Paryżu, po usłyszeniu 

kazania księdza Vianney'a dostrzegł dzielącą ich różnicę. Podczas błyskotliwych kazań w katedrze paryskiej 

ludzie wchodzili na konfesjonały, żeby nie uronić żadnego słowa z jego kazania; podczas nieudolnych kazań 

proboszcza z Ars, ludzie natychmiast klękali skruszeni przy konfesjonale. Posługa księdza Jana Marii w 

konfesjonale doprowadziła do nawrócenia dziesiątek tysięcy ludzi z całej ówczesnej Francji.  
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W początkach swojej pracy duszpasterskiej on sam nie rozumiał rzeczywistych rozmiarów słabości 

przeciętnych chrześcijan, którzy stanowili większość ochrzczonych: od wszystkich domagał się 

maksymalnego wysiłku. Z czasem jednak coraz wyraźniej dostrzegał, że najważniejszą sprawą jest 

modlitwa i pokutowanie kapłana za tych, którzy nie doceniają darów łaski Bożej. Najbardziej dręczyła go 

myśl, że ktoś mógłby zostać potępiony z jego winy i z uwagi na jego niedociągnięcia kapłańskie.  

A przecież był on człowiekiem, który - jak rzadko kto - szanował kapłaństwo. Rozważcie potęgę kapłana! - 

uczył. Jego mowa kawałek chleba przeistacza w Boga! To więcej niż stworzyć świat. A także: Idźcie się 

wyspowiadać Najświętszej Pannie lub aniołowi. Czy dadzą wam rozgrzeszenie? Czy dadzą wam Ciało i 

Krew Pana naszego? Nie, Najświętsza Panna nie może sprawić, by Jej boski Syn zstąpił pod postacią hostii. 

I nawet dwustu aniołów nie zdoła wam dać rozgrzeszenia. A kapłan, jakkolwiek byłby prosty, może to zrobić. 

(...) O, kapłan to coś wielkiego!  

3. Wielcy kapłani Archidiecezji Poznańskiej  

W ponad tysiącletnich dziejach nasza Archidiecezja może poszczycić się wieloma wspaniałymi biskupami i 

prezbiterami.  

Spośród wielkich pasterzy, którzy przewodzili Kościołowi Poznańskiemu w dwudziestym wieku wystarczy 

choćby wspomnieć postać prymasa Polski Augusta kardynała Hlonda, który przez 20 lat prowadził naszą 

Archidiecezję, a którego proces beatyfikacyjny toczy się obecnie. Osobę księdza arcybiskupa Antoniego 

Baraniaka - aresztowanego w 1953 roku razem z prymasem Tysiąclecia i osadzonego w więzieniu na 

Mokotowie - który za łaską Bożą i dzięki sile charakteru nie ugiął się mimo nieludzkich tortur, osłaniając 

sobą nie tylko kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale cały Kościół katolicki. Nieprzeciętną osobowością był 

także - zmarły w 1999 roku - arcybiskup Jerzy Stroba: organizator życia kościelnego, twórca dziesiątek 

nowych parafii, inicjator budowy bardzo wielu kościołów, zaangażowany w dzieło przygotowania 

Katechizmu Kościoła Katolickiego.  

Wspomnijmy również 263 kapłanów Poznańskiej Archidiecezji, którzy w czasie II wojny światowej zostali 

zamęczeni przez okupantów; pięciu spośród nich zostało beatyfikowanych. W obozach zagłady przebywało 

wtedy znacznie więcej naszych księży. Nie zapominamy również o księżach z trudnego okresu 

prześladowań komunistycznych; nękanych, prześladowanych i więzionych.  

Z wielką radością mogę stwierdzić, że i dzisiaj mamy wielu ofiarnych księży wiernie spełniających swoją 

posługę, wielu dzielnych kapłanów, pracujących w ogromnych i całkiem maleńkich parafiach. Aktualnie na 

terenie naszej Archidiecezji w 400 parafiach w duszpasterstwie pracuje 803 księży. Jako Pasterz 

Archidiecezji Poznańskiej pragnę z całego serca podziękować naszym kapłanom za ich pracę duszpasterską, 

za wierność Chrystusowi i Kościołowi, za wszelki trud i poświęcenie. Jestem bowiem głęboko przekonany, 

że nic tak bardzo nie pobudza wiernych do czci Bożej jak życie i przykład tych, którzy poświęcili się służbie 

Bożej.  

Ciągle jeszcze zapewniają oni ochrzczonym posługę kapłańską: coniedzielną Mszę świętą, sakrament 

pokuty i inne posługi duszpasterskie. Rodzi się jednak pytanie: czy zawsze tak będzie? W naszej 

Archidiecezji księży ubywa, a potrzeby duszpasterskie się mnożą. Nowowyświęceni nie zastępują liczbowo 

starszych i zmarłych. Dlaczego tak się dzieje?  

4. Nasza odpowiedzialność za dzieło powołań  

Pierwszą przyczyną spadku powołań jest obecny stan naszych rodzin, wśród których mamy dzisiaj do 

czynienia ze znacznym spadkiem dzietności. Ponadto, pojawiają się rodzice, którzy od małości nie 

przygotowują dzieci do życia ofiarnego, a nawet zaszczepiają dzieciom niechęć do powołania duchownego;. 

A przecież od tego, jakie są rodziny, zależy jacy będą księża. Z jaką wdzięcznością i szacunkiem trzeba 

myśleć o tych rodzinach, które tworzą atmosferę szacunku do sakramentu kapłaństwa.  
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Po wtóre, jesteśmy także świadkami antyklerykalnej propagandy, której celem jest walka z Kościołem. 

Objawia się to w chorobliwym tropieniu grzechów kapłańskich, nagłaśnianiu ich w mediach, w 

przedstawianiu jednostkowych przypadków niewierności kapłańskiej jako praktyki powszechnej.  

To prawda, jesteśmy - jak wszyscy ludzie - grzesznikami. Sam Apostoł św. Paweł w liście do Rzymian z 

bólem wyznaje: Nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę (Rz 7,19). Pamiętajmy 

jednak o tym, że krytyka może być pożyteczna lub szkodliwa. Przynosi pożytek tylko wtedy, kiedy 

wypływa z miłości, czyli gdy zmierza do dobra osoby krytykowanej lub do jakiegoś dobra wspólnego. Stąd 

nie należy przyjmować świadectwa tych, którzy agresywnie krytykując Kościół i księży sami nie prowadzą 

dobrego życia, którzy kierują się nienawiścią, lekkomyślnością lub chciwością. Mówienie prawdy musi być 

zawsze podporządkowane miłości. Grzeszy ten, kto przekazuje prawdę bez miłości i wbrew 

sprawiedliwości, bo miłość pragnie bronić, usprawiedliwiać, tłumaczyć drugiego; należy szukać w każdym 

dobra, a nie zła.  

Kapłaństwo jest wielkim szczęściem dla Kościoła i dla samego powołanego; nie wszyscy zdają sobie z tego 

sprawę. Często powtarza się ewangelijna historia bogatego młodzieńca, który wprawdzie został powołany, 

ale „ułuda bogactwa" nie pozwoliła mu pójść za Chrystusem, odszedł więc smutny (por. Mt 19, 16 - 22). 

Dzisiaj, niestety, mamy również takich młodzieńców, którzy przyjemność, karierę, pragnienie bogactwa 

stawiają wyżej niż powołanie; towarzyszem ich przyszłości będzie nieodłączny smutek.  

Jeśli nie zmieni się nasze nastawienie do sprawy powołań, możemy w przyszłości zostać bez kapłana. Czy 

naprawdę tego chcemy? Siostry i Bracia, nikt z nas nie może się zwolnić z osobistej odpowiedzialności za 

dzieło powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych w naszej Archidiecezji. Twórzmy klimat sprzyjający 

wzrastaniu powołań. Módlmy się o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie. O taką modlitwę proszę w 

szczególności liczne wspólnoty Żywego Różańca w naszych parafiach, a także wszystkich chorych. Z nas 

samych składajmy duchową ofiarę w intencji nowych powołań oraz świętości naszych kapłanów.  

Zakończenie  

Na koniec pragnę z radością wszystkich poinformować, że w kwietniu przyszłego roku w naszej 

Archidiecezji rozpocznie się peregrynacja relikwii św. Jana Vianney'a. Za przyczyną tego wielkiego 

świętego chcemy modlić się o dobrych kapłanów i nowe powołania kapłańskie. Proboszcz z Ars powiedział: 

Dobry pasterz, pasterz według serca Bożego jest największym skarbem, jaki Bóg może ofiarować parafii, 

jest jednym z najcenniejszych darów boskiego miłosierdzia.  

Módlmy się gorliwie o to, aby wszyscy wezwani przez Chrystusa odpowiedzieli chętnie na głos powołania. 

Abyśmy zawsze mogli cieszyć się dobrymi duszpasterzami w naszych parafiach. Aby wszyscy nasi księża 

byli świętymi w swojej codziennej, ofiarnej, zwyczajnej pracy duszpasterskiej.  

Wszystkim wiernym, a w szczególności tym, którzy z troską myślą o kapłaństwie, a zwłaszcza rodzicom, 

nauczycielom, dzieciom i młodzieży na rozpoczynający się nowy rok szkolny z serca błogosławię.  

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Poznań, dnia 20 sierpnia 2009 roku  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dożynki, 23 sierpnia 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Czego chcesz od nas, Panie, Dożynki Archidiecezjalno-Samorządowe (Zbąszyń - 

23.08.2009)  
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Zgromadziliśmy się dzisiaj w Zbąszyniu przed pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II, aby wspólnie - w 

imieniu całej Archidiecezji Poznańskiej i tutejszego Powiatu - podziękować Stwórcy za tegoroczne plony i 

prosić o błogosławieństwo na przyszły rok, aby podziękować rolnikom za ich trudy, i wreszcie, by 

wspomnieć 130-lecie Kółka Rolniczego Ziemi Zbąskiej, będącego prostym wyrazem ducha solidarności 

rolniczej.  

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? 

Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?  

1. ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA  

Ty pragniesz naszego dziękczynienia. Z dziękczynieniem więc przychodzimy w dożynkowe święto, 

włączając się jak następne ogniwo wielkiego łańcucha ludzkości, w tradycję, która nie jest dla nas niczym 

nowym. Żydzi - a sądzę, że także wszystkie inne kultury - obchodzili święto dziękczynienia przynajmniej 

dwa i pół tysiąca lat temu. Dożynki to przecież nic innego jak dalszy ciąg starotestamentalnego Święta 

Namiotów, o którym mówi Pismo: „Tak więc piętnastego dnia siódmego miesiąca [a więc na przełomie 

sierpnia-września], kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto Pana przez siedem dni. 

Pierwszego dnia jest uroczysty szabat. Ósmego dnia także uroczysty szabat. Weźcie sobie pierwszego dnia 

owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić 

przed Panem, Bogiem waszym, przez siedem dni. Będziecie obchodzić to święto dla Pana co roku przez 

siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń" (Kpł 23,39-42; por. 29,12-39: o ofiarach).  

Księga Powtórzonego Prawa uzasadni szerzej przyczynę tego święta: „Przez siedem dni będziesz świętować 

ku czci Boga swego, Jahwe, w miejscu, które sobie obierze Jahwe, za to, że ci błogosławi Bóg twój, Jahwe, 

we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, i abyś był pełen radości" (Pwt 16,13-15).  

W odruchu wdzięczności nasze delegacje przynoszą więc na dożynki wieńce żniwne. I to także nie jest 

niczym nowym. W liturgii żydowskiej każdy mężczyzna przynosi na Święto Namiotów bukiet składający 

się z czterech rodzajów roślin: owoc cytrusowy (etrog), gałązkę palmową (lulaw), trzy liście mirtu (hadasa) 

oraz dwie gałązki wierzby (arawa). Lulaw, hadasa i arawa związane są w jeden bukiet, którym potrząsa się 

na cztery strony świata oraz ku górze i ku dołowi, aby w ten sposób symbolicznie wyrazić wszechobecność 

Boga. Każda z tych roślin ma głęboką symbolikę, a wszystkie razem reprezentują wierzących ludzi, którzy 

studiują Prawo Boże. Owoc cytrusowy (etrog) ma mocny zapach i intensywny smak - reprezentuje ludzkie 

serce. Gałązka palmowa (lulaw) nie ma zapachu lecz wydaje owoce - reprezentuje ludzki kręgosłup. Trzy 

liście mirtu (hadasa) intensywnie pachną lecz nie mają owoców - reprezentują ludzkie oczy. Dwie gałązki 

wierzby (arawa) nie mają zapachu ani owoców - reprezentują ludzkie usta. Wspólnie przedstawiają one 

ludzkie zobowiązanie do służenia Panu całym swoim sercem, umysłem i wolą (całym sobą).  

a. Z tej właśnie przyczyny - dzięki pracy tutejszego Komitetu Organizacyjnego - gromadzimy się razem: 

duchowieństwo, przedstawiciele Sejmu i Senatu, Władz rządowych i samorządowych, rektorzy szkół 

wyższych, prezesi i członkowie Izb Rolniczych, osoby zajmujące się działalnością dookołarolniczą, zespoły 

artystyczne. Przede wszystkim zaś wójtowie, sołtysi i delegacje rolników, hodowców i sadowników całej 

naszej archidiecezji. Stan rolniczy przynosi przed ołtarz wieńce dożynkowe i bochny chleba; plony pól, 

ogrodów, sadów i przypomina nam o darach duchowych; o trwałych wartościach, pielęgnowanych przez 

roztropne środowisko rolnicze, do których należą: naturalne otwarcie na Boga, cześć dla Najświętszej Marii 

Panny, która wydała najpiękniejszy owoc naszej ziemi, Zbawiciela ludzkości, szacunek dla życia, rodziny i 

pracy.  

Tej - wymaganej przez Boże Prawo - postawy wdzięczności i radości rolników wobec Boga nie mogą 

zawiesić żadne problemy nękające wieś; nie da się jej znieść ze względu na słabe zbiory, ani trudności w ich 

sprzedaży. Tej wdzięczności nigdy nie może zabraknąć, podobnie jak nie powinna ustać wdzięczności 

dzieci wobec własnych rodziców. „To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń" (Kpł 23,41); „W każdym 

położeniu dziękujcie" (1 Tes 5, 18). A więc nie tylko w szczęściu, ale i wtedy, gdy nas spotyka nieszczęście 
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lub krzywda. Owszem, wolno nam błagać Boga o odsunięcie nieszczęść, ale i w złych okolicznościach nie 

możemy zapomnieć o postawie dziękczynnej, bo jeśli Bóg dopuszcza na nas coś złego, to jednocześnie 

udziela daru, by przeciwności nas umocniły.  

Rolnicy Archidiecezji Poznańskiej - ze swojej natury - są ludźmi dziękczynienia. Dlatego przychodzą dzisiaj 

prosić Boga, aby umieli podnieść ziarno z ziemi, myśląc z wdzięcznością: To jest z-boże, czyli z-Bożego 

dane dzieciom Bożym. „Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca 

świateł" (Jk 1,17).  

Rolnicy wiedzą, że swoim dziękczynieniem nie uczynią Boga szczęśliwszym ani doskonalszym, to nam jest 

potrzebna modlitwa dziękczynna, ponieważ przy jej pomocy uczymy się przyjmować dary Boże zgodnie z 

zamiarem Dawcy.  

b. Ale dożynki są nie tylko okazją do dziękowania Stwórcy, to także okazja do wyrażenia naszej 

wdzięczności i szacunku dla Was, rolników. Tę wdzięczność winniśmy wielu ludziom. Przecież kromka 

chleba, którą podnosimy do ust dociera do nas dzięki zbiorowemu wysiłkowi i ofiarności wielkiej rzeszy 

ludzi: rolników, magazynierów, młynarzy, piekarzy, transportowców i sprzedawców. Możemy powiedzieć, 

że - w jakimś sensie - chleb zamyka w sobie wysiłek znaczącej części społeczeństwa. To rzeczywisty 

symbol solidarności jednego człowieka z drugim człowiekiem.  

2. 130-ROCZNICA KÓŁKA ROLNICZEGO ZIEMI ZBĄSKIEJ  

Przykład godnej pochwały ducha solidarności rolniczej narodził się na polskiej ziemi 145 lat temu. Pierwsze 

kółko rolnicze na ziemiach polskich - będących wtedy pod zaborem pruskim - powstało 1 października 1862 

r. Było to kółko rolnicze pod nazwą "Włościańskie Towarzystwo Rolnicze" w Piasecznie koło Gniewu, na 

Pomorzu Gdańskim.  

Kółko Rolnicze na terenie Ziemi Zbąskiej powstało (najpierw w Przyprostyni) siedemnaście lat później, 

czyli w 1879 roku. Solidarność, jaką proponowało, daleko wykraczała poza jej dzisiejsze czysto rolnicze 

rozumienie. W skład Kółka Rolniczego wchodzili bowiem także adwokaci, lekarze, kupcy, handlowcy, 

rzemieślnicy - razem z ówczesnym proboszczem zbąszyńskim.  

Nie dokonywano tego bez zewnętrznych i wewnętrznych trudności, ale i radości. Ich świadectwem jest 

przemówienie patrona Kółek Rolniczych Maksymiliana Jackowskiego na walnym zebraniu prezesów i 

delegatów w Poznaniu dnia 23 marca 1887 roku.  

„Co do uczęszczania na miesięczne zebrania, mała zaszła poprawa; jak w zeszłym tak i w bieżącym roku 

wielu prezesów skarży się na opieszałość członków, na których wszelkie nawoływania oraz dobry przykład, 

jaki dają pilniejsi członkowie na zebrania uczęszczający, pozostają bez wpływu. [...]  

W uprawie roli znaczna zaszła co do ulepszania zmiana, mianowicie tam, gdzie gospodarze sadzą buraki 

cukrowe. W wielu Kółkach nabierają członkowie zamiłowania do robienia prób z ulepszonymi gatunkami 

zbóż, roślin pastewnych i ziemniaków. Niskie, zimne, sapowate ziemie, na których wymakało zboże, a 

zagęszczały się chwasty, osuszone rowami, a gdzieniegdzie i sączkami, zamieniły się w urodzajne role, 

pięknym okryte dzisiaj zbożem. Zagęszczają się płodozmiany, jak też rozpowszechniają się koniczyny, 

seradela, kukurydza i rozmaite trawy. [...] Członkowie sprowadzili w zeszłym roku 5360 cetnarów 

superfosfatu, prócz tego kilkaset cetnarów gipsu pod koniczyny i kainitu na łąki z dobrym skutkiem. 

Poprawne pługi cięższe przestały być rzadkością, jako też trzy i czteroskibowce już gospodarze 

wypróbowali i uznali, że trzyskibowcom należy się pierwszeństwo. Najwięcej ulepszonych narzędzi 

rolniczych weszło w użycie w Inowrocławskim powiecie, których użyteczność i poznanie zawdzięczają 

członkowie wystawie rolniczej, urządzonej w Inowrocławiu w 1882 r." (M. Jackowski, Przemówienie 

Patrona Maksymiliana Jackowskiego przy zagajeniu Walnego Zebrania Delegatów Kółek rolniczo-

włościańskich w Poznaniu, 1884, s. 8-10).  
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Potrzeba podobnego ducha solidarności rolniczej istnieje także dzisiaj. Potrzeba mianowicie rozwijania 

więzi międzyludzkich, postaw pomocy, współdziałania i służby. Trzeba wspierania samorządności, 

uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Potrzeba szerszego łączenia sił w sferze politycznej, społecznej, 

gospodarczej. Trzeba wspierania współdziałania rolników z instytucjami faktycznie wspomagającymi 

rolnictwo. Podtrzymywania i tworzenia dobrych tradycji. Budzenia wyższych aspiracji, zwłaszcza wśród 

młodzieży rolniczej.  

3. UPRAWA LUDZKICH SERC  

a. Kiedy nadchodzą dożynki każdy mądry gospodarz przypomina sobie o tym, że sprawa ta nie dotyczy 

tylko materii, ale i ducha. Nie tylko tego, co na zewnątrz, ale i tego, co we wnętrzu rolnika. Przecież on jest 

nie tylko siewcą i żniwiarzem, ale również uprawną rolą Bożą (por. Mt 13). On ma przed swoimi oczyma 

żniwa ziemskie, po to, by łatwiej mógł sobie wyobrazić żniwa niebieskie; przybycie boskiego Żniwiarza, 

który odrzuci plewy, a ziarno dobrych czynów zgromadzi w boskich spichlerzach (por. Mt 21,33).  

„Serce" rolnika pozostaje najcenniejszą glebą, jaką on posiada. Mając to na uwadze, jeden z Ojców Kościoła 

napomina rolnika: „Kiedy zatem przechadzasz się po polu i oglądasz swojej ziemi, zważ, że ty także jesteś 

polem Chrystusa, i dbaj także o siebie jak o swoje pole. Tak jak domagasz się od swego rolnika, aby 

troszczył się o piękno twojego pola, tak też uprawiaj własne serce, aby było piękne dla Pana" (Św. Paulin z 

Noli, List 39, 3 do Aprusa i Amanda).  

b. Jezus - w dzisiejszej Ewangelii - także domaga się od swych uczniów uprawy serca. Wzywa do tego w 

niezwykle prowokacyjny - wyraźnie zabroniony przez Prawo Mojżeszowe - sposób: „Kto spożywa moje 

Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym". Każdy Żyd doskonale 

wiedział, że nie tylko ze względów higienicznych, ale także ze względów rytualnych, kontakt z ciałem 

osoby zmarłej czyni człowieka nieczystym (por. Kpł 21,1-4.11; Lb 5,2; 6,6-11; 19,11-20). Tymczasem Jezus 

- jakby na przekór żydowskiej wrażliwości - zachęca uczniów do spożywania Ciała Syna Człowieczego 

(por. J 6,51-54).  

Podobnie ma się rzecz z nakazem picia Jego Krwi (por. J 6,53-56). Każdy Żyd wiedział doskonale, że picie 

krwi jest absolutnie zabronione (por. Kpł 7,26-27; 17,10-14; 19,16; Pwt 12,16.23-25; 15,23). Wiedział to 

także nawrócony faryzeusz, święty Paweł, który w swoich tekstach eucharystycznych unikał obrazu picia 

krwi, zastępując go nieco dziwnym wyrażeniem „picia kielicha" (1 Kor 11,26-27; por. także Łk 22,20). 

Tymczasem jakby na przekór Żydom i ich wrażliwości, Jezus wyraźnie nie domaga się picia kielicha, ale 

właśnie Jego Krwi (por. J 6,53-56).  

Nakazując to, napotyka na zgorszenie i opór słuchaczy. Co było przyczyną tego zgorszenia? Otóż główną 

przyczyną była i nadal nią pozostaje darmowość zbawienia udzielonego człowiekowi przez Boga, której 

najważniejszym przejawem jest krzyż Chrystusa (por. 1 Kor 1,23). Oto bowiem każdy z nas - zamknięty we 

własnym egoizmie - spotyka Miłość, która nic nie chce zachować dla siebie, ale w całości wydaje się dla 

innych; w której nie ma cienia interesowności ani egoizmu. Takie spotkanie jest oczywiście wezwaniem do 

adekwatnej odpowiedzi. Ale w człowieku pełnym egoizmu taka Miłość rodzi lęk, bo staje się jasne, że na 

Miłość objawioną przez krzyż można odpowiedzieć tylko poprzez miłość, wyrażoną przez branie własnego 

krzyża. A to budzi opór.  

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam zgorszenie krzyżem jako najważniejszy powód odejścia od Zbawiciela. 

To krzyż nas gorszy i dlatego nie dajemy wiary Chrystusowi, uciekając w grzech. Teoretycznie nie 

odrzucamy krzyża Chrystusa, on pozostaje dla nas czcigodnym znakiem zbawienia. My odrzucamy nasz 

krzyż codzienny; odrzucamy go w praktyce.  

Lecz odrzucenie krzyża, którym jest miłość do nieprzyjaciół, sprzyja obmowom, podejrzeniom, zarzutom i 

wojnom. Odrzucenie krzyża, którym jest wierność małżeńska, jest przyczyną zdrad, rozwodów, rozbitych 

rodzin, cierpienia dzieci i ich deprawacji. Odrzucenie krzyża, którym jest wychowywanie dzieci, przeradza 
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się w wiele patologii społecznych, uzależnień, przestępstw. Odrzucenie krzyża, którym jest post, powoduje, 

że coraz bardziej stajemy się społeczeństwem konsumpcyjnym, o którym dosłownie i w przenośni można 

powiedzieć: „Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch, a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, 

których dążenia są przyziemne" (Flp 3,19). Odrzucenie krzyża, którym jest niedostatek, rodzi kradzieże, 

nieuczciwości. Odrzucenie krzyża, którym jest własny charakter, słabości, ograniczenia, powoduje wiele 

udawania, pozowania na kogoś, kim się nie jest.  

„Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije" (1 Kor 11,29). 

Rolnikowi nie wolno brać udziału we Mszy świętej bez wiary, w sposób czysto zewnętrzny. W taki sposób - 

bez wiary i komunii z Chrystusem - uczestniczył w Ostatniej Wieczerzy Judasz, kończąc mizernie swój 

żywot doczesny.  

ZAKOŃCZENIE  

Nie zapominajmy o tym, że zgromadził nas tutaj duch wdzięczności wobec Stwórcy i wobec Jego 

stworzenia. Zgromadził nas duch wiary, który każe nam złożyć na mszalnej patenie ziemski chleb, 

oczekując od Boga cudownej przemiany. „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki 

Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się 

dla nas chlebem życia".  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 70-rocznica wybuchu II Wojny Światowej, 1 

września 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Przed siedemdziesięciu laty (Poznań, kościół ojców Karmelitów - 1.09.2009).  

Zbrodnicza agresja Niemiec na Polskę sprzed 70-ciu laty, rozpoczynająca II wojnę światową, była 

wydarzeniem o niesłychanych konsekwencjach dla Polski i świata; była prawdziwym przełomem dla 

ówczesnej cywilizacji. Wojna objęła swoim zasięgiem większą część Europy i Azji, północną Afrykę, a 

także oceany: Atlantyk i Pacyfik. W sumie spośród wszystkich biorących w niej udział narodów zginęło 

ponad 56 milionów ludzi, w tym ok. 5,5-5,8 miliona polskich obywateli (czyli Polaków, Żydów, Romów i 

innych narodowości; por. T. Szarota - W. Majerski, Polska 1939 - 1945. Straty osobowe i ofiary represji pod 

dwiema okupacjami).  

Nie sposób zliczyć rannych i zaginionych. Samych Polaków dotkniętych represjami, wywózkami, 

aresztowaniami, zamknięciem w obozach było 10 mln w niemieckiej strefie okupacyjnej i 1,8 mln w strefie 

okupacyjnej sowieckiej. Zniszczeniu uległy środowiska ludzkiego życia i zabytki o wielkiej wartości 

historycznej. Miasta i wsie zostały zniszczone i zrównane z ziemią. Rodziny musiały masowo opuszczać 

ziemię, z którą były od wieków związane. Nigdy przedtem nie było tak wielu ofiar śmiertelnych wśród 

ludności cywilnej, zwłaszcza wśród kobiet i dzieci.  

Jeszcze poważniejszym skutkiem tej wojny była banalizacja śmierci, nienawiści i przemocy, która 

przyzwyczaiła ludzi do nieznanych przedtem rozmiarów pogardy dla człowieka i pogwałcenia jego praw. 

Była szczególnego rodzaju mobilizacją nienawiści, depczącej człowieka i to, co ludzkie w imię zaborczej 

ideologii.  

„Z racjonalnego punktu widzenia przeciwstawianie się hitlerowskim Niemcom ocierało się o szaleństwo" 

(prof. Mirosław Piotrowski) a jednak Polacy się bronili. Być może intuicyjnie zdawali sobie sprawę z tego, 

co faktycznie zakładał niemiecki Generalny Plan Wschodni: po 20 latach od ukończenia wojny nie będzie 

państwa polskiego, polskiej kultury ani 80% Polaków  

Doświadczenia wojny i czasów późniejszych w relacjach naszych narodów wciąż są jeszcze żywe. U wielu 

ludzi, którzy przeżyli tę wojnę, trwają bolesne wspomnienia o czasach przemocy, bezprawia i bezsilności; 

wspomnienia utraconych najbliższych członków rodziny, krewnych i przyjaciół oraz utraty ojczyzny. 
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Przeżycia wojny światowej głęboko wryły się w pamięć i serca ludzi i narodów a niektóre rany nie zagoiły 

się po dziś dzień (por. Oświadczenie biskupów polskich i niemieckich z okazji 70. rocznicy wybuchu wojny, 

1). „W niektórych społecznych czy politycznych tendencjach ujawnia się pokusa propagandowego 

wykorzystania historycznych zranień i rozbudzania resentymentów wynikających z jednostronnych 

interpretacji historii" (Oświadczenie biskupów polskich i niemieckich z okazji 70. rocznicy wybuchu wojny, 

5).  

Nikt nie odpowie precyzyjnie jak długo trwały dla Polaków skutki owej wojny. Nie był to z pewnością dzień 

8 maja 1945 r., kiedy Niemcy kapitulowały w Berlinie. Dowódca podziemnego wojska gen. bryg. Leopold 

Okulicki wypowiedział wtedy pamiętne słowa: „Polska, według rosyjskiej recepty, nie jest tą Polską, o którą 

bijemy się szósty rok z Niemcami, dla której popłynęło morze krwi polskiej [...]. Obecne zwycięstwo 

sowieckie nie kończy wojny [...]. Wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem słusznej Sprawy". 

Polityczne skutki tej wojny trwały dla nas Polaków dziesiątki lat, aż do 1989 roku, kiedy to odzyskaliśmy 

naszą suwerenność. Jej skutki moralne trwają po dziś dzień, ponieważ doznane zło głęboko wciąga ofiarę w 

swoją orbitę. Nasi wrześniowi agresorzy należeli do światowej czołówki aborcyjnej i eutanazyjnej w XX 

stuleciu; walcząc z nimi, nie uniknęliśmy zainfekowania się tymi objawami zbrodniczej mentalności 

naszych okupantów. W tym sensie dla nas wojna się jeszcze nie skończyła.  

1. PRZYCZYNY TAMTEJ WOJNY  

Ojciec święty Pius XII - analizując powody, które doprowadziły do tych przerażających nieszczęść - w 

orędziu radiowym wygłoszonym w wigilię Bożego Narodzenia 1941 roku - mówił: „Gdy bada się 

przyczyny tych dzisiejszych ruin, wobec których oglądająca je ludzkość staje niepewna, słyszy się nieraz 

twierdzenie, chrześcijaństwo sprzeniewierzyło się swemu posłannictwu [...]. Nie! Chrześcijaństwo [...] nie 

sprzeniewierzyło się swemu posłannictwu. To ludzie zbuntowali się przeciw chrześcijaństwu, prawdziwemu 

i dochowującemu wierności Chrystusowi i Jego nauce [...]. Stworzyli nową religię bez duszy albo też duszę 

bez religii (Pius XII, Orędzie radiowe wygłoszone w wigilię Bożego Narodzenia 1941 roku, p. 4).  

„Nie możemy [...] zamykać oczu na smutny widok stopniowej dechrystianizacji jednostek i społeczeństw, 

która od rozluźnienia obyczajów przeszła do osłabiania i otwartego zaprzeczenia prawdy i sił, 

przeznaczonych dla oświecania umysłów w kwestii dobra i zła, dla umacniania życia rodzinnego, życia 

prywatnego, państwowego i publicznego. Jakaś „anemia" ideowa, jakby szerząca się zaraza, tak dotknęła 

różne ludy Europy i całego świata i spowodowała w duszach taką pustkę moralną, iż żadna ideologia 

religijna czy mitologiczna, narodowa lub międzynarodowa nie zdoła jej wypełnić. Słowami, czynami i 

zarządzeniami, od dziesiątek lat i wieków, cóż lepszego albo cóż gorszego umie się czynić, jak wydzierać z 

serc ludzi, od ich dzieciństwa aż do starości, wiarę w Boga, Stworzyciela i Ojca wszystkich, 

wynagradzającego za dobro a karzącego za zło, przez wypaczanie wychowania i wykształcenia" (Pius XII, 

Orędzie radiowe wygłoszone w wigilię Bożego Narodzenia 1941 roku, p. 5).  

Pośród tych ideologii szczególnie dotkliwie dał o sobie znać, potępiony przez Kościół, nacjonalizm i 

komunizm. Papież Pius XI, który w encyklice Divini Redemptoris (19.03.1937) potępił antyreligijny 

charakter komunizmu, w encyklice Mit brennender Sorge (14.03.1937) napiętnował ideologię nazizmu. 

„Kto wynosi ponad skalę wartości ziemskich - uczył Pius XI - rasę albo naród, albo państwo, albo ustrój 

państwa, przedstawicieli władzy państwowej albo inne podstawowe wartości ludzkiej społeczności [...] 

czyni z nich najwyższą normę wszelkich wartości, także religijnych, i oddaje im cześć bałwochwalczą; ten 

przewraca i fałszuje porządek rzeczy stworzony i ustanowiony przez Boga - Człowieka" (Pius XI, Mit 

brennender Sorge, 12).  

„Po wtrąceniu ducha w przepaść moralną przez oddalenie go od Boga i życia chrześcijańskiego, nie 

pozostawało nic innego, jak tylko zwrócić myśli, zamiary, wskazania, ocenę rzeczy, działalność i ludzką 

pracę do świata materialnego, trudząc się i zalewając potem, by jak najbardziej się rozwinąć i bardziej niż 

kiedykolwiek, ponad wszelką miarę, gromadzić bogactwa i potęgę, współzawodniczyć w tym, by szybciej, 

więcej i lepiej produkować to wszystko, czego postęp materialny zdawał się wymagać. Stąd to w polityce 
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przewaga jakiegoś nieokiełznanego pędu do ekspansji i posunięć nie troszczących się o moralność, w życiu 

gospodarczym, władza wielkich i olbrzymich przedsiębiorstw i stowarzyszeń" (Pius XII, Orędzie radiowe 

wygłoszone w wigilię Bożego Narodzenia 1941 roku, p. 6). W ten sposób nagromadziły się 

niesprawiedliwości oraz nadmierne nierówności w porządku gospodarczym i społecznym, zazdrość, 

podejrzliwość i pycha, które szerząc się między ludźmi i narodami, zagroziły pokojowi i doprowadziły do 

wojny.  

2. DZISIAJ  

Dzisiaj z kolei - w przemówieniach europejskich polityków - przewija się wciąż jeden i ten sam motyw 

samozadowolenia: „Europa jest kontynentem bez wojen"; spełniły się nasze marzenia o wiecznym 

szczęściu. Sama możliwość wojny znikła z horyzontu refleksji i polityki europejskiej.  

 

Ten entuzjazm studzi nieco jeden z analityków politycznych (Bartłomiej Sienkiewicz), twierdząc, że 

doświadczenie dwóch pokoleń bez wojen nie jest w Europie niczym wyjątkowym; od 1871 do 1914 roku 

również panował pokój oraz przekonanie, że jest on niewzruszony. Natomiast przeświadczenie, że przyszłe 

konflikty mogą zostać spowodowane wyłącznie przez współczesne odmiany faszyzmu, służy raczej 

stygmatyzacji przeciwników europejskiej lewicy, aniżeli definicji realnego zagrożenia pokoju. Do tego 

dochodzi jeszcze fałszywe przekonanie, że „demokracje nie toczą ze sobą wojen", oraz, że „to się nikomu 

nie opłaca". A jednak demokracje - czego jesteśmy świadkami - są wciągane do wojen, nawet jeśli nie mają 

na to ochoty. Zaś prymitywna wersja liberalizmu - nakazująca w zysku dopatrywać się głównego źródła 

ludzkich poczynań - przegrywa z objawami szaleństwa całych narodów, z całym doświadczeniem ludzkości. 

 

To nie współczesne doświadczenia i dzisiejsze ideologiczne przesłanki będą w przyszłości określać 

możliwość lub niemożliwość wybuchu następnych wojen w Europie, ale polityka, jaką znamy od stuleci, z 

całą jej nieprzewidywalnością, zbiorowymi namiętnościami i decyzjami, których skutki przerastają ich 

sprawców. 

 

Dzisiaj - pisze ten sam człowiek - Zachód utracił przewagę moralną, tak silnie oddziaływającą po upadku 

bloku sowieckiego. Popsuły się też główne osie bezpieczeństwa. W kwestiach bezpieczeństwa 

europejskiego Amerykanie abdykowali. Mimo głośnych zaklęć, nic nie powstrzymuje stopniowego uwiądu 

NATO - jedynego w Europie systemu bezpieczeństwa zbiorowego. W miejsce dotychczasowych pewników 

i stabilizatorów sytuacji nie powstają żadne nowe rozwiązania, co najwyraźniej widać po unijnej 

bezradności militarnej i dyplomatycznej.  

 

Osobnym problemem jest Rosja - czyli największy „zamrożony konflikt" w Europie, skąd pełne napięć i 

konfliktów relacje Rosji z sąsiadami.  

Europa jest też celem nasilającej się „cywilnej agresji" z Bliskiego Wschodu i Afryki - z miejsc tych 

wywodzi się coraz bardziej znacząca mniejszość cywilizacyjna w zachodnich społeczeństwach, coraz 

trudniej się asymilująca, coraz bardziej odkształcająca równowagę społeczną i budżety socjalne, a także 

coraz wyraźniej wroga wobec wartości krajów pobytu.  

Jeśli do tego obrazu dodamy obecny kryzys, nieuchronnie wymuszający na rządach zwiększoną dawkę 

egoizmu i ochronę własnych rynków czy budżetów, otrzymamy w sumie obraz niewesoły.  

Żaden z tych czynników destabilizujących wzięty z osobna nie zwiększa prawdopodobieństwa wojny w 

Europie, ale ich połączenie, owszem. Dla Polski, czyli dla kraju niezdolnego do samodzielności militarnej - 

rozumianej jako zdolność do obrony własnymi siłami przed którymkolwiek z potężnych sąsiadów - ta 

zmiana sytuacji wydaje się szczególnie znacząca. Jeśli bowiem jesteśmy świadkami stopniowego 

rozmywania się pewników strategicznych na mapie Europy, to i te, na których zostało zbudowane 
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bezpieczeństwo Polski, mogą po czasie okazać się nic nie warte (Bartłomiej Sienkiewicz, analityk 

polityczny, TP 32[2009]14-15).  

3. POKÓJ  

Człowiek wierzący nie powinien karmić się iluzjami. „Ludziom, o ile są grzeszni, zagraża 

niebezpieczeństwo wojny i aż do nadejścia Chrystusa będzie zagrażać; o ile natomiast zespoleni w miłości 

przezwyciężają grzech, to i gwałty są przezwyciężane [...]" (Gaudium et spes, 78).  

Najnowsza encyklika papieska Caritas in veritate z jednej strony nie robi sobie złudzeń co do ludzkiej 

natury, a z drugiej strony proponuje drogę pokoju, uwarunkowaną wprowadzaniem sprawiedliwości i 

miłości w nasze życie indywidualne, społeczne i międzynarodowe: „Miłość przewyższa sprawiedliwość, 

ponieważ kochać to znaczy darować, ofiarować coś mojego drugiemu; ale miłości nie ma nigdy bez 

sprawiedliwości, która skłania, by dać drugiemu to, co jest jego, co mu się należy z tej racji, że jest i działa. 

Nie mogę drugiemu «darować» coś z siebie, jeżeli mu nie dam w pierwszym rzędzie tego, co mu się należy 

zgodnie ze sprawiedliwością. Kto kocha drugich, jest przede wszystkim sprawiedliwy wobec nich. 

Sprawiedliwość nie tylko nie jest obca miłości, nie tylko nie jest alternatywną albo paralelną drogą miłości: 

sprawiedliwość jest niepodzielnie związana z miłością, towarzyszy jej. Sprawiedliwość jest pierwszą drogą 

miłości, jak powiedział Paweł VI, jest jej «najmniejszą miarą» [...]. Z jednej strony miłość domaga się 

sprawiedliwości: uznania i uszanowania słusznych praw poszczególnych osób i narodów. Podejmuje się ona 

budowania miasta człowieka zgodnie z prawem i sprawiedliwością. Z drugiej strony miłość przewyższa 

sprawiedliwość i uzupełnia ją zgodnie z logiką daru i przebaczenia. Miasto człowieka nie wzrasta tylko 

dzięki odniesieniom do praw i obowiązków, ale jeszcze bardziej i w pierwszym rzędzie dzięki relacjom 

bezinteresowności, miłosierdzia i komunii" (Caritas in veritate, 6).  

Co w tej sytuacji wypada czynić ludziom wierzącym? Oświadczenie biskupów polskich i niemieckich z 

okazji 70. rocznicy wybuchu wojny daje w tym względzie pewne proste sugestie: „Jako Kościół jesteśmy 

przekonani, że Bóg jest najgłębszym Źródłem pokoju. Ważne jest więc takie działanie ludzi, którzy z 

Ewangelii będą czerpać najgłębszą motywację do służby prawdziwemu pokojowi. Zapraszamy najpierw do 

modlitwy o pokój, a następnie do spotkań służących wzajemnemu poznawaniu się, szacunkowi i akceptacji. 

Zachęcamy młodzież do nauki języka sąsiadów oraz do poznawania ich kultury, mającej przecież wspólne, 

chrześcijańskie korzenie. Apelujemy o współpracę instytucji kościelnych w Polsce i w Niemczech, 

zachęcając do współdziałania w dziele ewangelizacji świata i podejmowania wyzwań humanitarnych 

pojawiających się w różnych stronach świata, szczególnie w sąsiadującej z Europą Afryce. Kościół w 

Niemczech i w Polsce posiada znaczny potencjał tkwiący w ludziach i środkach, dlatego nasze 

współdziałanie może przynosić bogate owoce. Doświadczenie przemocy i bezprawia, które wspominamy z 

okazji rozpoczęcia II wojny światowej, powinno nas w szczególny sposób wyczulić na wymagania związane 

z wolnością religijną, której w naszym świecie wielu chrześcijanom brakuje, oraz zwrócić uwagę na 

konieczność solidaryzowania się z tymi, których prawa ludzkie nie są respektowane. Ideał kultury pokoju, 

która zawsze musi być rozumiana jako kultura życia, skłania nas, jako Kościół, ostatecznie do tego, by 

angażować się na rzecz wspierania rodziny i ochrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci" 

(Oświadczenie biskupów polskich i niemieckich z okazji 70. rocznicy wybuchu wojny,6).  

ZAKOŃCZENIE  

Tak buduje się pokój oparty na prawdzie, według nakazów sprawiedliwości, ożywiony i dopełniony 

miłością i urzeczywistniany w klimacie wolności. Jest to rzeczywistość tak wspaniała i wzniosła, że 

człowiek - nawet pełen najlepszej woli - nie jest w stanie ją osiągnąć tylko w oparciu o własne siły. Po to, by 

społeczność ludzka stała się możliwie najlepszym odbiciem Królestwa Bożego, niezbędna jest pomoc Boga 

samego. Módlmy się więc gorąco do Zbawiciela o pokój. Niech On sam usunie z serc ludzkich wszystko, co 

może ten pokój naruszyć, i niech uczyni wszystkich świadkami prawdy, sprawiedliwości i miłości 

braterskiej. Niech oświeci swym światłem umysły przywódców narodów, aby zapewniali obywatelom 

wspaniały dar bezpiecznego pokoju. Niech Chrystus nakłoni wolę wszystkich ludzi do zburzenia dzielących 
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ich murów, do umocnienia więzi wzajemnej miłości, do zrozumienia innych, do przebaczenia tym, którzy 

wyrządzili im krzywdę. Niech pod Jego działaniem i przewodnictwem wszystkie narody połączy więź 

braterstwa i niech wśród nich panuje bezustannie tak bardzo upragniony pokój (Pacem in terris, 167-171).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święto Trzeźwości, 29 sierpnia 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Bądźcie trzeźwi (Cytadela Poznańska - 29.08.2009)  

W dzisiejsze popołudnie - razem z mieszkańcami Poznania i okolic - gromadzimy się na Poznańskiej 

Cytadeli, na Eucharystii w intencji trzeźwości naszego narodu.  

Modlitwą rozpoczynamy bezalkoholowy festyn rodzinny pod hasłem „Trzeźwa Rodzina-Zdrowa Rodzina", 

zorganizowany przez Caritas Poznańską, Urząd Miasta, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zagrożonym 

Uzależnieniem i Uzależnionym „BEZ", Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej i Katolickie 

Radio Emaus. „Trzeźwa rodzina - Zdrowa Rodzina" to jednocześnie tytuł kampanii edukacyjno-

informacyjnej, propagującej styl życia wolny od uzależnień, w której idzie nie tylko o ukazanie 

negatywnych skutków nadużywania alkoholu i innych środków zmieniających nastrój, ale również o 

uświadomienie wartości życia w trzeźwości oraz o to, co każdy z nas może zrobić w tej sprawie w swojej 

własnej rodzinie.  

Chciałbym o tym powiedzieć kilka słów, zatrzymując się tylko przy trzech tematach: trzeźwości, 

abstynencji i rodziny.  

1. TRZEŹWOŚĆ  

Może nas to zdziwić, ale Pismo święte nie traktuje wina jako rzeczy złej samej w sobie. Tę biblijną postawę 

komentuje św. Jan Chryzostom w następujący sposób: „Niektórzy zobaczywszy zachowujących się 

nieprzyzwoicie pijaków, nie ganią ich lecz owoc dany przez Boga. Mówią: niech nie będzie wina! 

Powiedzmy im raczej: niech nie będzie pijaństwa! Wino bowiem jest dziełem Boga, a pijaństwo dziełem 

diabła. Nie wino stwarza pijaństwo, lecz niepowściągliwość" (Jan Chryzostom, Homilia na słowa: Wina po 

trosze używaj).  

Wszystkim, którzy nie są uzależnieni potrzebna jest więc trzeźwość. Trzeźwość to powściągliwość, to 

pewien styl życia i zdroworozsądkowy sposób myślenia potrzebny każdemu człowiekowi, aby zachować i 

rozwijać własną wolność. Być trzeźwym to znaczy być człowiekiem wolnym.  

Ta wolność doznaje jednak dzisiaj ucisku z różnych stron. Można ją łatwo odebrać człowiekowi przez 

różnego rodzaju manipulacje atrakcyjnie podane. „Przy pomocy specjalistów z wielu dziedzin, tworzy się 

reklamy, w których alkohol jest gwarantem dobrej zabawy, fundamentem przyjaźni, znakiem dobrego gustu, 

czy też wzbogaceniem emocji sportowych. Wywiera to silny wpływ na postawy wobec alkoholu, zwłaszcza 

wśród młodzieży. Dlatego też reklama alkoholu powinna być zakazana. Nowoczesna komunikacja 

marketingowa sięga również po inne formy wpływania na konsumentów, coraz silniej wkraczając w nasze 

codzienne życie przez organizację popularnych festiwali, koncertów oraz wakacyjnych imprez masowych, 

czy też sponsoring sportu. Nie ulegajmy zbyt łatwo tej szkodliwej i niszczącej propagandzie. [...] 

Pamiętajmy, że naród, który rozpija własne dzieci, jest narodem pozbawionym przyszłości" (Apel Zespołu 

Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2009).  

„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć" (1P 

5,8); „ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego" 

(1Kor 6,10).  

2. ABSTYNENCJA  
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Są jednak sytuacje, w których sama trzeźwość już nie wystarcza. Gdy człowiek popadł w uzależnienie, nie 

można go uleczyć umiarkowanym piciem. W tych przypadkach niezbędna jest całkowita abstynencja, czyli 

świadome powstrzymywanie się od zażywania substancji uzależniających.  

Abstynencja to coś, co bardzo przypomina starotestamentalny ślub nazireatu: „[gdy jakiś mężczyzna złoży 

ślub nazireatu] musi się powstrzymać od wina i sycery, nie może używać octu winnego i octu z sycery ani 

soku z winogron; nie wolno mu jeść winogron zarówno świeżych, jak i suszonych" (Lb 6,3; por. Sdz 13,4; 

Sdz 13,6-7; Sdz 13,14).  

Tę radykalną praktykę podjął - od momentu swego narodzenia aż do śmierci - patron dnia dzisiejszego, św. 

Jan Chrzciciel. O nim mówi ewangelista: „Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie 

będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym" (Łk 1,15). Abstynencja jest zatem jakąś 

radykalną drogą, której towarzyszy Duch Święty.  

Całkowita abstynencja jest moralnym obowiązkiem w odniesieniu do określonych osób oraz w odniesieniu 

do określonych sytuacji życiowych. Całkowita abstynencja do końca życia obowiązuje wszystkich 

alkoholików; jest to dla nich jedyny sposób ratunku. Całkowita abstynencja obowiązuje kobiety w ciąży, 

kierowców w czasie prowadzenia pojazdów, wszystkie grupy pracowników w ich miejscach pracy a także te 

osoby, dla których nawet symboliczne spożycie alkoholu byłoby szkodliwe dla zdrowia, ludzi, którzy 

złożyli przyrzeczenia abstynenckie.  

W tym procesie powrotu pomagają ruchy Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów, 

Anonimowych Hazardzistów, Internautów, Erotomanów i wiele podobnych. Wszystkie one polegają na tym, 

że ludzie, którzy sami wyszli z uzależnienia, dzielą się swoim doświadczeniem, i nadzieją z tymi, którzy 

znajdują się na początku drogi. Idąc wspólnie tą drogą, krok po kroku, pomagają innym, odzyskują samych 

siebie (por. Wiktor Osiatyński, Alkoholizm. Grzech czy choroba?).  

Zmiany w takim sposobie myślenia nie da się dokonać samemu; niezbędna jest interwencja z zewnątrz. 

Bliscy, przyjaciele, z pomocą specjalisty mogą dokonać takiego rachunku kosztów, pokazując jednocześnie 

drogę do odzyskania trzeźwości (przez leczenie, udział w grupie terapeutycznej bądź w ruchu AA). Mądry 

lekarz, psycholog, ksiądz, pracodawca, sędzia, prokurator, kurator są w stanie ukazać zainteresowanemu 

problemy zdrowotne, rodzinne, zawodowe czy prawne, będące kosztami nałogu. Nade wszystko, potrafią 

mu uświadomić, że - mimo wszystko - wciąż ma on wybór.  

W gruncie rzeczy istnieje tylko jeden warunek powrotu do trzeźwego życia a jest nim właśnie stanięcie w 

prawdzie. Nie ma żadnej godności opartej na kłamstwie. Samo odkłamanie przywraca nam godność. Po to, 

by oderwać się od nałogu, trzeba z całą szczerością, dokładnie przyjrzeć się drodze, która doprowadziła nas 

na dno. Dostrzeżemy wówczas nasze mniejsze i większe zaniedbania, pozrywane więzi z ludźmi i z Bogiem, 

krzywdy wyrządzone innym. Tak, najpierw trzeba odważnie przyjrzeć się prawdzie o własnym piciu i 

skrywanych przed samym sobą kosztach uzależnienia. Później dostrzeżemy nasze manipulacje, 

samousprawiedliwienia, obarczanie innych winą za nasze własne uczucia i czyny. Potem przestajemy 

kłamać, bo kłamstwa były nam potrzebne po to, by ukryć nałóg i jego konsekwencje. Na mityngach 

mówimy szczerze o swoich czynach, myślach i uczuciach, nawet tych których się bardzo wstydzimy. Dzięki 

temu odzyskujemy wiarygodność, będąca podstawą zarówno trzeźwości, jak i ludzkiej godności. Taki 

człowiek który przełamuje swoje zakłamanie, który staje wobec prawdy, budzi szacunek innych. W ten 

sposób - z pomocą Ducha Świętego - powstaje fundament, na którym można budować zdrowe dalsze życie 

w abstynencji.  

3. RODZINA  

Troska o trzeźwość jest jednocześnie troską o rodzinę. Polsce potrzeba trzeźwych rodzin, bowiem tylko w 

nich mogą być kształtowane zdrowe postawy życiowe. Gdy tej troski zabraknie, rodzą się bolesne dramaty. 

Rodzi się przemoc wymierzona w bezbronne dzieci i ich matki, a życie w rodzinie pozbawionej miłości i 
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godności, ze stygmatem nieustannego strachu, jest ciągłym pasmem cierpień i upokorzeń. Zbyt rzadko te 

bolesne tematy są podejmowane w porę przez media. Jest niedopuszczalne, by o tych sprawach rozmawiać 

dopiero wtedy, gdy nastąpi tragedia.  

Trzeba zdecydowanie sprzeciwiać się sprzedaży alkoholu nieletnim a także temu, by picie uznać za 

niezmienną „tradycję" danego domu, ulicy, czy dzielnicy. Trzeba wciąż głośno powtarzać, że jedyną formą 

trzeźwości dzieci i młodzieży do osiemnastego roku życia jest całkowita abstynencja. Wielu młodych 

oczekuje od dorosłych wyraźnej zachęty do pełnej abstynencji, a przede wszystkim - dobrego przykładu. 

Stąd potrzeba najpierw świadectwa samych rodziców. Następnie rodzice winni stawiać swoim dzieciom 

jasne wymagania motywowane miłością. Nie mogą nigdy lekceważyć najmniejszych objawów picia u 

swoich dzieci.  

W sposób szczególny winni zainteresować się uczestnictwem swoich nieletnich córek i synów w 

weekendowych imprezach organizowanych w wielkich dyskotekach i klubach. Brak tego zainteresowania 

rodzi każdego tygodnia śmierć po dyskotece. Zwykle nocą lub nad ranem samochody przepełnione 

nastolatkami wypadają z drogi i uderzają w drzewo. Im bardziej obciążony samochód, tym bardziej podatny 

jest na poślizg i wypadnięcie z drogi. Do szybkości dochodzi większa niż zwykle bezwładność 

spowodowana przeładowaniem samochodu. Jak ma zapanować nad samochodem ktoś, kto jest zmęczony, 

podekscytowany, ogłuszony i oszołomiony, znarkotyzowany.  

Myśląc o przyszłości naszej ojczyzny, Jan Paweł II zwracał się do młodych: „Jesteście przyszłością świata, 

narodu, Kościoła. Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na 

imię «Polska». Jest to doświadczenie trudne. Chyba jedno z trudniejszych w świecie, w Europie, w 

Kościele. Tego trudu się nie lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyślności i małoduszności. Z tego trudnego 

doświadczenia, które nosi nazwę «Polska», można wydobyć lepszą przyszłość, ale tylko pod warunkiem 

uczciwości, trzeźwości, wiary, wolności ducha i siły przekonań" (Jan Paweł II, Kraków, Skałka, 8.06.1979).  

Abstynencja jest konieczna dla przyszłych matek. Każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu, jest ogromnym 

zagrożeniem dla życia i zdrowia dzieci, które wzrastają pod ich sercem. Zachowanie całkowitej abstynencji 

w stanie błogosławionym i podczas karmienia jest jednym z najważniejszych egzaminów z dojrzałego 

macierzyństwa. Niech będą - zgodnie z nauczaniem apostoła - wszystkie kobiety: „czyste, nieskłonne do 

oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim" (1Tm 3,11).  

W miesiącu sierpniu: „Z ufnością ponawiamy gorącą prośbę o złożenie osobistego daru abstynencji, jako 

wkładu w budowanie trzeźwego społeczeństwa. Cóż bowiem przyszłoby nam z odzyskanej wolności, 

gdybyśmy swoją duszę zatracili w pijaństwie i płynącej z niego ludzkiej krzywdzie?" (Apel Zespołu 

Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2009).  

ZAKOŃCZENIE  

W dniu dzisiejszym obchodzimy wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona abstynencji, dlatego 

szczególnie do niego skierujmy teraz naszą wspólną modlitwę:  

Święty Janie Chrzcicielu, który abstynencję praktykowałeś przez całe swoje życie, pomóż nam zrozumieć 

istotne niebezpieczeństwo wynikające z alkoholizmu. Chroń nas przed grzechem upijania się. Niech zniknie 

z naszych domów przymus alkoholowy. Otocz opieką rodziny, zrujnowane alkoholizmem i innymi 

uzależnieniami, udziel im radości wyzwolenia z nałogu i jego następstw.  

„Maryjo, Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swych 

bliźnich, o trzeźwość siebie samych. O trzeźwość narodu. [...] Nie wolno tych inicjatyw ośmieszać i 

pomniejszać! Nie wolno! Zbyt wysoka jest stawka, o którą chodzi. Wiemy to dobrze z historii. Zbyt wysoka 

jest stawka! I trzeba tutaj iść pod prąd! Pod prąd społecznego nawyku i płytkiej opinii. Pod prąd ludzkiej 

słabości. Pod prąd źle rozumianej „wolności". Wolność nie została człowiekowi dana przez Stwórcę do 
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tego, ażeby niszczył siebie i drugich" (Jan Paweł II, Jasna Góra, 11.6.1987). Maryjo, wstaw się za nami u 

Twego Syna, abyśmy stali się ludźmi „trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi odznaczającymi się zdrową 

wiarą, miłością, cierpliwością" (Tt 2,2).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święto Narodzenia NMP, 6 września 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Twoje Narodzenie, Boża Rodzicielko. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

(Tulce - 6.09.2009).  

Kościół, który obchodzi narodzenie świętych dla nieba w dniu ich śmierci, dla Maryi czyni wyjątek, 

wspominając dzień Jej narodzin dla ziemi, ponieważ nie zadowala się obchodem narodzin „Słońca", czyli 

Chrystusa, ale wspomina również narodziny „Jutrzenki", Maryi, której pojawienie się wśród ludzi 

przybliżyło zbawienie światu.  

 „Twoje Narodzenie, Boża Rodzicielko, 

zwiastowało radość całemu światu:  

z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości,  

Chrystus, Bóg nasz"  

(Liturgia Bizantyjska)  

1. APOKRYFICZNA HISTORIA NARODZENIA MARYI  

Z uwagi na pierwszeństwo Chrystusa same ewangelie nie opisują narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ani 

też nie zajmują się opowiadaniem o Jej dzieciństwie.  

Ten brak wiadomości o narodzeniu i dzieciństwie Maryi uzupełniają apokryfy, czyli  popularne pisma 

wczesnochrześcijańskie nieznanych autorów, często o wątpliwej wartości teologicznej. Wśród nich 

wyróżnia się Księga o narodzeniu świętej Maryi. Jej autor pisze:  

"Tak więc święta i chwalebna zawsze Dziewica Maryja pochodziła z królewskiego rodu Dawida. Urodziła 

się w miasteczku Nazaret. Wychowała się w świątyni Pańskiej w Jerozolimie.  

Ojciec jej miał na imię Joachim, matka zaś Anna. Rodzina ojca wywodziła się z Galilei, z miasta Nazaret, 

ród zaś matki z Betlejem. Życie ich było proste i prawe przed Bogiem, a pobożne i nienaganne przed 

ludźmi. [...] I tak mili Bogu, a dobrzy wobec ludzi, żyli ze sobą około dwudziestu lat w obyczajnym 

małżeństwie nie mając dzieci. Ślubowali jednak, że jeśli Bóg da im potomka, to przeznaczą go na służbę 

Panu. Z tej to przyczyny każdego roku mieli zwyczaj udawać się w czasie świąt do świątyni Pańskiej.  

Kiedy zbliżała się uroczystość Poświęcenia świątyni, Joachim wraz z kilkoma swoimi rodakami udał się do 

Jerozolimy. W tym czasie najwyższym kapłanem był Isachar. Gdy zobaczył Joachima wraz z ziomkami 

składającego ofiarę, wzgardził nim i odrzucił jego dary Zapytawszy go, dlaczego ośmielił się nie mając 

dzieci stanąć wśród obdarzonych potomstwem, powiedział mu, że dary jego żadną miarą nie mogą być miłe 

Bogu, który uznał go za niegodnego potomstwa, gdyż Pismo mówi, że ten, kto nie ma potomka męskiego w 

Izraelu, jest przeklęty. Najpierw więc powinien uwolnić się od owego przekleństwa przez spłodzenie 

potomka, a dopiero wtedy może przyjść z ofiarami przed oblicze Pańskie. Zawstydzony wielce taką obelgą 

Joachim odszedł do pasterzy, którzy wraz ze stadami przebywali na swych pastwiskach. Nie chciał bowiem 

wracać do domu, aby przypadkiem przez ziomków, którzy byli razem z nim i słyszeli te słowa kapłana, nie 

został obrzucony taką samą obelgą.  

Pewnego dnia, gdy był sam, stanął przed nim w wielkim blasku anioł Pański. A gdy zląkł się na widok 

anioła, ten uspokoił go mówiąc: «Joachimie, nie bój się, niech nie trwoży cię mój widok. Jestem bowiem 

aniołem Pana, posłanym przez Niego do ciebie, aby zwiastować ci, że twoja prośba została wysłuchana [...]. 

On bowiem dojrzał twoje zawstydzenie i usłyszał o zniewadze z powodu niepłodności, o którą cię 
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niesłusznie obwiniono. Albowiem Bóg jest mścicielem grzechu, a nie natury. I dlatego, kiedy zamyka On 

czyjeś łono, czyni tak, aby ponownie cudowniej jeszcze je otworzyć i aby poznano, że to, co się rodzi, nie 

pochodzi z pożądliwości, lecz z daru Bożego.  

Albowiem, czyż Sara, pierwsza matka waszego rodu, nie była niepłodną aż do osiemdziesiątego roku? A 

jednak w późnej starości porodziła Izaaka, któremu było przyrzeczone błogosławieństwo wszystkich 

narodów. Także Rachel, tak bardzo miła Panui tak kochana przez świętego Jakuba, długo była niepłodna, a 

jednak porodziła Józefa nie tylko jako pana Egiptu, lecz jako wybawcę wielu narodów dręczonych głodem. 

Któż wśród wodzów był potężniejszy od Samsona lub świętszy od Samuela? A jednak oni obaj mieli matki 

niepłodne. 

 

Jeżeli więc moje słowa nie przekonują ciebie, przyjmij za prawdę przynajmniej to, że poczęcia długo 

odwlekane i porody poprzedzone długą niepłodnością były zazwyczaj cudowne. Również Anna, żona twoja, 

porodzi ci córkę i nazwiesz ją imieniem Maryja. Będzie ona, jak ślubowaliście, od młodości poświęcona 

Panu i już w łonie matki zostanie napełniona Duchem Świętym. Niczego nieczystego nie będzie jeść ani pić, 

ani nie będzie przebywać pośród ludu, lecz w świątyni Pańskiej, aby o nic zdrożnego jej nie podejrzewano, 

ani posądzano. A po upływie pewnego czasu, jak cudownie sama urodzi się z niepłodnej, tak jeszcze 

cudowniej, jako dziewica, porodzi Syna Najwyższego, który nazwany będzie Jezusem. On zgodnie ze 

znaczeniem imienia będzie Zbawicielem wszystkich narodów. Znak zaś potwierdzający prawdziwość tego, 

co ci oznajmiłem, będzie taki: kiedy przybędziesz do Bramy Złotej w Jerozolimie, wyjdzie ci naprzeciw 

żona twoja Anna, która bardzo zatroskana z powodu opóźnienia się twego powrotu ucieszy się na twój 

widok». Po tych słowach anioł odszedł od niego. 

 

Następnie ukazał się anioł żonie jego Annie mówiąc: [...] «zostałem posłany do was, abym zwiastował wam 

narodzenie córki, która, nazwana Maryją, będzie błogosławiona nad wszystkie niewiasty. Ona, zaraz od 

narodzenia napełniona łaską Pańską, przez trzy lata swego dzieciństwa pozostanie w domu rodzinnym. 

Następnie zaś oddana na służbę Panu nie opuści świątyni, aż osiągnie wiek używania rozumu, modląc się i 

poszcząc, dniem i nocą służyć tam będzie Bogu. Będzie stronić od wszelkiej nieczystości, mężatek nigdy nie 

pozna, i sama, jak żadna inna przed nią, nie mając poprzedniczki, bez wszelkiej zmazy, bez męża, jako 

dziewica porodzi syna, jako służebnica zrodzi Pana - tego, który łaską, imieniem i czynem zbawi świat». 

 

Zgodnie więc z poleceniem anioła oboje wyruszyli z miejsc, w których przebywali, udając się do 

Jerozolimy. A kiedy przyszli na wyznaczone w przepowiedni anioła miejsce, tam spotkali się ze sobą. 

Wtedy uradowani swoim widokiem i uszczęśliwieni obietnicą posiadania potomstwa oddali należną cześć 

Panu, Pocieszycielowi pokornych. Uwielbiwszy Pana wrócili do domu i z radością oczekiwali spełnienia się 

obietnicy Pańskiej. I poczęła Anna, i porodziła córkę. A zgodnie z poleceniem anielskim rodzice nazwali ją 

imieniem Maryja" (Księga o narodzeniu świętej Maryi, 1,1-5, 3).  

„W dwudziestym pierwszym dniu miesiąca Elul, to jest 8 września - dodaje do tego apokryficzna 

Ormiańska Ewangelia Dzieciństwa - Anna wydała na świat swoje dziecię o siódmej godzinie [czyli o 

13.00]. Pierwszego dnia spytała położną: «Kogo ja wydałam na świat?» Ona odpowiedziała: «Wydałaś na 

świat dziewczynkę bardzo piękną, jaśniejącą i promieniejącą, bez skazy i bez żadnej plamy» [...] Gdy 

dziecko miało 3 dni, [Anna] poleciła położnej, aby je obmyła i aby z uszanowaniem przyniosła je do jej 

pokoju. Gdy kobieta podała jej dziecko, [...] [Anna] w porywie czułości nazwała ją imieniem Maryja. Z dnia 

na dzień [dziecko] rosło i rozwijało się, a [matka] z wielką radością kołysała je w swoich ramionach" 

(Ewangelia Dzieciństwa Ormiańska, II, 7-8).  

Sam Joachim również usłyszy proroctwo o Maryi: „Duch Święty spocznie na niej: błogosławiona będzie 

ponad wszystkimi świętymi niewiastami, tak że nikt nie będzie mógł powiedzieć, iż była taka przed nią, a i 

po niej nie pojawi się na tym świecie żadna jej podobna" (Ewangelia Pseudo-Mateusza, III, 2).  

Całą apokryficzną historię można sprowadzić do kilku istotnych tematów:  
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 bezdzietność 

 ślubowanie poświecenia dziecka na służbę Bożą 

 niezrozumienie otoczenia 

 wysłuchanie modlitw 

 uwielbienie Boga 

 narodzenie dziecka 

2. WALKA Z BEZPŁODNOŚCIĄ  

a. Dzisiejsze święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, które obchodzimy uroczyście w Tulcach 

przypomina nam o tym, że również dzisiaj wielu małżonków nie może doczekać się dziecka. Ten fakt 

spotyka się również - choć nie w takim samym stopniu - z niezrozumieniem otoczenia.  

„Cierpienie małżonków, którzy nie mogą mieć dzieci lub obawiają się przyjścia na świat dziecka 

upośledzonego, jest doświadczeniem, które winno być przez wszystkich rozumiane i odpowiednio oceniane. 

Pragnienie posiadania dziecka przez małżonków jest czymś naturalnym. Wyraża się w nim powołanie do 

ojcostwa i macierzyństwa, wpisane w miłość małżeńską. Owo pragnienie może być jeszcze silniejsze w 

przypadkach par małżeńskich dotkniętych nieuleczalną bezpłodnością. [...] Bezpłodność jednak, niezależnie 

od jej przyczyn i związanych z nią prognoz, jest ciężką próbą (por. Donum vitae, 8).  

b. „Zjawisko niepłodności jest od wieków poważnym problemem dla wielu małżeństw. Medycyna nie 

zawsze radzi sobie z jego leczeniem, dlatego ucieka się do środka zastępczego, jakim jest sztuczne 

zapłodnienie pozaustrojowe, zwane zapłodnieniem "in vitro". Niestety, nowoczesne technologie medyczne 

choć rozwiązują różne problemy zdrowotne współczesnego człowieka, rodzą jednocześnie pytanie czy 

wszystko, co technicznie możliwe, jest równocześnie etycznie dobre? Pytanie to staje się tym bardziej pilne, 

im bardziej w nowych technologiach medycznych zaangażowani są nie tylko lekarze i pacjenci, ale również 

lobbyści i różne instytucje finansowe, zainteresowane zyskiem. [...]  

Techniki sztucznej prokreacji, które mają - w zamierzeniu rodziców i lekarzy - służyć życiu, stają się 

nowymi zamachami na życie (por. EV 14). Godzą one w istotę ludzkiej płciowości, która posiada podwójne 

znaczenie: jednoczące i prokreacyjne. „Są one nie do przyjęcia z punktu widzenia moralnego, - czytamy w 

encyklice Evangelium vitae - ponieważ oddzielają prokreację od prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu 

seksualnego (EV 14)" (Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim w kwestii 

zapłodnienia "in vitro").  

„Istotnym argumentem przeciwko zapłodnieniu "in vitro" jest potrzeba ochrony życia ludzkiego od 

poczęcia, które w tej technice reprodukcji jest poważnie zagrożone. Chodzi zarówno o embriony ludzkie 

implantowane dla pewności sukcesu w większej ilości, jak też o embriony „nadliczbowe" zabijane lub 

zamrażane (samo mrożenie wprost nie zabija, ale po odmrożeniu część embrionów rozpada się). Dzięki 

technice sztucznej prokreacji rodzice otrzymują oczekiwane dziecko za cenę zabicia czy zamrożenia 

pozostałego rodzeństwa. Ponadto, w krajach, w których jest stosowane, zapłodnienie „in vitro" 

doprowadziło do wystąpienia „epidemii" ciąży mnogich i związanego z tym wcześniactwa oraz do zabijania 

„zbędnych" embrionów i płodów. Dlatego Kongregacja Nauki Wiary w instrukcji Donum vitae przypomina, 

że istota ludzka winna być szanowana - jako osoba - od pierwszej chwili swego zaistnienia (DV I,1).  

[...] Nie bez znaczenia dla przeciwwskazań jest również odnotowywany fakt częstszego występowania 

różnych powikłań u dzieci poczętych „in vitro" (np. wrodzonej wady bezczaszkowca, wodogłowia, 

zarośnięcia przełyku (Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim w kwestii zapłodnienia 

"in vitro").  

c. W tej, niewątpliwie trudnej sytuacji małżonków są jednak pewne znaki nadziei. "Bezpłodne pary 

małżeńskie nie powinny zapominać o tym, że także wówczas, kiedy zrodzenie potomstwa nie jest możliwe, 

życie małżeńskie nie traci z tego powodu swojej wartości. Niepłodność fizyczna może bowiem dostarczyć 



387 
 

małżonkom sposobności do innej, ważnej służby na rzecz życia osoby ludzkiej, jak na przykład adopcja, 

różne formy pracy wychowawczej, niesienie pomocy innym rodzinom czy dzieciom ubogim lub 

upośledzonym".  

Wielu badaczy podejmowało walkę z bezpłodnością. Broniąc godności ludzkiego przekazywania życia, 

niektórzy z nich uzyskali wyniki, które w przeszłości uważano za nieosiągalne. Do takich metod 

umożliwiających leczenie bezpłodności - przy jednoczesnym zachowaniu osobowej godności małżonków a 

także godności dziecka - należy np. naprotechnologia. Pozornie „in vitro" i naprotechnologia niewiele się 

różnią od siebie. Obie metody mają przynieść ten sam efekt - doprowadzić do urodzenia upragnionego 

dziecka. Jednak to właśnie naprotechnologia pragnie znaleźć i leczyć przyczyny niepłodności, podczas gdy 

dla „in vitro" dziecko staje się przedmiotem zamówienia, które dopuszcza pobranie materiału genetycznego 

od dawców spoza małżeństwa, a w ekstremalnych przypadkach nawet „wypożyczenie" innej kobiety do 

urodzenia dziecka. Naprotechnologia jest skuteczniejsza od „in vitro", ponieważ naprotechnologii nie udaje 

się osiągnąć urodzenia dziecka w około 40 procentach przypadków, a w „in vitro" w 70 procentach.  

d. „Wobec faktu tysięcy przypadków zapłodnienia „in vitro" w naszym kraju zachodzi niewątpliwie 

potrzeba regulacji prawnej w tej dziedzinie, w której dotąd panuje duża samowola, zwłaszcza gdy idzie o 

dysponowanie zamrożonymi embrionami. Parlamentarzysta katolicki powinien najpierw zabiegać o 

możliwie najbardziej restrykcyjne prawo zapobiegające niszczeniu embrionów oraz przeciwstawiać się 

próbom rozstrzygania kwestii regulacji prawnych w tym względzie na drodze referendum. Winien także 

„przeciwdziałać - w ramach demokracji - finansowaniu zapłodnienia „in vitro" przez państwo, co w 

odbiorze społecznym mogłoby oznaczać aprobatę moralną dla zapłodnienia „in vitro". Nie bez znaczenia 

jest również argument, że za stosowanie tej techniki reprodukcji płaciliby wszyscy podatnicy, także ci, 

którzy są jej przeciwni z motywów moralnych. Środki pieniężne zamiast na refundowanie metody 

zapłodnienia „in vitro" winny być przeznaczone na ratowanie życia noworodków, których życie jest 

zagrożone" (Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim w kwestii zapłodnienia "in 

vitro").  

W odniesieniu do jesiennej debaty nad 6 projektami dotyczącymi „in vitro" trzeba więc zwrócić uwagę na 

następujące sprawy:  

 problem „in vitro" jest sprawą uniwersalną, kwestią prawa naturalnego a nie kwestią konfesyjną; nie 

jest to tylko stanowisko Kościoła katolickiego, ale wszystkich ludzi rozumnych  

 Kościół katolicki nie utożsamia się z żadnym z sześciu projektów (kompleksowe: Piecha, Gowin, 

Balicki; wycinkowe: Contra „in vitro", Senyszyn, Kidawa-Błońska); żaden z tych projektów nie 

odpowiada w 100% nauczaniu Kościoła 

 najbliższy tego nauczania jest projekt p. Piechy 

 nie popieramy jednak żadnego z tych projektów, tylko dlatego, że jest „bliższy prawdzie" 

 katolik nie może głosować za „in vitro" (Donum vitae)  

 kto głosuje za „in vitro", ten popełnia „grzech kwalifikowany"  

 katolik poseł jest również - jak wszyscy inni katolicy - zobowiązany do dawania świadectwa 

prawdzie 

 słaba świadomość posłów w tak skomplikowanej materii jak „in vitro" nie jest dla nich 

usprawiedliwieniem  

 w sprawach sumienia nie wolno wprowadzać dyscypliny partyjnej; takowa dyscyplina świadczyłaby 

o tym, że poseł ceni sobie bardziej partię aniżeli Pana Boga. 

ZAKOŃCZENIE  

Nie zapominajmy o tym, że: „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra". Silni 

tą wiarą, prośmy więc Matkę Boską Tulecką o wstawiennictwo w sprawie wszystkich małżeństw 

bezdzietnych słowami tutejszej pieśni:  
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„Wiarę w Twą pomoc, ufność, nadzieję, 

I piekieł siła w nas nie zachwieje. 

Pani! Ty widzisz, jak Cię kochamy, 

Niech więc obronę w Twym Sercu mamy. 

Tulecka Pani, słynna cudami, 

Ratuj i pociesz! Módl się za nami".  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Światowy Kongres Farmaceutów, 12 września 

2009  

Abp Stanisław Gądecki, Nie ma lekarstwa na śmierć. Światowy Kongres Farmaceutów Katolickich (Katedra 

Poznańska - 12.09.2009)  

W dniach 11-14 września br. przeżywamy w Poznaniu Światowy Kongres Federacji Farmaceutów 

Katolickich na temat "Bezpieczeństwo leku, etyka i świadomość farmaceuty". Jest to dla nas wielkie 

wydarzenie; pierwszy taki kongres w Polsce, i to w obecności Jego Ekscelencji Arcybiskupa Zygmunta 

Zimowskiego - Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.  

Z okazji międzynarodowego spotkania katolickich farmaceutów zechciejmy spojrzeć - w świetle Słowa 

natchnionego - na ten zawód i szlachetne powołanie. Najpierw trzeba nam jednak zwrócić uwagę na to, że 

Pismo Święte nie jest podręcznikiem medycyny i nie zajmuje się wprost kwestiami lecznictwa. Możliwości 

leczenia w czasach Starego i Nowego Testamentu były nikłe a lekarstwa nieliczne; m.in. oliwa, balsam, 

wino traktowane jako lek dezynfekujący i wzmacniający. Nie było mowy o dializie, transplantacji, 

podawaniu tlenu do oddychania, kroplówkach ani o transfuzji krwi. Nie było tylu znaków nadziei, ile niesie 

ze sobą nowoczesna medycyna i farmacja. Sprawy medyczne interesują Biblię tylko marginalnie, na tyle, na 

ile służą one objaśnianiu kwestii teologiczno-prawnych.  

W takiej perspektywie należy więc rozumieć biblijne wypowiedzi o podstawowych zagadnieniach, jakie 

zamierzam teraz poruszyć. Są nimi cztery sprawy: farmacja, lekarstwa (farmakon), terapeutyczna moc słowa 

oraz granice farmacji.  

1. FARMACJA  

Najpierw skupmy się na nauce medycznej, zwanej farmacją. Niewiele o niej znajdziemy wiadomości w 

Biblii. Jedyna wzmianka o niej pojawi się stosunkowo późno, bo w księdze Syracha, dopiero w drugim 

wieku przed Chrystusem (księga Syracha została napisana w języku hebrajskim ok. 180 roku przed Chr., a 

przełożona na grecki w Egipcie ok. 117 roku przed Chr.). Jej autor podaje następującą obserwację:  

"Pan stworzył z ziemi lekarstwa,  

a człowiek mądry nie będzie nimi gardził. 

Dzięki nim się leczy i ból usuwa,  

z nich aptekarz sporządza leki,  

aby się nie kończyło Jego działanie  

pokój od Niego był po całej ziemi" (Syr 38,4.7-8).  

Z tej krótkiej notatki wynika, że - podobnie jak całe stworzenie - tak również lekarstwa są ostatecznie 

dziełem boskim ("Następnie zwrócił Pan wzrok swój na ziemię i napełnił ją dobrami swoimi" - Syr 16,20). 

Nie wyklucza to oczywiście ludzkiego udziału w ich powstawaniu. Nie mniej jednak, stwarzając wszystko 

co istnieje, Pan Bóg jest ostatecznie stwórcą składników, z których tworzy się lekarstwa.  

Lekarstwa - mówi Syrach - pochodzą "z ziemi". Jest to prawdopodobnie aluzja do materialnego 

podobieństwa leków do człowieka, który przecież również został stworzony "z ziemi" ("Wszyscy ludzie są z 

mułu, i z ziemi Adam został stworzony" - Syr 33,10; por. Rdz 2,7). To, co leczy i ten, który jest leczony 
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powstali z jednej i tej samej materii i prawdopodobnie dlatego leki tak bardzo odpowiadają naturze 

człowieka. One pomagają człowiekowi, ponieważ od początku są "dobre" ("wszystkie dzieła Pana są dobre, 

w odpowiedniej chwili dostarcza On wszystkiego, czego potrzeba. Nie można mówić: «To od tamtego 

gorsze», albowiem wszystko uznane będzie za dobre w swoim czasie" - Syr 39,33-34). W pewnym sensie 

można nawet powiedzieć - idąc według myśli Syracha - że celowość leków, podobnie jak i zadania 

człowieka zostały określone od samego początku; wcześniej niż zaistnieliśmy my sami ("Na rozkaz Pana, na 

początku, stały się Jego dzieła i gdy tylko je stworzył, dokładnie określił ich zadanie" - Syr 16,26).  

Nie każdy może odnieść pożytek z używania leków, ponieważ nie każdy chce z nich korzystać. Nie gardzi 

medykamentami człowiek "mądry", ale lekceważy je człowiek "głupi".  

"Dzięki nim się leczy i ból usuwa" - powiedział Syrach (38,7). Stąd wniosek, że sensem istnienia leków jak i 

aptekarza jest leczenie, czyli zachowanie życia. Ich zadaniem nie jest i w żaden sposób nie może być 

uśmiercanie. W tym świetle łatwo zrozumieć wypowiedzi wszelkiego rodzaju kodeksów etyki 

farmaceutycznej, które życie stawiają jako cel działalności farmaceutów:  

- Art. 6. Czynność zawodowa aptekarza nie może być świadomym działaniem na szkodę zdrowia ludzkiego.  

- Art. 4. Aptekarz wykonując swoje zadania musi posiadać wolność postępowania zgodnego ze swym 

sumieniem oraz swobodę działań zawodowych stosowną do wskazań etycznych, aktualnego poziomu 

wiedzy i stanu prawnego.  

- Art. 5. Aptekarz posiadający pełne uprawnienia zawodowe odpowiada zawsze osobiście za wykonywaną 

pracę. Ma on obowiązek odmówić wykonania czynności niezgodnych z zasadami etyki, obowiązującymi 

ustaleniami prawnymi i naukowymi.  

- Art. 19. W celu ochrony interesów zawodowych, aptekarz nie czyni niczego co byłoby korzystne dla ludzi 

bądź organizacji mających cele sprzeczne z zawodowymi i moralnymi racjami aptekarstwa.  

Farmaceuci mają prawo do sprzeciwu sumienia. Pozwala im ono nie uczestniczyć bezpośrednio ani 

pośrednio w dostarczaniu środków mających wyraźnie nieetyczne cele, takie jak aborcja czy eutanazja 

(Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej uchwalony na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe 

Aptekarzy w Lublinie w dniu 25 kwietnia 1993 roku).  

Do tego samego problemu farmacji nawiązuje również wypowiedź Ojca Świętego Benedykta XVI do 

uczestników Międzynarodowego Kongresu Katolickich Farmaceutów: "Na tym polu niemożliwe jest 

znieczulenie sumienia, na przykład w sprawie skutków działania molekuł, które mają na celu 

niedopuszczenie do zagnieżdżenia się embriona lub przekreślenie życia osoby Farmaceuta powinien 

zachęcać każdego do porywu człowieczeństwa po to, by każda istota była chroniona od poczęcia aż do 

naturalnej śmierci i by środki medyczne odgrywały naprawdę rolę terapeutyczną" (10.2007). To znaczy, że 

wierzący farmaceuta powinien odmawiać sprzedaży środków antykoncepcyjnych a nawet zwykłych 

prezerwatyw, bo te też Kościół traktuje jako środek "atak na życie". W zawodzie farmaceuty powinna 

obowiązywać klauzula sumienia; katolik nie może przykładać do tego ręki. Sprzedaż tych medykamentów w 

pewnej mierze przypomina sprzedaż pistoletu temu, kto zamierza się zabić.  

Czy w takim celu zostały stworzone lekarstwa? Spontaniczna odpowiedź brzmi: one są po to, by leczyć. A 

Syrach da jeszcze bardziej dalekosiężną odpowiedź: "aby się nie kończyło Jego [Boga] działanie i pokój od 

Niego był po całej ziemi" (Syr 38,8). Przygotowywanie i rozdział lekarstw jest więc dla niego 

przedłużeniem dzieła stworzenia w teraźniejszości oraz działalnością pokojową, jest wprowadzaniem 

pokoju między ludzi. Tyle prostych spostrzeżeń Syracha o farmacji.  

2. FARMAKON  
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A teraz kwestia druga, czyli farmakon, tzn. lekarstwo. Również w tej materii Pismo Święte nie wykazuje 

większego zainteresowania. Po jednej wzmiance o balsamowaniu zmarłego ("Pogrzebano go /Asę/ potem w 

jego grobie, który wykuł sobie w Mieście Dawidowym. Złożono go na łożu wypełnionym pachnidłami i 

maściami, przygotowanymi według sztuki aptekarskiej, i spalono mu bardzo wiele kadzidła" - 2Krn 16,14), 

tylko raz - w księdze Tobiasza - ilustruje pełen opis choroby i zastosowania leku.  

Autor tej księgi rozpoczyna od genezy choroby: "Nie zauważyłem, że ptaki siedziały nade mną na murze. 

Wtedy spadły ciepłe odchody ich na moje oczy i spowodowały bielmo. Poszedłem do lekarzy, aby się 

wyleczyć. Ale tym bardziej oczy moje wygasały z powodu bielma, im bardziej smarowano mi je maścią, aż 

w końcu całkiem oślepłem. Przez cztery lata byłem niewidomy" (Tb 2,10). Następnie przechodzi do 

wymienienia składników i sposobu przyrządzenia lekarstwa: "Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i 

wątrobę, i zostaw je przy sobie, a wnętrzności odrzuć! Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym 

lekarstwem" (Tb 6,4). Gdy już lekarstwo zostało wykonane, pojawia się przepis na jego zastosowanie: 

"Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu, a ojciec twój przejrzy i 

zobaczy światło" (Tb 11,8). Na końcu przychodzi moment aplikowania leku i upragniona chwila 

uzdrowienia: "I przystąpił do niego Tobiasz z żółcią z ryby w ręku, i dmuchnął na jego oczy, dotknął się i 

rzekł: Ufaj, ojcze!, i przyłożył mu lekarstwo, i odczekał chwilę. Potem zerwał obiema rękami [bielmo] z 

kątów jego oczu. A Tobiasz starszy rzucił mu się na szyję, zaczął płakać i zawołał: «Ujrzałem cię, dziecko, 

światło oczu moich»" (Tb 11,11-13).  

Na tym kończy się współcześnie proces leczenia. Tak się dzieje dzisiaj, ale nie w czasach Tobiasza. Kiedy 

starszy Tobiasz został uzdrowiony, zakończył wszystko aktem uwielbienia Boga za łaskę, którą otrzymał:  

"I rzekł:  

«Niech będzie błogosławiony Bóg!  

Niech będzie błogosławione wielkie imię Jego!  

Niech będą błogosławieni wszyscy Jego święci aniołowie!  

Niech będzie obecne z nami wielkie imię Jego!  

I niech będą błogosławieni wszyscy aniołowie Jego  

po wszystkie wieki!  

Ponieważ doświadczył mnie,  

a oto teraz widzę Tobiasza, syna mego».  

I wszedł Tobiasz do domu, ciesząc się i wielbiąc Boga na cały głos" (Tb 11,14-15).  

3. SŁOWO LEKARSTWEM  

Trzeci temat to terapeutyczne właściwości słowa. Poza sensem dosłownym w Biblii spotkamy również - w 

odniesieniu do lekarstwa - jego znaczenie przenośne. Autor natchniony "słowo" nazywa nieraz 

"lekarstwem".  

"Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała" (Prz 16,24). To stwierdzenie bardzo 

łatwo można odnieść do słów wypowiadanych przez farmaceutę, które towarzyszą wydawaniu lekarstw. U 

dobrego farmaceuty słowa ofiarują wyjaśnienie, pocieszenie, napełniają nadzieją. Podczas Kongresu z 

farmaceutami spotkał się Ojciec Św. Jan Paweł II, który wypowiedział m.in. te słowa: "Farmaceuta - 

katolik, musi być uważnym doradcą ludzi nabywających lekarstwo, a także służyć moralnym wsparciem 

tym wszystkim, którzy kupując rozmaite środki potrzebują także rady, słów nadziei, wskazówek na dalsze 

życie" (Rzym 1988).  

Nie każde z nich może zostać automatycznie uznane za farmakon, lecz tylko słowo mądre. Farmaceuta 

wypowiadający mądre rady staje się przyjacielem człowieka chorego (por. Prz 6,16), natomiast człowiek 

wypowiadający słowa nierozważne, szkodzi zamiast pomagać choremu: "Nierozważnie mówić - to ranić jak 

mieczem, a język mądrych - lekarstwem" (Prz 12,18).  
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"Zważaj, synu, na moje słowa,  

do uwag mych nakłoń swe ucho;  

niech one nie schodzą ci z oczu,  

przechowuj je pilnie w swym sercu;  

bo życiem są dla tych, co je otrzymali,  

lekarstwem całego ich ciała" (Prz 4,20-22).  

Najbardziej jednak znaczącym fragmentem Pisma Świętego, gdzie farmakon posiada swoje przenośne 

znaczenie jest proroctwo Ezechiela o rzece wypływającej z jerozolimskiej świątyni: "Następnie zaprowadził 

mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku 

wschodnim [...] I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na 

brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A On rzekł do mnie: «Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż 

stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od 

których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo 

dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. [...] A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu 

stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; 

każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą 

służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo» (Ez 47,1-2.7-9.12).  

Ezechielowa wizja przedstawia błogosławieństwa epoki mesjańskiej, w czasie której strumień Prawa 

Pańskiego wypłynie ze świątyni i nawodni pustynne brzegi strumienia, zamieniając wody śmierci w wodę 

życia. Nad brzegami tego potoku wyrosną drzewa, czyli "sprawiedliwi", którzy będą przynosić owoce przez 

cały rok:  

"Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych,  

nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców,  

lecz ma upodobanie w Prawie Pana,  

nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.  

Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,  

które wydaje owoc w swoim czasie,  

a liście jego nie więdną:  

co uczyni, pomyślnie wypada" (Ps 1,1-3).  

W Apokalipsie ten sam obraz strumienia zostanie wykorzystany potem dla zilustrowania obfitości Ducha 

Świętego, który wypłynie z przebitego boku Chrystusa (por. J 4,10-14; 7,37-38; obraz aplikowany do 

Pięćdziesiątnicy - Dz 2,16-21).  

"I ukazał mi rzekę wody życia,  

lśniącą jak kryształ,  

wypływającą z tronu Boga i Baranka.  

Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką,  

po obu brzegach,  

drzewo życia, rodzące dwanaście owoców -  

wydające swój owoc każdego miesiąca -  

a liście drzewa [służą] do leczenia narodów" (Ap 22,1-2).  

"Bo rozleję wody po spragnionej glebie  

i zdroje po wyschniętej ziemi.  

Przeleję Ducha mego na twoje plemię  

i błogosławieństwo moje na twych potomków.  

Wyrastać będą jak trawa wśród wody,  

jak topole nad bieżącymi wodami" (Iz 44,3-4).  
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Dlaczego "liście" stały się w tej wizji obrazem Bożego błogosławieństwa dla narodów? Prawdopodobnie 

dlatego, iż na Bliskim Wschodzie wykorzystywano je często do celów leczniczych. Liście jeżyn np. żuto, 

dla powstrzymania krwawienia dziąseł. Liście drzewa oliwnego były środkiem ściągającym. Liście 

sykomory i orzecha włoskiego używano dla opatrywania ran. Liście bukszpanu służyły do garbowania. 

Ludzie sprawiedliwi będą żywić narody owocami Bożej mądrości i leczyć "liśćmi" rany głupoty narodów.  

4. GRANICE FARMACJI  

Trzeba na końcu, po czwarte, powiedzieć, że Biblia dostrzega również sytuacje beznadziejne, czyli takie, 

gdzie nie pomoże żadne lekarstwo. Widzi je tak w odniesieniu do całych narodów ("Nikt się nie troszczy o 

twoją [Judo] sprawę, nie ma lekarstwa, by cię uzdrowić" - Jer 30,13; "Nie ma lekarstwa na twoją [Niniwo] 

klęskę, nieuleczalna jest twoja rana. Wszyscy, którzy usłyszą wieść o tobie, w dłonie klaskać będą nad tobą; 

bo na kogóż nie przechodziła wciąż twoja niegodziwość?" - Nah 3,19; "Wejdź do Gileadu i przynieś balsam, 

Dziewico, Córo Egiptu! Daremnie mnożysz lekarstwa, nie ma dla ciebie uzdrowienia" - Jer 46,11; "A oni 

wołali do swego Boga, a On poraził całą ziemię egipską plagami, na które nie było lekarstwa. I wyrzucili ich 

Egipcjanie od siebie" - Jdt 5,12; "Zabijały ich ukąszenia szarańczy i much, i nie znaleźli lekarstwa, by 

ratować życie, bo zasłużyli, żeby zostali przez nie ukarani" - Mdr 16,9), jak i w odniesieniu do jednostek.  

Pojedynczy człowiek również może znajdować się w sytuacji nie do wyleczenia. Tak dzieje się z 

człowiekiem upartym ("Człowiek, mimo upomnień uparty nagle dozna klęski - nie ma dla niego leku", Prz 

29,1). Z człowiekiem pysznym ("Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim 

zapuściło korzenie" (Syr 3,28). W sumie wymienione wyżej wady łatwo prowadzą do lekceważenia Prawa 

Bożego i wręcz uniemożliwiają osiągniecie "życia"("Każde przekroczenie Prawa jest jak miecz obosieczny, 

a na ranę przez nie zadaną nie ma lekarstwa" - Syr 21,3).  

Na koniec, zgodnie z dualistycznym spojrzeniem na rzeczywistość, autor natchniony zauważy, że jedna i ta 

sama rzeczywistość, tj. śmierć, dla jednych oznacza nieprzekraczalną granicę ("Mylnie rozumując, mówili 

/bezbożni/ sobie: Nasze życie jest krótkie i smutne. Nie ma lekarstwa na śmierć człowieczą, nie znamy 

nikogo, kto by wrócił z Otchłani" - Mdr 2,1). Dla drugich, jest tylko progiem do wieczności. Farmacja nie 

jest w stanie uratować bezbożnych od śmierci wiecznej, pomaga natomiast sprawiedliwym.  

ZAKOŃCZENIE  

Skierujmy więc na koniec naszą prośbę o wierne wypełnienie Waszego medycznego powołania: Panie Jezu 

Chryste, Ty powołałeś nas, aby służyć człowiekowi, troszczyć się o jego zdrowie, nieść ulgę w jego 

chorobie i cierpieniu. Spraw by środki farmaceutyczne, które złożyłeś w nasze ręce były zawsze 

spożytkowane dla dobra bliźniego. Umocnij nas w postanowieniu, by zawsze służyć człowiekowi i otwierać 

się na jego potrzeby. Daj nam siły w realizacji naszego powołania, abyśmy nigdy nie szkodzili nikomu, ale 

zawsze służyli życiu i zdrowiu ludzi, a przez to osiągnęli zbawienie.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, 

29 września 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Oto stał pewien człowiek. 25-lecie poświęcenia kościoła w parafii pw. 

Wniebowzięcia NMP. Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (Poznań - 29.09.2009).  

Anioły schodziły po ścieżce białej, 

schylały się, patrzały, głowy ku sobie zbliżały,  

chwiały ogromnymi, cichymi piórami,  

szemrały szumiącymi szatami  

i stawały bojąc się przestraszyć ciszę,  

która się razem z nimi nad ziemią czekającą kołysze 

(Kazimiera Iłłakowiczówna, Anioły)  
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Przełom września i października to czas prawdziwie „anielski". Dzisiaj - dnia 29 września - obchodzimy 

święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, natomiast 2 października wspominamy Świętych 

Aniołów Stróżów.  

W tym okresie wyraźniej pochyla się nad nami świat archaniołów i aniołów. Ich wyobrażenia widzimy 

szczególnie często w barokowych kościołach. W szwajcarskiej katedrze w Sankt Gallen znajdują się aż 360 

rzeźby i malowidła przedstawiające aniołów. Rozigrane anielskie pacholęta trzymające w rękach 

instrumenty muzyczne a niekiedy narzędzia takie jak młotek czy hebel, miotłę i kubeł na śmieci, palcem 

wylizujące miód ze słoika, jedne obnoszące się elegancją, innym wydaje się podobać przede wszystkim 

jedzenie i picie.  

1. Nie takie wizje aniołów zawiera Pismo Święte, w którym znajdziemy aż 301 wzmianek o aniołach. 

Według Biblii święci Michał, Gabriel i Rafał nie są zwykłymi aniołami, ale trzema spośród siedmiu 

Archaniołów stojących przed Bogiem.  

Archanioł Michał, którego imię znaczy „Któż jak Bóg?", w tradycji biblijnej jest uznany za szczególnego 

obrońcę ludu izraelskiego (por. Dn 12,1) oraz przywódcę zastępów anielskich w walce z Szatanem (por. Ap 

12,7). Jest księciem aniołów, który ma klucze do nieba; aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego 

miłosierdzia.  

Archanioł Gabriel, którego imię znaczy „Bóg jest Mocą", jest wysłannikiem Boga dla zapowiadania 

wydarzeń zbawczych. Najpierw wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji Barana i Kozła, 

zapowiadającej podbój potężnych państw Medów i Persów przez Grecję (por. Dn 8,13-26). Potem tłumaczy 

przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat wygnania babilońskiego (por. Dn 9,21-27; Jer 25,113). 

Wreszcie zwiastuje Zachariaszowi narodzenie Jana Chrzciciela a Maryi narodzenie Jezusa Chrystusa (por. 

Łk 1,11-38).  

Archanioł Rafał, którego imię znaczy „Bóg uzdrawia", przeprowadza szczęśliwie młodego Tobiasza aż do 

dalekiej Persji, ratuje go w drodze od pożarcia przez wielką rybę, odbiera szczęśliwie od krewnego 

pieniądze kiedyś pożyczone, namawia go, aby ten oddał Tobiaszowi swoją córkę za żonę, leczy córkę, 

wreszcie uzdrawia starego Tobiasza, przywracając mu nie tylko majątek, ale i wzrok. Sam siebie 

przedstawia, jako tego, który zanosi modlitwy ludzi przed tron Boży. Po dokonaniu dzieła wyjawia 

zdumionym Tobiaszom, którzy brali go za zwykłego człowieka, kim właściwie jest: „Ja jestem Rafał, jeden 

z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12,15).  

Pismo Święte po prostu zakłada istnienie aniołów. Nie zajmuje się ich „naturą", tzn. nie udziela żadnej 

odpowiedzi na pytanie, kim i jacy są. Św. Augustyn mówi na ich temat: „«Anioł» oznacza funkcję, nie 

naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? - Duch. Pytasz o funkcję? - Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, 

a przez to, co wypełnia, jest aniołem" (św. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 103, 1,15). Jeżeli wyjść ze 

szkolnej definicji, że anioł to stworzona przez Boga nadludzka istota niematerialna, duchowa, obdarzona 

inteligencją i wolną wolą - wtedy oglądanie takiego stworzenia Bożego jest dla ludzkiej optyki z gruntu 

niedostępne. Historia religii natomiast dowodzi, że niemal we wszystkich religiach odnajdziemy obecność 

pozaziemskich istot duchowych, przybierających niekiedy widzialną postać ludzką (młodzieńcy, chłopcy 

lub dziewczęta, kobiety), czasami podobnych do zwierząt (jak biblijne serafiny i cherubiny), skrzydlatych 

(jak bogini Nike), obdarzonych rozumem i wolą, a występujących często w olbrzymiej liczbie, w 

uporządkowanym szyku hierarchicznym, w służbie bogów, którym to istotom bogowie zlecają ziemskie 

zadania, dla których wypełnienia są oni w stanie zrzucić z siebie niebiański kształt i pozwalają się ludziom 

postrzegać na jawie lub w snach.  

Zaprzeczać istnieniu aniołów - pisze pewien chrześcijański filozof - znaczy tyle, co wyrwać z Biblii co 

drugą stronę. „Począwszy od anioła z raju aż do anioła z Apokalipsy, który zaręcza, że nie będzie czasu - 

pisze Paul Claudel - począwszy od anioła, który pojawił się w Mambre, aż do anioła, który ukazał się 

Zachariaszowi, począwszy od tych, którzy wychłostali Heliodora, aż do tego, który towarzyszył młodemu 
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Tobiaszowi, począwszy od tego, który pocieszał Hagar, aż do tego, który uwolnił z kajdan świętego Piotra, 

przez całą historię świętą przebiegają ci bracia groźni, pouczający i współczujący".  

„Oto stał pewien człowiek ubrany w lniane szaty - opisuje wygląd Archanioła Rafała Księga Daniela - a 

jego biodra były przepasane czystym złotem, ciało zaś jego było podobne do tarsziszu, jego oblicze do 

blasku błyskawicy, oczy jego były jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej miedzi, 

a jego głos, jak głos tłumu" (Dn 10,5-6).  

2. Już Stary Testament różnorodnie mówi o dwukierunkowej łączności ludzi ze światem aniołów, 

niewyobrażalnie od nas doskonalszych. Najzwięźlej tę łączność symbolizuje drabina Jakubowa: „We śnie 

ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili 

w górę i schodzili na dół, a oto Pan stał na jej szczycie" (Rdz 28,12n). Aniołowie, idący ku górze obrazują 

potężną, pociągającą nas ku Bogu życzliwość, jaka płynie z tego niepojętego dla nas świata.  

Ale w obrazie drabiny Jakubowej widzimy również aniołów, którzy zstępują do nas od Boga, aby być 

towarzyszami, przewodnikami i obrońcami naszej trudnej i pełnej niebezpieczeństw drogi. „Czyż nie są oni 

wszyscy - czytamy w Liście do Hebrajczyków - duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc 

tym, którzy mają posiąść zbawienie?" (Hbr 1,14).  

Aniołom swoim każe cię pilnować, 

Gdziekolwiek stąpisz, którzy cię piastować 

Na ręku będą, abyś idąc drogą 

Na ostry krzemień nie ugodził nogą  

(Ps 91; tł J. Kochanowski)  

„Ojcze, jak wielką mam mu dać zapłatę? - pyta młody Tobiasz swego ojca po powrocie z podróży do Medii 

- Nie poniosę szkody, jeśli dam mu połowę majątku, który on przyniósł ze mną. On przecież mnie 

przyprowadził w zdrowiu, żonę moją wyzwolił i pieniądze przyniósł ze mną, i ciebie uleczył. Jaką więc 

mam mu dać zapłatę?" (Tb 12,2-3). Tymi słowami młody Tobiasz ukazał żywy obraz materialnych i 

duchowych dobrodziejstw, jakich mu udzielił towarzyszący mu anioł.  

Aniołów interesuje wszystko, co odnosi się do wędrówki ludzi do wiecznej ojczyzny. Niewątpliwie, 

pomagają nam oni oddalić się od zła i zbliżyć się do Chrystusa. Ich nieobecność w naszym życiu religijnym 

może być znakiem naszego oddalenia od Boga. „Jak dym odgania pszczoły, a smród gołębie - powiedział 

kiedyś św. Bazyli - tak czyn brzydki i haniebny oddala od nas naszego anioła stróża".  

Zdaniem Leona Bloya, „gdy człowiek popełnia zło, anioł w milczeniu usuwa się w najdalszy zakątek jego 

winnej duszy, do którego nawet sam grzesznik nie ośmiela się dotrzeć, i płacze, jak tylko aniołowie mogą 

płakać".  

3. Bóg, stwarzając niebieskie zastępy, poddał je próbie, nakazując, by złożyły hołd Adamowi. Nie wszystkie 

- z powodu pychy - posłuchały tego rozkazu. Na czele buntowników stanął duch zwany Lucyferem, którego 

Bóg strącił z niebios wraz z jego poplecznikami. Od tego dnia Lucyfer skierował swą nienawiść na Adama i 

jego potomstwo. Zło, które czynimy jest wyrazem pójścia za podszeptem szatana, który nienawidzi ludzi.  

Zły duch działa w świecie, walczy na różne sposoby, wdziewa najrozmaitsze przebrania i maski. Jego 

poetycką definicję podał Wolfgang Goethe (1749-1832), wkładając w usta doktora Fausta pytanie 

skierowane do Mefistofelesa:  

„Wśród waszej braci osnowę istnienia 

Pozna się zwykle już z dźwięku imienia. 

Kto jesteś?"  



395 
 

Mefistofeles odpowiada: 

„Tej siły cząstka mała, która wciąż złego pragnie, 

A dobrze wciąż działa".  

Faust pyta dalej: 

„Cóż ta zagadka znaczy w samej rzeczy?"  

I słyszy odpowiedź Mefistofelesa: 

„Ja jestem duchem, który ciągle przeczy. 

I słusznie, bowiem co się tu poczęło, 

Jedynie godnym jest, aby zginęło. 

Więc lepiej, by nic nie rodzono w świecie. 

Słowem to wszystko, co wy grzechem zwiecie, 

Zniszczeniem lub wprost złem przeklętem, 

Jest mym właściwym elementem".  

(J. W. Goethe, Faust, tł. W. Kościelski)  

4. Co robić, by prawdę o aniołach uczynić żywą? Odpowiedź jest bardzo prosta. Trzeba zbliżyć się jeszcze 

bardziej do Chrystusa. Już Ojcowie Kościoła porównywali aniołów do promieni Boskiego Słońca. Zbliżając 

się do Chrystusa, zbliżamy się jednocześnie do Jego przyjaciół, „do niezliczonej liczby aniołów, na 

uroczyste zebranie do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach" (Hbr 12,22n).  

Przykład owoców takiego zbliżenia przekazuje nam relacja dzieci fatimskich o spotkaniu z aniołem, które 

poprzedzało objawienia Matki Bożej: „Otaczała nas tak intensywna atmosfera nadprzyrodzona, nieledwie 

nie zdawaliśmy sobie sprawę z własnego istnienia. Trwało to dość długo. Trwaliśmy w postawie, w której 

anioł nas opuścił, powtarzając bez przerwy jego modlitwę. Obecność Boga czuliśmy tak potężnie i tak 

głęboko, że nawet między sobą nie odważyliśmy się mówić o zjawisku. Jeszcze nazajutrz umysły nasze 

pogrążone były w tej atmosferze".  

Rezultaty tego spotkania przedstawiały się następująco: „Od czasu, gdy tajemnicze światło oświeciło ich 

dusze, patrzą na ziemię innymi oczami. Po zjawiskach anielskich jakoś inaczej wyglądają góry i lasy, 

doliny, słońce, ludzie i owce. Dzieci odczuwają to, co wracający z daleka podróżnik, któremu każda rzecz 

wydaje się zmieniona. Anioł wprowadził je w krainę, o której miały tylko mgliste pojęcie. Teraz ich 

wyobrażenie o Bogu było bez porównania wyższe, większym też było obrzydzenie do grzechu".  

5. Czy istnieje możliwość upodobnienia ludzi do aniołów, skoro w języku potocznym mówimy o kimś, że 

posiada „anielską cierpliwość", że jest „aniołem dobroci", albo „to anioł, a nie człowiek" itp.? Skoro 

Słowacki pragnął zjadaczy chleba w aniołów przerobić? Nie tylko w poezji, ale i w oficjalnym nauczaniu 

wiary mówi się o możliwości upodobnienia się ludzi do aniołów. „Na wzniosłe imię anioła - mówi święty 

papież Grzegorz Wielki - również wy, jeśli chcecie, możecie zasłużyć. Każdy z was - o ile otrzymał do tego 

natchnienia z nieba - prawdziwie jest aniołem, jeśli zdoła odwieść bliźniego od zła, jeżeli stara się zachęcić 

go do dobrego, jeśli błądzącemu mówi o wiecznym królestwie i o karze, i nie szczędzi mu świętych słów 

upomnienia" (Homilia 6,6). Natomiast w życiu przyszłym, ci, którzy szli za Chrystusem, już umrzeć nie 

mogą, „gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania" (Łk 20,36).  

ZAKOŃCZENIE  

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce ze złem  

Przeciw niegodziwości złego ducha bądź nam obroną.  

Książę wojska niebieskiego,  

mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy zła,  

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą.  
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Święty Rafale Archaniele, czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj nas przed niebezpieczeństwami, 

jakie nas mogą zgubić. Broń przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj 

się za nami u Boga, i bądź nam pomocny.  

 

Święty Gabrielu Archaniele, przyczyniaj się do tego, by oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i 

zrozumiała, abyśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Inauguracja roku akademickiego, 4 października 

2009  

Abp Stanisław Gądecki, Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Inauguracja roku akademickiego 

(Poznań - 4.10.2009).  

 „Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do 

mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, 

otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i 

wszelkiemu zwierzęciu polnemu" (Rdz 2,19-20).  

Oto stworzony przez Boga człowiek nadaje stworzeniom imiona, czyli odsłania sens i tajemnicę 

określonych stworzeń. Nadawanie imion stworzeniu należało na starożytnym Bliskim Wschodzie do zadań 

uczonego, a więc Księga Rodzaju wychwala w tym momencie rolę nauki. Postrzega naukę jako zadanie od 

początku powierzone człowiekowi przez Stwórcę. Dzieło stwórcze zostanie zakończone dopiero wtedy, 

kiedy całe stworzenie zostanie do końca „nazwane" przez ludzi po imieniu.  

1. BADANIA NAUKOWE  

W tym pragnieniu poznania istoty rzeczy, odkrycia ukrytej natury rzeczy i nazwania jej po imieniu kryje się 

początek uniwersytetu. Bodziec, który doprowadził do narodzin uniwersytetu, kryje się w stawianiu sobie 

pytań, w mozolnym poszukiwaniu rozumu, aby wreszcie osiągnąć poznanie całej prawdy. Nie ma 

prawdziwego ducha uniwersyteckiego tam, gdzie nie ma -natchnionej głęboką miłością prawdy - radości 

poszukiwania i poznania. To właśnie poszukiwanie prawdy nadaje wielkość badaniom naukowym.  

To poszukiwanie prawdy musi mieć charakter poznania uniwersalnego, co nie oznacza, by miał on 

obejmować pełen wachlarz wszystkich dyscyplin, lecz raczej, że każda nauka winna być uprawiana na 

uniwersytecie w duchu uniwersalności, to jest ze świadomością, że każda z nich, choć odmienna, jest tak 

związana z pozostałymi, że nie da się jej nauczać poza kontekstem wszystkich pozostałych. Zamknięcie się 

oznacza - wcześniej czy później - skazanie się na jałowość, oznacza ryzyko wzięcia za całkowitą prawdę 

tylko jednej z metod analizy i szczegółowego ujmowania wycinka rzeczywistości. „Każda z nauk, łącznie z 

filozofią i teologią, pozostaje pewną próbą ograniczoną, zdolną dostrzec złożoną jedność prawdy wyłącznie 

w różności, to znaczy w splocie różnych gałęzi wiedzy, otwartych i wzajemnie się uzupełniających" (Jan 

Paweł II, Uniwersytet w Kolonii, 1980).  

Niebezpieczeństwo polega dzisiaj na tym, że człowiek poddaje się w obliczu prawdy. Oznacza to, że rozum 

ulega naciskom interesów i użyteczności, zmuszony do uznania tych ograniczonych kryteriów za kryterium 

ostateczne. Filozofia, nie czując się już zdolna do podjęcia swego prawdziwego zadania, przeradza się w 

pozytywizm. Teologia - ze swym przesłaniem skierowanym do rozumu - jest spychana do sfery 

prywatności. Jeśli jednak rozum, troszcząc się o swoją domniemaną czystość, staje się głuchy na wielkie 

przesłanie, jakie niesie ze sobą wiara chrześcijańska i jej mądrość, usycha niczym drzewo, którego korzenie 

nie sięgają już do życiodajnej wody. Traci odwagę prawdy i tym samym nie staje się większy, lecz 

mniejszy.  
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Wiara w Boga nie tłumi wcale poszukiwania prawdy, ale wprost przeciwnie, jeszcze bardziej zachęca do jej 

poszukiwania. Praca badawcza na uniwersytecie - gdy prowadzi się ją w perspektywie wiary - należy do 

służby królestwu Bożemu, a w ten sposób także człowiekowi. Cel badań naukowych nie zawiera się w nim 

samym; badania służą ostatecznie chwale Bożej oraz duchowej i materialnej promocji ludzkości.  

2. DYDAKTYKA  

Drugim „warsztatem pracy" uniwersytetu jest nauczanie, czyli dostarczenie fachowców potrzebnych 

społeczeństwu. Nie chodzi przy tym jedynie o formowanie ludzi kompetentnych w często wąskiej 

specjalizacji, bogatych w encyklopedyczną wiedzę, ale nade wszystko o formowanie ludzi mądrych, czyli 

dobrych.  

a. Gdy obchodzimy w tym roku jubileusz 90-lecia Politechniki Poznańskiej zdajemy sobie sprawę z tego, że 

epoka inżynierów „od wszystkiego" już się skończyła, ale - jak słusznie twierdzi rektor Politechniki - jest 

jeszcze miejsce na romantyzm; na emocje, na myśl o ludziach, którzy będą z naszej pracy korzystali, na 

radość z odkryć.  

W czas jubileuszu - oprócz wyrazów naszej radości i szczerego podziwu dla naukowych osiągnięć 

Politechniki - nie sposób nie zwrócić uwagi na realne niebezpieczeństwa związane z postępem nauk 

technicznych. Wraz z olbrzymim postępem technicznym w opanowaniu świata rzeczy, człowiek zdaje się 

podporządkowywać im swoje człowieczeństwo, ponadto sam staje się przedmiotem wielorakiej manipulacji 

przez organizację życia zbiorowego, przez nacisk środków przekazu społecznego. Reklama i wszelkiego 

rodzaju media oraz współczesny styl życia pchają nas w stronę używania i posiadania rzeczy, które często 

nie uwznioślają, ale wręcz upokarzają. Cywilizacja o profilu czysto materialistycznym popycha człowieka w 

niewolę. Uczony mówi: Jest wiele rzeczy, których nie znam. Mędrzec mówi: jest wiele rzeczy, których nie 

potrzebuję. Istnieją przecież rzeczy, które rozpraszają i przeszkadzają, istnieje też znajomość rzeczy 

powierzchowna i oparta na pospolitych lub fałszywych potrzebach.  

b. Potrzeba czegoś więcej. Trzeba czegoś, czego nie da się odkryć dzięki samej nauce. Nauka ma swoje 

ograniczenia i nie może odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące człowieka i sensu jego istnienia. 

Trzeba czegoś, co przekracza granice nauk, i daje nam odpowiedź, jakiej w samych naukach nie 

znajdziemy. Potrzeba teologicznego wyjaśnienia człowieka.  

„Otóż, wczoraj wieczorem, przygotowując się do naszego spotkania, oddałem się na chwilę wspomnieniom. 

Przy tej okazji wydobyłem z pamięci wspomnienie, które wiąże się z Wielkim Senatem, o którym mówił 

przed chwilą pan dziekan. Nie wiem, czy dzisiaj nadal wszystkie nominacje są omawiane na forum 

Wielkiego Senatu. Bardzo ciekawe było to, że kiedy powierzano komuś na przykład katedrę matematyki, 

asyriologii, fizyki ciała stałego lub jakąkolwiek inną, udział pozostałych wydziałów był bardzo niewielki i o 

wszystkim decydowano bardzo szybko, ponieważ nikt nie ośmielał się zabierać głosu. Już w sferze nauk 

humanistycznych sytuacja była nieco inna. Kiedy natomiast rzecz dotyczyła katedr teologii na obydwu 

wydziałach, wypowiadał się właściwie każdy, tak więc widać było, iż wszyscy profesorowie tego 

uniwersytetu czuli się w jakiejś mierze kompetentni w dziedzinie teologii, byli przeświadczeni, że mogą i 

powinni uczestniczyć w podejmowaniu decyzji? Było oczywiste, że teologia leży im szczególnie na sercu. 

Tak więc z jednej strony można było dostrzec, że koledzy z innych wydziałów w jakimś sensie uważali 

teologię za serce uniwersytetu, z drugiej zaś, że teologia jest tą właśnie dziedziną, która dotyczy wszystkich, 

z którą wszyscy czują się związani, i że wszyscy w jakiejś mierze uważają, że są w niej kompetentni. 

Oznacza to - jeśli dobrze się nad tym zastanowić - że właśnie w dyskusji o katedrach teologii uniwersytet 

stawał się uniwersytetem. Z przyjemnością dowiaduję się, że ów system «kooptacji» dzisiaj istnieje i jest 

bardziej nawet rozwinięty niż w przeszłości, chociaż Tybinga zawsze o to zabiegała. Nie wiem, czy istnieje 

jeszcze Kolegium Leibniza, w którym byłem; niemniej współczesnemu uniwersytetowi zagraża poważne 

niebezpieczeństwo, że stanie się jak gdyby tylko zespołem specjalistycznych szkół wyższych, połączonych 

przede wszystkim zewnętrznie i instytucjonalnie, a mniej zdolnych do zbudowania wewnętrznie 

zjednoczonej universitas" (Benedykt XVI, Uniwersytet w Ratyzbonie 2006).  
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Kiedy - aż do przesady - akcentuje się świeckość państwa i instytucji państwowych i żąda się wręcz 

usunięcia z nich wszystkiego, co ma jakikolwiek związek z Kościołem i chrześcijaństwem, myśl 

chrześcijańska, jej pytania i jej odpowiedzi wciąż są obecne w naszych europejskich realiach.  

Jak wygląda zaś status i metodologia teologii katolickiej? Otóż teologia ta nie może być uprawiana inaczej, 

jak tylko w posłuszeństwie natchnieniu prawdy i miłości, która pragnie coraz lepiej poznawać tego, kogo 

kocha, czyli Boga samego, którego dobroć uznaliśmy w akcie wiary. Znamy Boga, ponieważ On - w swej 

nieskończonej dobroci - dał się nam poznać w stworzeniu, a przede wszystkim w swoim Jednorodzonym 

Synu, który dla nas stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.  

Dlatego to objawienie Chrystusa jest podstawową zasadą normatywną teologii. Teologię uprawia się tylko w 

Kościele i dla Kościoła, w wierności Tradycji apostolskiej. Dlatego prawdziwy teolog prowadzi swoje prace 

w jedności z żywym głosem Kościoła, czyli z żywym Magisterium Kościoła. Traktowanie teologii jako 

prywatnej sprawy teologa oznacza niezrozumienie co do samej jej istoty. Jedynie wewnątrz wspólnoty 

kościelnej, w jedności z prawowitymi pasterzami Kościoła praca teologa ma sens. Kto nie respektuje tych 

norm ten nie uprawia już teologii, lecz głosi własną filozofię. Teologia wymaga kompetencji naukowych, 

ale i - w nie mniejszym stopniu - ducha wiary i pokory właściwego temu, kto wie, że Bóg, będący 

przedmiotem jego refleksji, nieskończenie przekracza możliwości ludzkiej percepcji (por. Benedykt XVI, 

Teolog pracuje w Kościele i dla Kościoła, Do Międzynarodowej Komisji Teologicznej - 1.12.2005).  

3. WYCHOWANIE  

Zadaniami uniwersytetu są nie tylko badania naukowe i dydaktyka, zadaniem uniwersytetu jest także 

wychowywanie, czyli „dźwiganie społeczeństw wzwyż". „Bez względu na to, jaki jest przedmiot waszych 

[drodzy profesorowie] zainteresowań i nauczania, z powagą i entuzjazmem przyczyniajcie się do 

kształtowania ludzi rozmiłowanych w prawdziwej kulturze i czystej wolności, zdolnych do wypowiadania 

osobistych sądów w świetle prawdy, zaangażowanych w spełnianie tego wszystkiego, co jest prawdziwe, 

dobre i słuszne" (Jan Paweł II, Padwa 1982).  

„Interpretacja nauki i kultury, która by rozmyślnie lekceważyła czy wręcz pogardliwie traktowała duchową 

istotę człowieka nie może zaspokoić najgłębszych i autentycznych potrzeb człowieka. Uniwersytet będzie 

mógł wypełniać swą istotną rolę w społeczeństwie jedynie wtedy, kiedy mu się uda zharmonizować tę rolę z 

krytycznym dystansem wobec systemu stosunków z ideologiami przejściowymi. Sama wspólnota 

uniwersytecka winna ujawnić w sposób przekonywujący piękno humanizmu integralnego, który zawsze 

inspirował ideały uniwersytetu" (Jan Paweł II, Bolonia 1982).  

Trudności, jakie w ostatnich czasach w relacjach profesor-student przyniosła masowość nauczania, jeszcze 

bardziej potwierdziły zapotrzebowanie na wzorce osobowe, to znaczy na profesorów, którzy staliby się dla 

studentów prawdziwymi „mistrzami i przewodnikami". Podczas gdy niektórzy powiadają, że wystarczy 

uczestniczyć w wykładach i seminariach przez Internet, my twierdzimy, że spotkanie ludzi jest nieodzowne 

dla kształtowania osobowości; jest nieodzowne po to, ażeby uniwersytet mógł nadal wypełniać swe 

posłannictwo wychowawcze. Żywe wcielanie ideału uniwersalności w poznaniu może być realizowane 

tylko na takim uniwersytecie, który będzie wspólnotą poszukiwań, miejscem spotkania i duchowej 

konfrontacji prowadzonej w pokorze i z odwagą, miejscem, gdzie ludzie miłujący wiedzę uczą się 

wzajemnego szacunku, tworząc klimat ludzki.  

Zadaniem duszpasterzy akademickich z kolei jest utrzymanie w stałej gotowości wrażliwości uczonych i 

studentów na prawdę. Zachęcanie rozumu do wyruszenia na poszukiwanie prawdy, piękna, Boga. 

Pobudzanie do dostrzegania pożytecznych świateł, które wyrosły w ciągu dziejów z wiary chrześcijańskiej 

oraz do postrzegania samego Chrystusa jako Światłości, która oświeca historię i pomaga odnaleźć drogę ku 

przyszłości.  

ZAKOŃCZENIE  
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„O Panie, nasz Boże,  

jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!  

 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,  

księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:  

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,  

i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?  

 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,  

chwałą i czcią go uwieńczyłeś.  

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;  

złożyłeś wszystko pod jego stopy:  

O Panie, nasz Panie,  

jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!"  

(Ps 8,2.4-7.19)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Poświęcenie kaplicy św. Gianny, 3 października 

2009 

 Abp Stanisław Gądecki, Życie za życie. Poświęcenie kaplicy pw. św. Gianny Beretta-Molla (Złotniki 

k/Poznania, 3.10.2009).  

Przystępujemy oto do pobłogosławienia tutejszej kaplicy pw. św. Gianny Beretty-Molla. Jest to 

postępowanie zgodne z istniejącymi obecnie dwiema formami liturgicznego oddania budowli kościelnej do 

celów kultu. Pierwszą z tych form jest pobłogosławienie kaplicy. Drugą jest poświęcenie kościoła (dawniej 

obrzęd ten zwany był konsekracją; obecnie termin konsekracja jest zarezerwowany wyłącznie dla obrzędu 

konsekracji ludzi). Błogosławi się te kaplice, które nie są przeznaczone na stałe do kultu Bożego; gdy 

wiadomo np., że dana kaplica ulegnie kiedyś rozbiórce po wybudowaniu nowego kościoła, albo jest ona 

wznoszona z materiału nietrwałego. Natomiast poświęcenie kościoła dotyczy budynków przeznaczonych na 

stałe do kultu Bożego.  

Dzisiejsza Ewangelia nadaje obecnemu obrzędowi konkretne kształty; przypomina nasze ogólne zadanie 

chrześcijańskie, naszą misję. Natomiast życie Waszej Patronki, wskazuje nam zadanie szczegółowe.  

1. ZADANIE OGÓLNE  

"Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy 

nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem 

wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. 

Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w 

niebie" (Łk 10,17-24).  

a. Dzisiejsza Ewangelia zawiera najpierw ważną zasadę posługi misyjnej a jest nią powszechność zadania 

misyjnego w Kościele. Pan Jezus zwraca się przecież nie tylko do Dwunastu apostołów, ale również do 

Siedemdziesięciu Dwóch uczniów, czyli do wszystkich, którzy za Nim chodzili i których miał wówczas do 

dyspozycji.  

My zaś często popełniamy błąd, ponieważ myśląc o misji mamy na oku przede wszystkim osoby duchowne, 

misjonarzy, misjonarki, którzy udali się w dalekie strony, aby głosić Dobrą Nowinę. Tymczasem obecnie 

trzeba wrócić do pierwowzoru. Wszyscy w Kościele mają powołanie misyjne.  
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Doprawdy, dzisiaj trudno już powiedzieć, gdzie znajdują się kraje misyjne. Kraje Trzeciego Świata nie chcą, 

by nazywano je misyjnymi, z kolei misjonarze przybywający do Europy czują się tu wyobcowani i chętnie 

wracają do swoich wspólnot, przekonani, że tam spotykają się z żywszą wiarą niż w Europie. Powtarza się 

w pewnym sensie stary cykl znany w historii Kościoła. Najpierw misjonarze z Rzymu udawali się do 

Irlandii, aby tam zaszczepić wiarę w Chrystusa a po czasie mnisi irlandzcy przybywali na kontynent 

europejski, aby podupadłą na kontynencie europejskim wiarę podnieść na nogi. Dzisiaj w Europie realia 

opisane w przypowieści o Dobrym Pasterzu przybrały dziwną postać. W niektórych krajach zamiast 99, w 

owczarni znajduje się jedna owca, natomiast 99 przebywa na zewnątrz. A pasterze, zamiast szukać 99 

otaczają troską tę jedną, która pozostała w owczarni. A co z resztą?  

Dla odnalezienia 99 potrzeba większej ilości „misjonarzy". Stąd dzisiaj głoszenie Ewangelii - podobnie jak 

w czasach Chrystusa - obowiązuje wszystkich ochrzczonych, cały lud chrześcijański. Każdy członek 

Kościoła musi świadczyć o Chrystusie. Każdy jest zobowiązany do prowadzenia życia świadczącego nie 

tylko o chronologicznej, ale i o tej definitywnej nadziei.  

b. Tego rodzaju życie misyjne prowadziła patronka tutejszej kaplicy. Joanna Beretta urodziła się w 

miejscowości Magenta 4 października 1922 roku, jako dziesiąte z trzynaściorga dzieci Alberta i Marii de 

Micheli.  

W dzieciństwie inspirowała się stylem życia swoich rodziców. Nauczyła się od nich rozumienia sensu ofiary 

podejmowanej z miłości. W domu rodziny Beretta panował duch ofiary, codzienna autentyczna modlitwa, 

delikatność względem drugich i wielkoduszność. Młoda Joanna nie tylko słyszała pouczenia rodziców, ale 

je doceniała i szła za nimi w latach wzrastania i kształtowania własnego charakteru.  

W 1933 roku rozpoczęła naukę w liceum w Bergamo. Jedna z jej koleżanek powie: „Przypominam ją sobie 

dobrze: łagodny charakter, twarz zawsze uśmiechnięta, głębokie spojrzenie ujawniające zrównoważonego 

ducha. Miała czystą duszę, wspaniałomyślne serce, przyjmujące i otwarte na wszystko, co dobre [...]. Nie 

pozwalała na osądzanie lub krytykowanie profesorów ani na mówienie źle o innych. Jeśli ktoś zaczynał, 

dawała znak, by przestał". Wszystkie świadectwa dają jednozgodnie obraz nastolatki wyjątkowo ujmującej i 

promiennej.  

Kiedy rodzina Beretta przeprowadziła się do Genui-Quinto, tamtejszy proboszcz Mario Righetti, znany 

liturgista, zaproponował matce zadanie przewodniczenia żeńskiej gałęzi Akcji Katolickiej w parafii. Idąc za 

przykładem matki, również Joanna zapisała się do Akcji Katolickiej, podjęła też w latach 1940-1941 zadania 

„delegatki", czyli opiekunki najmłodszych dziewcząt Akcji Katolickiej. Było to pierwsze z wielu jej zadań 

w Akcji Katolickiej, które podejmowała aż do końca życia.  

W 1942 roku, po przeprowadzce rodziny do Magenta, wspólnie z siostrą włączyła się od razu w oratorium 

prowadzone przez SS. Kanosjanki i stała się „duszą" tamtejszej Akcji Katolickiej. Aktywna, 

przedsiębiorcza, pełna inicjatywy nigdy bezczynna. Uczestniczyła z pasją w życiu i w inicjatywach Akcji 

Katolickiej: w niej znalazła szkołę, która wskazuje drogę prowadzącą do doskonałości ludzkiej, zawodowej 

i chrześcijańskiej. Podjęła tę drogę z entuzjazmem i pozostała jej wierna przez całe życie. Trzy słowa 

streszczające program życia wskazywany przez Akcję Katolicką stały się kierunkiem jej zaangażowania na 

całe życie: modlitwa, działanie, poświęcenie.  

Modlitwa, czyli „dusza wszelkiego apostolatu," prowadzi do życia w zjednoczeniu z Bogiem i życia dla 

Boga. I tutaj medytacja, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, częsta spowiedź, codzienna Komunia św., 

rekolekcje, spotkania, nauka katechizmu.  

Działanie, czyli apostolat, to poświęcenie się dla innych, szczególnie dalekich od Boga. Akcja Katolicka nie 

czyniła rozróżnienia między formacją osobistą i apostolatem; formacja była w służbie działania a działanie 

w służbie autentycznej formacji. Apostolat świecki w miejscu pracy, w domu nie powinien być marginesem 

życia, lecz całkowicie ogarniać życie; nie ma takich chwil, kiedy się jest w Akcji Katolickiej i takich kiedy 
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się w niej nie jest. W swoim środowisku, życiu społecznym, w rodzinie i pracy zawodowej, zawsze praca 

dla Królestwa Bożego.  

Poświęcenie prowadzi do tego, by stać się jak Jezus, stać się całkowitym darem dla innych, kosztem 

wyrzeczeń i cierpień, na drodze wielkodusznego współzawodnictwa miłości, która dąży do poświęcenia 

własnego życia dla tych, których kocha.  

Po uzyskaniu dyplomu z medycyny i chirurgii na Uniwersytecie w Pavia w 1949 roku, Joanna rok później 

otworzyła klinikę medyczną w Mesero (koło Magenty). Zrobiła specjalizację z pediatrii na Uniwersytecie w 

Mediolanie w 1952 roku. Równolegle z karierą zawodową aktywnie działała w Akcji Katolickiej. Na drodze 

powszechnej dla każdego chrześcijanina: „Należała do tych wielkich dusz, które zaczerpnęły swoją 

formację z Akcji Katolickiej i były zdolne ocalić największe wartości zagrożone przez różne ideologie; ale 

nie tylko: potrafiły przeciwstawić tym ideologiom apostolat mający tylko jeden cel: formację sumień i 

dążenie ku doskonałości".  

2. ZADANIE SZCZEGÓŁOWE  

a. Ale poza tą drogą powszechną, którą wszyscy podzielamy wraz z nią, ona weszła jeszcze na drogę 

specyficzną, charakteryzującą się ukochaniem macierzyństwa „do końca".  

Bóg złożył w nas instynkt życia. Dlatego każde powołanie - twierdziła - jest powołaniem do macierzyństwa; 

fizycznego, duchowego, albo moralnego. Kapłan jest ojcem duchownym, siostry zakonne są matkami dusz. 

Biada młodym, którzy nie przyjmują powołania do rodzicielstwa. Każdy musi przygotować się do własnego 

powołania: przygotować się aby być dawcą życia.  

W 1952 roku Joanna spotyka - o 10 lat starszego od siebie - Piotra Molla z Mesero. Piotr, będąc inżynierem, 

kierował fabryką produktów z drewna, która zatrudniała 3.500 robotników. Był człowiekiem religijnym, ale 

niezbyt pobożnym. Ona - z początku niezdecydowana - modliła się, aby rozpoznać wolę Bożą: wyjechać na 

misje czy wyjść za mąż. Spowiednik powiedział: „Załóż rodzinę. Tak bardzo potrzeba nam dobrych matek!"  

Dnia 24 września 1955 roku biorą więc ślub. Na dziesięć dni przed tym wydarzeniem tak pisała do swego 

przyszłego męża: „Z pomocą i błogosławieństwem Boga zrobimy wszystko, aby nasza rodzina mogła stać 

się małym wieczernikiem [...]. Staniemy się współpracownikami Boga w stwarzaniu, będziemy mogli 

ofiarować Jemu dzieci, które będą Go kochały i będą Mu służyły".  

W ciągu niecałych czterech lat małżeństwa urodziła trójkę dzieci, choć wszystkie ciąże miały trudny 

przebieg. Po trzech bolesnych ciążach, na początku czwartej okazało się, że konieczna jest operacja 

chirurgiczna włókniaka. Ona - wierna swoim zasadom - bez wahania poleciła chirurgowi, by przede 

wszystkim zadbał o uratowanie życia jej dziecka: „gdyby trzeba było wybierać między mną a dzieckiem - 

żadnych wahań. Żądam, abyście wybrali dziecko. Ratujcie dziecko!"  

Mimo tzw. wskazań medycznych, nakłaniających Joannę do przerwania ciąży, ona zdecydowała się donosić 

dziecko do końca. Dnia 21 kwietnia 1962 urodziła się czwarta córka, Gianna Emmanuela.  

b. W tym momencie jest miejsce na pewną dygresję na temat początków życia ludzkiego, które to początki 

są dziś mocno atakowane przez cywilizację śmierci, przez co nieraz w sumieniach samych katolików 

pojawia się zamieszanie. Dlatego trzeba przypomnieć, iż:  

- z naukowego punktu widzenia, życie człowieka nie rozpoczyna się w momencie narodzin, ale z chwilą 

poczęcia, to jest zapłodnienia. Istotą procesu zapłodnienia jest połączenie materiału genetycznego 

znajdującego się w plemniku z materiałem genetycznym komórki jajowej. W wyniku tego powstaje 

komórka macierzysta zwana zygotą i od tego momentu rozpoczyna się rozwój osobnika. Powstała w wyniku 

zapłodnienia zygota ma materiał genetyczny od obojga rodziców i określoną płeć.  
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- przyjęcie faktu, że wraz z zapłodnieniem powstaje nowa istota ludzka nie jest sprawą takich czy innych 

poglądów, ale faktem doświadczalnym naukowo. Po zapłodnieniu powstaje całkowicie nowa, odbiegająca 

od genotypów rodzicielskich, odrębna jakość genetyczna - nowa osoba ludzka. Przeciwne poglądy są 

sprzeczne nie tylko z naukami biologicznymi, ale także ze zdrowym rozsądkiem.  

- zgodnie z naukami biologicznymi, rozwój osobniczy człowieka (czyli ontogeneza), trwa od zapłodnienia 

aż do śmierci. Mimo tego, że na początku każdy z nas jest maleńkim pyłkiem wielkości kropki nad i, to 

jednak zestaw naszych genów w komórkach somatycznych nie ulegnie już zmianie od początku aż do końca 

naszego życia. Tak, więc embrion, płód, noworodek, niemowlę, dziecko, młodzieniec, dorosły, starzec to 

tylko określenia poszczególnych etapów biologicznego rozwoju zawsze tego samego człowieka. Gdyby było 

inaczej, nastąpiłaby przerwa w rozwoju osobniczym i dany gatunek przestałby istnieć, gdyż nie byłoby 

ciągłości rozwoju następujących po sobie pokoleń (filogeneza).  

c. Pomimo starań lekarzy rankiem 28 kwietnia Joanna zmarła w wieku 39 lat i została pochowana na 

cmentarzu w Mesero (4 km od Magenty). Mąż po jej śmierci powiedział: „Aby zrozumieć jej decyzję, trzeba 

pamiętać o jej głębokim przeświadczeniu - jako matki i jako lekarza - że dziecko, które w sobie nosiła było 

istotą, która miała takie same prawa, jak pozostałe dzieci, chociaż od jego poczęcia upłynęły zaledwie dwa 

miesiące". Jej śmierć w cudowny sposób odpowiada słowom Chrystusa: „Nikt nie ma większej miłości od 

tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J 15,13).  

Podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 23 września 1973 roku Papież Paweł VI określił ją jako: „młodą 

matkę z diecezji Mediolańskiej, która by dać życie córce poświęciła swoje w świadomej ofierze". 

 

Papież Jan Paweł II beatyfikował Joannę 24 kwietnia 1994 roku, podczas światowego Roku Rodziny, a 16 

maja 2004 roku, kanonizował. Na uroczystej Mszy św. byli obecni m.in. mąż Joanny i najmłodsza córka 

Gianna Emanuela. 

 

„Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie 

zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona 

zapisane są w niebie".  

   

ZAKOŃCZENIE  

Życie jest piękne, kiedy jest poświęcone wielkim ideałom, lecz by osiągnąć ten wielki ideał, potrzeba umieć 

oddać życie.  

Niech więc tutejsza parafia - na ogólnej drodze chrześcijaństwa - stanie się dla innych przykładem 

modlitwy, działania i poświęcenia misyjnego. Na drodze zaś szczegółowej, niech stanie się - dla Poznania, 

dla naszej diecezji i Polski - wybitnym miejscem obrony życia.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 800-lecie reguły św. Franciszka, 4 października 

2009  

Abp Stanisław Gądecki, Niebo początkiem waszych czynów było. 800- lecie zatwierdzenia "Protoreguły" 

św. Franciszka (Poznań, kościół św. Antoniego z Padwy, 4 października 2009).  

Niebo początkiem waszych czynów było, 

nie mówię wszystkich, lecz jakom rzekł wprzódy, 

światło wam dano, by rozum wzmocniło 

i wolną wolę, iż jeżeli trudy 
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niesie walk pierwszych i mozoły duże, 

wszystko zwycięży i osiągnie cudy.  

(Dante, Czyściec, Pieśń XVI,73-78)  

W bieżącym roku franciszkanie obchodzą na całym świecie jubileusz 800-lecia swoich początków. Osiem 

wieków temu - w 1209 roku - św. Franciszek z Asyżu otrzymał od papieża Innocentego III ustne 

zatwierdzenie "Protoreguły zakonnej", czyli zasad życia franciszkanów.  

1. PROTOREGUŁA  

Wszystko zaczęło się od nawrócenia Franciszka, który - za przykładem Jezusa - "ogołocił samego siebie" i 

poślubił "Panią Biedę". Cały jego dawny majątek, wszelkie materialne zabezpieczenia, wszystko uznał za 

"stratę" w chwili prawdziwego spotkania z Chrystusem. Trzeba było, aby wtedy wszystko porzucił - by 

mógł doświadczyć obfitości otrzymanych darów duchowych.  

Święty postrzegał siebie całkowicie w świetle Ewangelii; na tym polegał jego charyzmat i jego 

nieprzemijająca aktualność. Tomasz z Celano wspomina, że Biedaczyna "Jezusa nosił w sercu, Jezusa na 

ustach, Jezusa w uszach, Jezusa w oczach, Jezusa na rękach, Jezusa w całym ciele (1 Cel.,II,9, 5 i 7,115: 

Źródła, 115). W ten sposób stał się żywym aniołem, potrafiącym przyciągać do Chrystusa ludzi każdej 

epoki, zwłaszcza ludzi młodych, którzy przedkładają radykalizm nad półśrodki.  

a. Zapoczątkowana przez Franciszka wspólnota ubogich pokutników nie kierowała się żadną z istniejących 

wówczas reguł zakonnych. Kierowała się wyłącznie dosłowną realizacją wskazań Ewangelii dotyczących 

ubóstwa (por. Mt 9,21; 16,24; Łk 9,1-3), które stanowiły niesformalizowaną normę ich życia (propositum 

vitae), tzw. Protoregułę. Święty wraz ze swymi naśladowcami udał się do papieża, by uzyskać 

potwierdzenie wybranego sposobu życia. Papież Innocenty III przychylił się do prośby i zatwierdził ustną 

regułę, prawdopodobnie dnia 16 kwietnia 1209 r. To właśnie wydarzenie uznaje się jako moment założenia 

Zakonu.  

Tomasz z Celano wyjaśnia, jak do tego doszło: "Widząc, że Pan Bóg codziennie powiększa liczbę jego 

naśladowców, święty Franciszek napisał dla siebie i swych braci, obecnych i przyszłych, prosto i w niewielu 

słowach zasady i regułę życia zakonnego, posługując się głównie słowami świętej Ewangelii, dążył bowiem 

jedynie do [zachowania] jej doskonałości. Umieścił tam jednak nieco innych [rzeczy], które ogólnie 

dotyczyły koniecznych [zasad] świętego życia. Udał się następnie do Rzymu ze wszystkimi wspomnianymi 

braćmi, pragnąc gorąco, by papież Innocenty III zatwierdził to, co [święty] sam napisał.  

Był w tym czasie w Rzymie czcigodny biskup Asyżu, imieniem Gwidon, który szanował we wszystkim 

świętego Franciszka i wszystkich braci, i odnosił się [do nich] ze specjalną czcią. Kiedy wiec ujrzał 

świętego Franciszka i jego braci, nie znając przyczyny, przyjął ich przybycie z obawą. Lękał się bowiem, 

czy nie zechcą opuścić swoich ojczystych stron, w których Pan zaczął już potężnie działać przez swoje 

sługi. Cieszył się bardzo, że ma w swoim biskupstwie takich ludzi, o których życiu i obyczajach miał 

niezwykle wysokie mniemanie. Lecz usłyszawszy o przyczynie [przybycia] i ich zamiarze, uradował się 

wielce w Panu, spodziewając się, że udzieli im w tej sprawie rady i pomocy.  

Poza tym święty Franciszek udał się do czcigodnego biskupa sabińskiego, imieniem Jan od Świętego Pawła, 

który pośród innych książąt i prałatów kurii rzymskiej wydawał się tym, który pogardza sprawami 

ziemskimi i miłuje to, co w niebiosach. Przyjmując [Franciszka] życzliwie i z miłością, pochwalił bardzo 

jego wolę i zamiar. To prawda, że był człowiekiem roztropnym i rozważnym, zaczął wiec pytać go o wiele 

rzeczy i przekonywać, by zwrócił się ku życiu klasztornemu czy [nawet] pustelniczemu. Lecz święty 

Franciszek odrzucił jego radę najpokorniej jak umiał, nie żeby miał w pogardzie to przekonywanie, lecz 

żywiąc w pokornym sercu inne uczucia, płonął wyższym pragnieniem. Podziwiał ten pan [biskup] jego 

zapał, obawiając się jednak, by nie odstąpił od tak wielkiego zamierzenia, wskazywał mu łatwiejsze drogi 
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[jego spełnienia]. Zwyciężony wreszcie stałością, przychylił się do próśb i wobec papieża starał się jego 

sprawę bez zastrzeżeń popierać.  

Stał wówczas na czele Kościoła Bożego pan papież Innocenty III, mąż pełen chwały, uczony, słynący z 

wymowy, z zapałem oddany sprawiedliwości w tym, czego domagał się kult wiary chrześcijańskiej. Gdy 

zapoznał się on z prośbą mężów Bożych, po dojrzałym namyśle okazał się chętny do wysłuchania ich 

prośby i doprowadził rzecz do skutku. Zachęcając ich też i jak najgorliwiej napominając, błogosławił 

świętemu Franciszkowi i jego braciom, powiedział do nich: ‘Idźcie z Panem, bracia, i jeśli Pan uzna za 

godne, by was natchnąć, wszystkim przepowiadacie pokutę. A kiedy wszechmogący Pan pomnoży wam 

liczbę i łaskę, zwrócicie się do mnie z radością, a ja wam chętnie udzielę jeszcze więcej [przywilejów] i 

bezpiecznie powierzę większe [zadania]. (Tomasz z Celano, Żywot pierwszy św. Franciszka, XIII, 32-33, 

Źródła franciszkańskie (XIII-XIV w.), tom 3, red. R. Witkowski, Poznań-Warszawa 2007, s. 115.117).  

2. REGUŁA DRUGA  

W miarę rozrostu wspólnoty i rodzących się nowych problemów tekst "Protoreguły" poszerzał się o nowe 

rozporządzenia kościelne, wskazania kapituł generalnych oraz dyrektywy św. Franciszka. Po wprowadzeniu 

do "Protoreguły" podbudowy teologicznej - którą razem z Franciszkiem zredagował Cezary ze Szpiry - tekst 

został przedstawiony kapitule generalnej w 1221 roku jako Regula prima.  

Kapituła prowincjałów nie przyjęła go, dlatego Święty - tym razem wspólnie z braćmi Leonem i Bonizzą - 

opracował nowy tekst, prawdopodobnie zagubiony przez brata Eliasza. Odtworzony z pamięci przez 

Franciszka oraz uzupełniony przez kardynała Hugolina i ministrów prowincjalnych został zatwierdzony - 

jako Regula secunda - przez papieża Honoriusza III bullą Solet annuere (z 29.11.1223 r.). Tekst "Drugiej 

reguły" stanowi końcowy etap ewolucji, która zaczynała się w 1209 roku i pozostaje dzisiaj podstawowym 

dokumentem normującym życie wszystkich rodzin franciszkańskich I zakonu. Dwanaście rozdziałów tej 

reguły jest "trwałymi kamieniami fundamentowymi całego życia franciszkańskiego".  

O dalszych losach Reguły zadecydowały tylko różne interpretacje dotyczące ubóstwa, one też spowodowały 

powstanie podziałów w zakonie. Pierwsza linia interpretacji (observantia laxata) postulowała podjęcie przez 

braci różnorakich zadań duszpasterskich w Kościele (misji ad gentes, działalności naukowej, 

kaznodziejskiej) za cenę złagodzenia ubóstwa. Druga linia (observantia extrema) pragnęła zachować regułę 

w sposób dosłowny. Trzecia linia (observantia mitigata) wybierała kompromis. Elementy tych trzech opcji 

fundamentalnych można odnaleźć w późniejszych podziałach I i II Zakonu.  

W tym momencie warto przypomnieć sobie główny akcent położony na ten sam - drogi świętemu 

Franciszkowi - problem ubóstwa przez "Regułę drugą", zatwierdzoną przez papieża Honoriusza III 

(29.11.1223):  

Rozdział I  

Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa 

przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości [...].  

Rozdział II  

Tych, którzy przyjdą do naszych braci i pragnęliby przyjąć ten sposób życia, niech bracia odeślą do swoich 

ministrów prowincjalnych, [...]. Ministrowie niech ich sumiennie wybadają w zakresie wiary katolickiej i 

sakramentów Kościoła i jeśli w to wszystko wierzą i pragną wiernie wyznawać i aż do końca pilnie 

zachowywać, [...] niech im powiedzą słowa Ewangelii świętej (por. Mt 19,21), aby poszli i sprzedali całe 

swoje mienie, i starali się rozdać to ubogim. [...]  
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Po upływie roku próby niech będą przyjęci pod posłuszeństwo, przyrzekając na zawsze zachowywać ten 

sposób życia i regułę. I stosownie do rozporządzenia Ojca Świętego nie wolno im w żadnym wypadku 

wystąpić z tego zakonu, bo według świętej Ewangelii nikt, kto przykłada rękę do pługa, a ogląda się wstecz, 

nie nadaje się do Królestwa Bożego (Łk 9,62) [...].  

Rozdział IV  

Nakazuję stanowczo wszystkim braciom, aby żadnym sposobem nie przyjmowali pieniędzy lub rzeczy 

mających wartość pieniężną osobiście lub przez zastępcę. [...]  

Rozdział VI  

Bracia niech niczego nie nabywają na własność: ani domu, ani ziemi, ani żadnej innej rzeczy. I jako 

pielgrzymi i obcy (por. 1 P 2,11) na tym świecie służąc Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o 

jałmużnę; i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie (por. 2 Kor 8,9).  

Rozdział X  

Bracia, którzy są ministrami i sługami innych braci, niech odwiedzają i upominają swoich braci oraz 

pokornie i z miłością niech ich nakłaniają do poprawy, nie wydając im poleceń niezgodnych z ich 

sumieniem i naszą regułą. Bracia zaś, którzy są podwładnymi, niech pamiętają, że dla Boga wyrzekli się 

własnej woli. Dlatego nakazuję im stanowczo, aby byli posłuszni swoim ministrom we wszystkim, co 

przyrzekli Panu zachowywać, a co nie sprzeciwia się ich sumieniu i regule naszej.  

"Przychodzi mi teraz na myśl - pisze Benedykt XVI - pewna refleksja: Franciszek nie musiał udawać się do 

papieża. W tamtej epoce tworzyły się liczne grupy i ruchy religijne, niektóre z nich były w opozycji do 

Kościoła jako instytucji, lub przynajmniej nie starały się o aprobatę z jego strony. Z pewnością postawa 

polemiczna wobec hierarchii przysporzyłaby Franciszkowi niejednego zwolennika. Ale on od razu 

postanowił złożyć drogę swoją i swoich towarzyszy w ręce Biskupa Rzymu, Następcy świętego Piotra. Ten 

fakt pokazuje jego autentycznie eklezjalnego ducha.  

Również papież w istocie nie musiał zaaprobować propozycji sposobu życia, przedstawionej przez 

Franciszka. Możemy sobie nawet wyobrazić, że wśród jego współpracowników byli tacy, którzy mu to 

odradzali - choćby z obawy, że owa gromadka braci upodobni się do istniejących wówczas ruchów 

heretyckich i antykościelnych ruchów ubogich. Ale Biskup Rzymu, dobrze poinformowany przez biskupa 

Asyżu i kardynała Jana z opactwa św. Pawła, potrafił dostrzec w tym wszystkim inicjatywę Ducha 

Świętego. Przyjął, pobłogosławił i wsparł rodzącą się wspólnotę «Braci Mniejszych»".  

3. DZISIAJ  

Od zatwierdzenia "Reguły" św. Franciszka minęło już osiemset lat a w międzyczasie ówczesna gromadka 

braci stała się wielką rodziną, obejmującą cały świat (braci mniejszych trzech obediencji, siostry klaryski, 

tworzące "II Zakon", członków Trzeciego Zakonu, siostry franciszkanki oraz członków świeckich 

instytutów franciszkańskich). Z małego strumyka, wytryskującego u stóp góry Subasio, zrodziła się wielka 

rzeka, która odegrała ogromną rolę w nawodnieniu całego świata słowami Ewangelii.  

W roku 2008 franciszkanie stanowili ok. 30 tysięczną rzeszę (Zakon Braci Mniejszych - 14.724  

Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - 10.590; Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych liczył - 4.408 

osób; w sumie 29.722). Wszyscy oni są dziedzicami tamtych początków, tamtego "dobrego nasienia", jakim 

był Franciszek - naśladujący z kolei "ziarno pszenicy" - Jezusa, który umarł i zmartwychwstał, aby 

przynieść "plon obfity" (J 12,24).  
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Charyzmat franciszkański jest kontemplacyjno-czynny (contemplationis in actione). Zrezygnował on 

zarówno z irlandzkiego modelu wspólnot pielgrzymujących, jak i z benedyktyńskiego wzoru stabilitas loci. 

Uniwersalizm charyzmatu Biedaczyny sprawił, że franciszkanie mogą dzisiaj prowadzić bardzo 

zróżnicowaną działalność (pomoc ubogim, misje, kaznodziejstwo, prowadzenie parafii i sanktuariów, 

działalność naukową). Pierwszeństwo przed wszelką działalnością zewnętrzną przypada jednak życiu 

modlitwy.  

Podobnie jak Franciszek i Klara - zwraca się do franciszkanów Benedykt XVI: "starajcie się zawsze żyć 

według tej samej zasady: tracić swoje życie ze względu na Jezusa i Ewangelię, aby je odzyskiwać i czynić 

płodnym, przynosząc obfite owoce. Nieustannie chwalcie i dziękujcie Panu, który Was powołał do 

przyłączenia się do tak wielkiej i pięknej ‘rodziny', wsłuchujcie się w to, co Duch Święty dzisiaj mówi tej 

‘rodzinie' i każdej z jej gałęzi - aby nadal, wzorem serafickiego Ojca, z pasją głosić Królestwo Boże. Niech 

każdy brat i każda siostra zachowują duszę kontemplacyjną, prostą i radosną. Niech zawsze Chrystus będzie 

początkiem Waszej drogi - tak jak początkiem drogi Franciszka było spojrzenie na Ukrzyżowanego u św. 

Damiana i spotkanie z trędowatym - abyście w cierpiących braciach dostrzegali oblicze Chrystusa i nieśli 

wszystkim Jego pokój. Bądźcie świadkami ‘piękna' Boga, które Franciszek potrafił wyśpiewywać, 

kontemplując cuda stworzenia" (Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI do Rodziny Franciszkańskiej 

z okazji 800-lecia zatwierdzenia "Protoreguły" św. Franciszka, Castel Gandolfo, 18 kwietnia 2009 r.).  

"Idźcie i kontynuujcie ‘remont domu' Jezusa Chrystusa, ‘remont' Jego Kościoła. [...] gruzy osoby i 

wspólnoty! Tak jak Franciszek zawsze zaczynajcie od siebie. To przede wszystkim my sami jesteśmy 

domem, który Bóg chce odbudować. Jeżeli zachowacie stałą gotowość do wewnętrznej odnowy w duchu 

Ewangelii, to nadal będziecie dla Pasterzy Kościoła pomocą w dziele nieustannego upiększania oblicza 

Kościoła, oblicza Oblubienicy Chrystusa".  

ZAKOŃCZENIE  

Na koniec przypomnijmy sobie jeszcze słowa zachęty skierowane przez św. Franciszka do braci:  

"O najmilsi bracia i na wieki błogosławieni synowie, słuchajcie mnie, słuchajcie głosu swego Ojca:  

Przyrzekliśmy wielkie rzeczy, większe nam są przyrzeczone.  

Zachowajmy te, wzdychajmy do tamtych.  

Rozkosz krótka, kara wieczna.  

Małe cierpienie, chwała nieskończona.  

Wielu wezwanych, mało wybranych, wszystkim odpłata.  

Bracia, póki mamy czas, czyńmy dobrze".  

 

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego, Sygnał do przebudzenia, 15 listopada 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Sygnał do przebudzenia. "Przewodnik Katolicki", 15 listopada 2009  

Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 3 listopada 2009 r., zalecająca władzom 

Włoch usunięcie krzyży ze szkół publicznych i uznająca ich obecność za naruszenie „prawa rodziców do 

wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami" oraz do „wolności religijnej uczniów", budzi 

głęboki niepokój.  
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Laickość  

Kościół jest w pełni świadom, że częścią fundamentalnej struktury chrześcijaństwa jest rozróżnienie między 

tym, co należy do Cezara, i tym, co należy do Boga, między państwem a Kościołem. Kościół wie, co znaczy 

„autonomia rzeczy doczesnych" (por. Sobór Watykański II, Gaudium et spes). Nie tylko uznaje i szanuje tę 

autonomię, ale nawet cieszy się z niej, uważając ją za fundamentalny warunek własnej wolności i 

wypełniania swej powszechnej misji zbawczej wśród wszystkich narodów.  

Ta „autonomia", czyli laickość sfery publicznej, kładzie nacisk na rozróżnienie między Kościołem a 

państwem, ale nie wprowadza między nimi separacji. Nie wyklucza owocnej współpracy między nimi, nie 

tylko w sferze prywatnej, ale także w sferze publicznej.  

Laicyzm  

Jednakże niektóre siły polityczne, używając gry słów, zamiast pozytywnej laickości forsują negatywny 

laicyzm, czyli taką politykę, która stara się zamknąć religię w sferze prywatnej i uniemożliwić jej - na 

wszelkie możliwe sposoby - jakikolwiek wpływ na sferę publiczną, na szkolnictwo, kulturę czy politykę.  

Tymczasem świeckości państwa broni się nie przez negację, lecz przez szacunek dla odmiennych 

tożsamości. Decyzja Trybunału w Strasburgu zakłada, że najbardziej pożądaną wartością jest brak wartości - 

czego symbolem mogłyby być puste ściany w szkołach. Kłóci się to z wielokulturowością, która polega 

właśnie na dialogu współistniejących kultur, religii i punktów widzenia.  

Jeśli rzeczywiście „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw", o 

czym wspomina Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, na którą powołuje się orzeczenie Trybunału, to 

nie można - w imię wolności jednego - pozbawiać praw innych osób, w tym przypadku chrześcijan, dla 

których obecność krzyża w szkole od wieków stanowiła istotny element życia społecznego i kulturowej 

tożsamości.  

Krzyż nie jest znakiem podziału  

Ponawiane żądanie eliminacji ze szkół znaku o tak fundamentalnym znaczeniu jest wyrazem wielkiej 

nieodpowiedzialności, ponieważ krzyż jest dla chrześcijan nie tylko wyznaniem wiary, ale przede 

wszystkim przypomnieniem, że wszędzie, a więc także w szkole, na uniwersytecie, w urzędzie czy w sądzie, 

są oni zobowiązani do prawego postępowania. Krzyż był zawsze znakiem miłości Boga oraz jedności całej 

ludzkości. Decyzja Trybunału czyni go znakiem podziału.  

Gdybyśmy przyjęli argumentację Strasburga, nie pozostałoby nam nic innego, jak pozbyć się symboli 

religijnych z każdej sfery życia publicznego, ze znakami drogowymi włącznie. Należałoby nie tylko usunąć 

krzyże z klas szkolnych, ale i kościoły, pomniki i inne przedmioty świadczące o dziedzictwie historycznym 

narodu, które świadczą o jego tożsamości. Wiele społeczeństw dostrzega w chrześcijaństwie pozytywny 

wkład w życie społeczne i uznaje jego kulturotwórczy wpływ na życie swych obywateli. Znajduje to swoje 

potwierdzenie w powszechnym przekonaniu o chrześcijańskich korzeniach Europy.  

Ideologizujące przekonania mniejszości  

Wyrok ten jest próbą narzucenia ideologizujących przekonań mniejszości pozostałym obywatelom państwa. 

Takie rozstrzygnięcie nie służy ochronie mniejszości, tylko uciskaniu większości. Wykorzystanie 

jednostkowych żądań strony muzułmańskiej przeciwko chrześcijaństwu, pogłębiające wrażenie o 

nietolerancyjności islamu, budzi podejrzenie o przebiegłą chęć wykorzystania tego casusu w celu 

wzbudzenia wzajemnej nienawiści. To, co dawny socjalizm narodowy i międzynarodowy starał się osiągnąć 

przy zastosowaniu brutalnej przemocy, teraz niektóre instytucje międzynarodowe starają się osiągnąć przy 
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pomocy zideologizowanego prawa. Taka droga nietolerancji dla chrześcijaństwa z pewnością nie wzbudzi u 

chrześcijan większego szacunku dla idei europejskiej.  

Uwierające stanowisko Kościoła  

Można mieć wrażenie, że od jakiegoś czasu Unia Europejska została zdominowana przez lewicowo-

liberalną kontrkulturę, która istniejące dotąd społeczeństwo usiłuje zastąpić nowym, wykreowanym zgodnie 

z wizjami unijnych inżynierów społecznych. Zgodnie z tymi wyobrażeniami obecna „patriarchalna" 

cywilizacja wytwarza nietolerancję i dyskryminację, dlatego też celowo rozbija się fundamenty cywilizacji 

europejskiej. Wyposaża się prawo i administrację w nadzwyczajne kompetencje, tak by zwalczać tradycyjne 

formy kultury, takie jak religia i rodzina, które rzekomo są fundamentem nietolerancji i dyskryminacji. 

Chodzi tu raczej jednak o narzucenie większości społeczeństwa norm, które łamią tradycyjny ład i nie liczą 

się z najgłębszymi zasadami organizującymi życie społeczne.  

Nie można lekceważyć działalności silnych lobby antykatolickich, w tym także skrajnie lewicowych, 

szeroko obecnych w środkach masowego przekazu, których uwiera jasne stanowisko Kościoła Katolickiego 

odnośnie do takich kwestii jak aborcja, homoseksualizm czy manipulacje genetyczne. Ideologiczny i 

nietolerancyjny laicyzm powinien być sygnałem do przebudzenia się i zabrania głosu.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dzień modlitw o kanonizacje, 8 listopada 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Niech Cię błogosławią Twoi święci. Dzień Modlitw o Kanonizację 

Błogosławionych i Beatyfikację Sług Bożych z Archidiecezji Poznańskiej (Katedra Poznańska - 8.11.2009).  

 „Niech Cię wielbią Panie wszystkie Twoje dzieła 

i niech Cię błogosławią Twoi święci. 

Niech mówią o chwale Twojego królestwa 

i niech głoszą Twoją potęgę" (Ps 145,10-11)  

1. DUCH ŚWIĘTY  

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus obiecał uczniom: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego 

moc i będziecie moimi świadkami" (Dz 1, 8; por. Łk 24, 49). W dzień Pięćdziesiątnicy obiecany Duch 

Święty faktycznie zstąpił na wspólnotę apostolską i umocnił jej wiarę w zmartwychwstałego Pana.  

Od tego momentu świętość należy do natury Kościoła, czyli ziemskiego ciała zmartwychwstałego 

Chrystusa; jest jedną z jego cech charakterystycznych. Gdyby Kościół nie był święty, nie byłby 

prawdziwym Kościołem Chrystusa. Kościół istnieje po to, by świętość mogła kształtować jego członki, i 

aby w ten sposób stał się on uczestnikiem świętości Boga (por. Lumen gentium, 48). Żyjąc w Kościele 

ludzie mają nie tylko prawo słyszeć o Duchu Świętym, ale i widzieć naocznie działającego Ducha.  

I faktycznie Kościół odpowiada na tę potrzebę za pośrednictwem swoich świętych. Czyni to zarówno przez 

tych, którzy zostali już wyniesieni do chwały ołtarzy, jak i przez tych, którzy - choć nie beatyfikowani ani 

kanonizowani - bez kompromisów przyjęli Chrystusa za fundament swojej egzystencji; którzy świętość 

uczynili programem swego życia (por. kard. Josè Saraiva Martins CMF, Święci i świętość według Jana 

Pawła II).  

2. ŚWIĘCI, BŁOGOSŁAWIENI I ŚWIADKOWIE WIARY ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ  

W pierwszą niedzielę po uroczystości Wszystkich Świętych modlimy się w intencji nowych świętych i 

błogosławionych Archidiecezji Poznańskiej.  
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Czynimy tak dlatego, ponieważ ci ludzie są jakby słowami, wypowiadanymi przez Boga w naszej historii. 

W nich przemawia do nas sam Bóg (por. Lumen gentium, 50). Są żywymi świadkami prawdy o obecności 

Boga pośród swego ludu. Są apelem Boga skierowanym do nas, abyśmy się nawrócili i wierzyli. Są 

świetlistym szlakiem Boga, który On sam wytycza wciąż w historii naszej archidiecezji.  

To oni ukazują, czym jest Kościół w swojej najgłębszej istocie. Aby zrozumieć głębię duchową Kościoła, 

musimy przyglądać się świętym. Są oni żywą apologią chrześcijaństwa. Bez ich trwałego świadectwa 

nauczanie Kościoła mogłoby zostać odebrane jako czysto ludzka ideologia. Tymczasem jest to nauka na 

miarę życia, jakiego przykład daje sam Chrystus (por. J 14, 6).  

„Nie tylko jednak ze względu na ich przykład czcimy pamięć mieszkańców nieba, ale bardziej jeszcze 

dlatego, żeby umacniała się jedność całego Kościoła w Duchu przez praktykowanie braterskiej miłości. Bo 

jak wzajemna łączność chrześcijańska między pielgrzymami prowadzi nas bliżej Chrystusa, tak obcowanie 

ze świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego, niby ze Źródła i Głowy, wypływa wszelka łaska i życie 

Ludu Bożego" (Lumen gentium, 50; KKK 957).  

Przez wieki święci spełniają rolę latarni morskich dla ludzkości. Wskazują jej nowe modele kultury. 

Odpowiadają na nowe wyzwania, stojące przed narodami, wspierając w ten sposób postęp ludzkości w jej 

historycznych przeobrażeniach. To oni są prawdziwymi architektami historii ludzkości (por. kard. Josè 

Saraiva Martins CMF, Święci i świętość według Jana Pawła II). Na krętych drogach dziejów to właśnie oni 

są prawdziwymi reformatorami, wyprowadzającymi historię z ciemności, do których powrót wciąż jej 

zagraża (por. Benedykt XVI, Święci zmieniają Kościół i świat. Czuwanie modlitewne. 20 sierpnia 2005).  

Święci są nam bardzo potrzebni, szczególnie w czasie, w którym nie brakuje nam pokus, skłaniających nas 

do miernoty. Gdy mnożą się ludzie mali, bez talentu, bez zasad i bez problemów, odznaczający się za to 

sporym sprytem życiowym, posiadający nadzwyczajną zdolność wyjaławiania wszystkiego naokoło siebie 

oraz pomniejszania wszystkich wartości (por. J. Mirewicz, Współtwórcy i wychowawcy Europy, Kraków 

1983, 75), w takiej sytuacji najskuteczniejszą odtrutką na tego rodzaju miernotę jest bez wątpienia 

świadectwo świętych. Każde wielkie „odrodzenie" chrześcijaństwa zawsze poprzedzał powrót do 

ewangelicznej świętości, zapoczątkowany i propagowany przez świętych.  

„W Kościele nie da się nic zreformować zwykłymi środkami. Kto by zamierzał reformować Kościół tymi 

samymi środkami, jakimi reformuje się społeczeństwo doczesne - poniesie nie tylko klęskę, ale znajdzie się 

nieomylnie poza Kościołem. Znajdzie się poza Kościołem jeszcze przedtem, nim go ktokolwiek z tego 

Kościoła wykluczy; drogą jakiegoś tragicznego fatalizmu sam siebie wyklucza. Wyrzeka się jego ducha, 

wyrzeka się dogmatów, staje się prawie nieświadomie jego wrogiem. [...]  

Reformuje się Kościół tylko wtedy, kiedy się za Kościół cierpi, [...] reformuje się błędy Kościoła, mnożąc 

przykłady jego najbardziej heroicznych cnót. [...] Nie wszyscy dzisiaj o tym pamiętają, dlatego tak dużo 

marnuje się dzisiaj talentów, energii, gorliwości oraz łaski na walkę z urojonym lub nawet rzeczywistym 

złem, prowadzoną niecierpliwie z nienawiścią i pogardą dla ludzi i struktury Kościoła" (por. J. Mirewicz, 

Współtwórcy i wychowawcy Europy, Kraków 1983, 242).  

a. Archidiecezja Poznańska - z wdzięcznością wobec Ducha Świętego - wspomina więc dzisiaj najpierw 

swoich patronów:  

- świętego Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona, pasterza, który oddał życie za swoje owce;  

- błogosławionego Bogumiła, biskupa i pustelnika, drugiego patrona, cystersa, który w roku 1186 został 

powołany na urząd biskupa w Poznaniu, rok później mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim. Po 12 latach 

rządów złożył rezygnację z urzędu i przeniósł się do Dobrowy, gdzie założył pustelnię, w której zmarł około 

roku 1204;  
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- świętą Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. 

Wychowawczynię i pedagoga, pierwszą osobę beatyfikowaną na polskiej ziemi.  

Na tym nie kończą się diecezjalne związki ze świętością. Otóż „Kalendarz świętych, błogosławionych, 

świątobliwych i pobożnych Poznaniaków i Wielkopolan z pism staropolskich hagiografów Hiacynta 

Pruszcza, Stanisława Duńczewskiego i Floriana Jaroszewicza zestawiony" (wydany ponownie przez Wandę 

Karkucińską i Jacka Wiesiołowskiego - 1994 nr 3/4 s. 7-103) - wymienia według kryteriów dawnej 

hagiografii - aż 122 osoby zmarłe w opinii świętości, które przeszły przez wielkopolską ziemię.  

W pierwszą niedzielę po uroczystości Wszystkich Świętych, modlimy się w katedrze Poznańskiej o 

kanonizacje i beatyfikację kandydatów na ołtarze związanych z naszą archidiecezją.  

b. W pierwszym rzędzie, pośród tych kandydatów znajdują się osoby oczekujące kanonizacji:  

1. bł. Edmund Bojanowski 

2. bł. siostra Sancja Szymkowiak 

Oprócz tych odległych w sensie czasowym, mamy także bliskich nam świadków wiary, błogosławionych 

męczenników z czasu II wojny światowej:  

1. bł. ks. Mariana Konopińskiego (1907-1943) 

2. bł. ks. Józefa Kuta (1905-1942) 

3. bł. ks. Włodzimierza Laskowskiego (1886-1940) 

4. bł. ks. Narcyza Putza (1877-1942) 

5. bł. brata Józefa Zapłatę (1904-1945) 

"Poznańską Piątkę" - wychowanków Księży Salezjanów w Poznaniu, czyli:  

1. bł. Czesława Jóźwiaka (1919-1942) 

2. bł. Edwarda Kaźmierskiego (1919-1942) 

3. bł. Franciszeka Kęsyego (1920-1942) 

4. bł. Edwarda Klinka (1919-1942) 

5. bł. Jarogniewa Wojciechowskiego (1922-1942) 

c. W następnej grupie są kandydaci do beatyfikacji:  

1. kard. August Hlond, zakończony proces na poziomie diecezjalnym  

2. ks. Ignacy Posadzy z Towarzystwa Chrystusowego, zakończony proces na poziomie diecezjalnym 

3. gen. Jadwiga Zamojska 

4. O. Bernard z Wąbrzeźna 

5. Ks. Wawrzyniec Kuśniak z Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze  

6. Ks. Kazimierz Rolewski 

7. Ks. Aleksander Żychliński 

8. Ks. Stanisław Streich 

9. Ks. Ignacy Posadzy 

10. Ks. Aleksander Woźny 

11. O. Euzebiusz Huchracki - franciszkanin, gwardian klasztoru w Miejskiej Górce, proces na poziomie 

diecezjalnym bliski zakończenia  

12. Jan Wojtkowiak 

13. Czesław Golak - dwaj klerycy ze Zgromadzenia Księży Werbistów, pochodzący z terenu 

Archidiecezji Poznańskiej. 
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d. Tę świetlaną listę kandydatów do kanonizacji i beatyfikacji pragniemy poszerzyć o wybitnych świadków 

wiary Archidiecezji Poznańskiej. Osoby te być może nie dojdą do chwały ołtarzy - nie będą beatyfikowane 

ani kanonizowane - niemniej jednak warte są naszej pamięci, ponieważ ich heroiczne życie jest godne tego, 

by stać się przedmiotem podziwu i naśladowania.  

W tym celu zostały wydane „Wskazania dotyczące zbierania informacji o świadkach wiary z Archidiecezji 

Poznańskiej". Do zbierania wstępnych informacji dotyczących życia i sylwetki duchowej świadków wiary w 

pierwszym rzędzie zostali zaproszeni księża, nauczyciele, pasjonaci - regionaliści. Zbieranie informacji - 

według listy pytań, które zostały przesłane do każdej parafii - dotyczą życia i postawy świadka wiary:  

Nieliczne jak do tej pory informacje trafiły do Referatu Beatyfikacji i Kanonizacji Kurii Metropolitalnej, 

gdzie zostały poddane merytorycznej ocenie. Na drugim etapie trzeba opracować krytyczne biografie tychże 

świadków wiary. Opublikowanie tych biografii miałoby podobny charakter do znanej serii: „Chrześcijanie. 

Życie i duchowość wybitnych osobowości polskiego katolicyzmu", redagowanej kiedyś przez bpa Bejze.  

Wśród aktualnych „świadków wiary", co do których - po zbadaniu istnienia nieprzerwanej opinii świętości - 

istnieje zamysł wszczęcia postępowania beatyfikacyjnego należy wymienić:  

1. Kazimierza Hołogę - lekarza z Nowego Tomyśla, który poświęcił swoją karierę naukową dla 

ratowania życia pacjenta - funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, 

2. Szymona Lebiedź, młodego oazowicza i poetę z Grodziska.  

W sumie chodzi więc o 28 osób. Do czego są nam potrzebni owi kandydaci na świętych, błogosławionych, i 

świadków wiary? Na to pytanie odpowiada nam autor Listu do Hebrajczyków: „Mając dokoła siebie takie 

mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, 

winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach" (Hbr 12,1-2).  

3. DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM  

Nie zapominajmy o tym, że nie tylko kiedyś, ale i dzisiaj Kościół ma swoich męczenników. Raport 

„Prześladowani i zapomniani" przygotowany przez międzynarodową organizację „Pomoc Kościołowi w 

Potrzebie" podaje, iż w wielu - szczególnie muzułmańskich - krajach chrześcijanie narażeni są na codzienne 

szykany i dyskryminację w miejscach pracy, w życiu publicznym, a także prywatnym. Ok. 350 mln 

chrześcijan żyje w sytuacji, w której poddawani są mniej lub bardziej dokuczliwym represjom, z czego 200 

mln żyje w sytuacji zagrożenia życia. W ostatnim czasie na świecie co roku oddaje swoje życie za wiarę 170 

tys. chrześcijan, co oznacza, że taka śmierć zdarza się co 3 minuty.  

Istnieją dzisiaj trzy główne źródła prześladowań. Pierwsze to radykalny islam. Drugie to radykalny 

hinduizm. Trzecie to współczesne reżimy komunistyczne. Tymczasem świat przyzwyczaił się już do 

prześladowań chrześcijan i milczy. Sytuacja ta nie prowokuje polityków wielkich państw czy organizacji 

międzynarodowych do alarmów w tej sprawie. Wielka polityka milczy w nadziei na podpisywanie dużych 

kontraktów, bo w polityce charakter priorytetowy nie mają wcale prawa człowieka, ale finanse. Jeśli 

zestawimy reakcje medialne na dwa porównywalne pod względem ofiar wydarzenia - tj. na zamieszki w 

indyjskim stanie Orisa z zamachem w Bombaju - łatwo zauważymy, iż zainteresowanie prześladowaniami 

chrześcijanami w stanie Orisa było znikome w porównaniu z zamachem w Bombaju. Z Bombaju nadawano 

relacje na żywo, z Orisy - wcale. 

A przecież do mordowania chrześcijan dochodzą przejawy jawnej dyskryminacji spotykane w Europie, jak 

choćby ostatnia sprawa krzyża w decyzji sądu w Strasburgu, czy sprawa stewardesy „British Airways" 

zagrożonej zwolnieniem z pracy za noszenie krzyżyka, albo afera po tym, jak pielęgniarka w Wielkiej 

Brytanii zaproponowała chorej osobie, że się za nią pomodli. To są oczywiste przejawy chrystianofobii, 

czyli nienawiści do chrześcijaństwa.  
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Nie traćmy jednak nadziei. Po krwawych zamieszkach w stanie Orisa, indyjski arcybiskup Raphael 

Cheenath powiedział, że jeszcze nigdy tak wielu dorosłych nie prosiło go o chrzest jak po wszystkich 

wspomnianych zamachach i mordach. Ponadto, radykalne partie hinduistyczne, które sprowokowały to 

wydarzenie przegrały w wyborach. Podobna sytuacja miała miejsce w Sudanie, gdzie koncerny zarówno 

europejskie, chińskie i amerykańskie dawały pieniądze rządowi, który mordował chrześcijan 

zamieszkujących roponośne tereny.  

W Kościele katolickim w Polsce po raz pierwszy obchodzimy dzisiaj „Dzień Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym. Odtąd co roku - decyzją Konferencji Episkopatu Polski - druga niedziela listopada będzie 

poświęcona solidarności z Kościołem prześladowanym. Jako Kościół w Polsce, który w minionych wiekach 

często doświadczał prześladowań, mamy szczególny obowiązek okazania solidarności tym, którzy nie mogą 

swobodnie wyznawać swojej wiary ani uczestniczyć w pełni w życiu społeczeństwa, do którego należą.  

ZAKOŃCZENIE  

Myśląc o jednych i o drugich, o kandydatach na świętych i błogosławionych Archidiecezji Poznańskiej oraz 

o współczesnych nam męczennikach nabierzmy ducha, wsłuchując się w treść słów świętego Apostoła 

Pawła:  

„Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, [...]. 

Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego 

Syna, [...]. 

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, 

a których powołał - tych też usprawiedliwił, 

a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą" (Rz 8,28-30).  

Módlmy się zatem, abyśmy wpatrzeni w tak licznych świadków, stali się również godnymi Bożego 

wezwania. Aby i w nas zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Modlitwa w intencji pierwszych władców, 15 

listopada 2009 

Abp Stanisław Gądecki, Gdyby człowiek tak jak liczne zwierzęta, żył w pojedynkę, nie potrzebowałby 

żadnego innego kierowania. Modlitwa w intencji pierwszych władców Polski (Katedra Poznańska - 

15.11.2009). Podczas dzisiejszej Eucharystii wznosimy nasze modlitwy za pierwszych polskich władców. 

Taka modlitwa ma na celu oddanie hołdu tym, którzy wznosili zręby polskiej państwowości i kładli 

fundamenty chrześcijaństwa na polskiej ziemi. Przypomina o państwowotwórczej roli ośrodków 

piastowskich. Nie służy ona rozwijaniu megalomanii ani rozwijaniu lokalnego narcyzmu, jest tylko 

koniecznym przypomnieniem historycznej prawdy o miejscu, „w którym się wszystko zaczęło".  

PIERWSI POLSCY WŁADCY:  

O kim właściwie myślimy, wspominając pierwszych naszych władców, związanych z wielkopolską ziemią? 

Idzie o 11 osób, pośród których 5 obdarzonych było koroną królewską. Trzy znaczące postaci kobiece tego 

czasu wywodziły się spoza Polski.  

1. Mieszko I (ok. 960-992) 

2. Dąbrówka czeska  

3. Bolesław I Chrobry (992-1025; król 1025)  

4. Mieszko II Lambert (król 1025-1031; książę 1032-1034)  

5. Rycheza lotaryńska, królowa  

6. Kazimierz I Odnowiciel (1034 (?) - 1058; przeniósł stolicę do Krakowa)  

7. Władysław Odonic, książę (+1239) 
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8. Przemysł I (+1257) 

9. Bolesław Pobożny (+1274) 

10. Przemysł II (od 1295 król; +1296) 

11. Rycheza szwedzka (królowa; +1293) 

Nie sposób w krótkim kazaniu przypomnieć osiągnięcia tych władców. Ograniczmy się zatem do zwięzłej, 

słownikowej powtórki z historii.  

1. Pierwszym znanym władcą Księstwa Polan był Mieszko I (960; zmarł w 992) z dynastii Piastów. Ten 

pierwszy historyczny władca Polan jest uważany za faktycznego twórcę państwowości polskiej. 

Kontynuował politykę swojego ojca i dziadka, którzy jako władcy pogańskiego księstwa znajdującego się na 

terenach obecnej Wielkopolski, poprzez sojusze lub wojny podporządkowali sobie Kujawy oraz 

prawdopodobnie Pomorze Wschodnie i Mazowsze. Przez większość okresu swojego panowania toczył 

walki o Pomorze Zachodnie, zajmując je po rzekę Odrę. W 990 r. do państwa Mieszka I włączone zostały 

Śląsk i Kraków, przy wsparciu cesarstwa niemieckiego. Synom pozostawił państwo o przynajmniej 

podwojonym terytorium. 

 

Umocnił pozycję Księstwa Polan pośród państw środkowej Europy przez przyjęcie w 966 r. wiary 

katolickiej i chrztu, co zostało poprzedzone przez zawarcie przymierza z księciem czeskim i ślub Mieszka z 

jego córką, Dobrawą. Akt ten oznaczał, że Mieszko dołączył formalnie do grona chrześcijańskich władców 

państw Europy i od tej pory żaden inny kraj chrześcijański, nie miał prawa atakować państwo Mieszka, 

ponieważ książę Polan stał się członkiem ogólnochrześcijańskiej wspólnoty. Chrzest rozpoczął też napływ 

kultury łacińskiej do Polski. Przybywający do kraju duchowni przyczyniali się także do rozwoju oświaty i 

kultury. Będąc jedynymi ludźmi potrafiącymi czytać i pisać, usprawnili system administracji oraz 

dyplomacji w państwie. W 968 r. powstało biskupstwo misyjne, podległe bezpośrednio Rzymowi z 

biskupem Jordanem na czele. Chrystianizacja doprowadziła także do zmian politycznych. Nowe struktury 

były niezależne od komesów i ograniczały ich samowolę. 

 

2. Źródła przypisują żonie Mieszka, Dobrawie istotną rolę w nawróceniu Mieszka I. Polski książę ochrzcił 

się i dopiero wówczas mógł poślubić czeską księżniczkę. Tradycja przypisuje Dobrawie założenie 

kościołów św. Trójcy i św. Wita w Gnieźnie oraz kościoła Panny Marii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. 

Dobrawa zmarła w 977 roku. W wydanej w 1888 roku książce Józef Ignacy Kraszewski pisał, że „odkryto 

grób jej w katedrze gnieźnieńskiej pod głazem oznaczonym tylko prostym krzyżykiem. Żadnych w nim nie 

znaleziono pamiątek, oprócz zbutwiałych szat koloru fioletowego i purpurowego, a na głowie wąskiej 

przepaski, złotem przerabianej. Obecnie miejsce pochowania tej księżniczki uchodzi za nieznane.  

3. Do znacznego wzrostu potęgi i znaczenia księstwa przyczynił się kolejny władca Bolesław Chrobry (992-

1025), syn Mieszka I. Głównie przez mądre sojusze, utrzymał jedność państwa i powiększenie jego 

terytorium. Współdziałając z papieżem zwołał w Gnieźnie w 1000 r. synod biskupi, w związku z 

utworzeniem w tym mieście pierwszego arcybiskupstwa w Polsce oraz biskupstw w Poznaniu, Kołobrzegu, 

Wrocławiu i Krakowie. Po śmierci Ottona III doszło do trzech wojen niemiecko-polskich, toczonych z 

przerwami w latach 1002-1018. W zawartym po nich pokoju w Budziszynie, Chrobry utrzymał tereny 

Milska, Łużyc i Moraw. Równocześnie, interweniując w walkach dynastycznych na Rusi Kijowskiej, zdobył 

Kijów, a w 1018 r. podporządkował sobie tzw. Grody Czerwieńskie. Zwieńczeniem jego panowania była 

koronacja w 1025 r. Wkrótce potem zmarł, zostawiając swe królestwo zjednoczone w granicach zbliżonych 

do obecnych, z Łużycami, Morawami i Słowacją. Pochowany został, obok swego ojca Mieszka I, w tumie 

poznańskim. Epitafium spisane częstochowskim rymem, które mu poświęcono, świadczy o tym, że nie 

wystarczy być mężnym władcą, trzeba jeszcze mieć szczęście do opisujących mężne dzieła poetów:  

Hic iacet in tumba princeps generosa columba 

Ch[r]abri tu es dictus sis in evum benedictus  
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Tu spoczywa w grobie książę, szlachetna gołębica 

Zwano ciebie Chrobrym, bądź na wieki błogosławionym 

Zwyciężyłeś krainy przez liczne walki i wojenne czyny 

Odtąd pośród waśni tyś był Chrystusa zapaśnik 

Imię twoje w sławie, więc ci chwała Bolesławie  

(por. Elżbieta Zechenter-Spawińska)  

4. Mieszko II Lambert (ur. 990 r., zm. 1034) - król Polski w latach 1025-1031, książę Polski w latach 1032-

1034 z dynastii Piastów, drugi syn Bolesława I Chrobrego, a pierwszy z małżeństwa z Emnildą, księżniczką 

zachodnio-słowiańską. Przejął władzę po śmierci ojca i prawdopodobnie wypędził z kraju swoich dwóch 

braci. Zorganizował dwa niszczycielskie najazdy na Saksonię w roku 1028 i 1030. Następnie prowadził 

wojny obronne przeciw Niemcom, Czechom i książętom Rusi kijowskiej. Uciekł z kraju w roku 1031 po 

ataku Jarosława Mądrego, który na polskim tronie osadził jego brata Bezpryma. Mieszko zbiegł do Czech, 

gdzie został uwięziony przez księcia Udalryka. Odzyskał władzę w roku 1032 jako książę jednej z trzech 

dzielnic. Za jego czasów od Polski odpadły nabytki terytorialne Bolesława Chrobrego: Milsko, Łużyce, 

Grody Czerwieńskie, Morawy i Słowacja.  

5. Jego żona Rycheza była córką palatyna reńskiego Erenfrieda i Matyldy, siostry Ottona III. Była 

najbardziej wykształconą ze wszystkich pierwszych władców osobą. Została poślubiona przez Mieszka II 

Lamberta, co stanowić miało przypieczętowanie zawartego wówczas pokoju. Urodziła ona Mieszkowi syna 

Kazimierza, który został później władcą Polski. W 1025 roku - wraz z mężem - została koronowana na 

królową Polski. Pod koniec 1031 roku, w związku z objęciem władzy przez Bezpryma i ucieczką Mieszka II 

do Czech, zdecydowała się na powrót do Niemiec. Następnie wróciła do Polski i wraz z synem 

Kazimierzem Odnowicielem dążyła do odbudowania osłabionego aparatu państwowego, wzmocnienia 

władzy monarszej, ukrócenia anarchii. W wyniku działań przeciwników została wraz z synem wypędzona z 

Polski. Powróciła do Niemiec. Do końca życia używała tytułu królewskiego. Nekrolog brunwilerski zapisał 

następujące słowa: „Zmarła najsławniejsza Rycheza królowa Polski, córka fundatorów, której pamięć 

obchodzi się uroczyście". Jej zwłoki spoczywają dzisiaj w katedrze kolońskiej. W Niemczech została 

zaliczona w poczet błogosławionych. 

 

6. Kazimierz I Odnowiciel (1038-58). Urodzony w Poznaniu (1016). Po buncie i powrocie Polski do 

pogaństwa, w 1038 r. najechał Polskę czeski książę Brzetysław I. Złupił Wielkopolskę i zajął Śląsk oraz 

Małopolskę. Z Gniezna wywiózł relikwie św. Wojciecha, Radzyma Gaudentego i pięciu eremitów, krzyż 

złoty ofiarowany przez Mieszka I, złote tablice ołtarzowe wysadzane klejnotami i wiele innych 

kosztowności. Czesi zburzyli kościoły w Poznaniu wzniesione przez Mieszka I na uroczystość chrztu Polski 

a także splądrowali grobowiec tego władcy. Zrujnowano również zamek oraz kościół na Ostrowie 

Lednickim. Kazimierz - przy pomocy niemieckiego cesarza Henryka III i księcia Rusi Kijowskiej, Jarosława 

Mądrego - zjednoczył na nowo ziemie polskie. Odbudował zniszczone grody a niezniszczony Kraków po 

1041 roku uczynił swoją główną siedzibą. Zmarł 28 listopada 1058 roku w Poznaniu. 

 

7. Władysław Odonic (ok. 1190-1239), książę kaliski 1194 i 1207-1217, poznański i kaliski od 1227, 

wielkopolski od 1229. Książę nie zdołał się obronić i nie mogąc znaleźć chętnego na przyjęcie w Polsce 

udał się na Węgry. Istnieją pewne przypuszczenia, że wziął udział w wyprawie węgierskiego władcy 

Andrzeja II do Palestyny. Następnie Odonic przebywał zapewne w Czechach i w Niemczech, gdzie 

próbował zachęcić do pomocy miejscowych władców. Na mocy postanowień z września 1234 r. musiał 

zrzec się wszelkich terytoriów na południe i zachód od rzeki Warty. 

 

8. Przemysł I (ur. 1220 lub 1221, zm. 1257 w Poznaniu). Kronika Wielkopolska wypowiada sie o nim 

bardzo pochlebnie, czyniąc najpobożniejszym z pierwszych polskich władców: „Był więc ten książę młody 

wiekiem, miał (bowiem) zaledwie 36 lat, lecz dojrzały ze względu na (swój) charakter, sposób życia i 

postępowanie, (toteż) w licznych okolicznościach cieszył się wielką i zadziwiającą łaską Boga. Był 

człowiekiem najwstydliwszym wśród duchownych i świeckich. Nikt nie słyszał nigdy z ust jego słowa 
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brzydkiego lub sprośnego. Wcale nie umiał gniewać się; a jeżeli niekiedy ktoś pobudzał go do gniewu, 

nigdy nie mógł poznać się na nim, czy się gniewa, a to z powodu pogodnego oblicza jego, które każdemu 

okazywał. Zawsze gotów był nakłonić ucha swego dla wielkiego i małego, do ubogiego i bogatego i 

serdecznie wysłuchiwał ich, gdy mówili do niego. Rzetelnie też, jeśli mógł, załatwiał ich sprawy. Wśród 

książąt polskich mego czasu był najłagodniejszy, opanowany i pokorny, pojednawczy i łaskawy, pobożny i 

żarliwy w szczerym miłowaniu Boga i ludzi. Z nikim nie chciał się spierać, chyba że ktoś wtargnął mu na 

jego ziemie; wtedy bronił się jak mógł. W ciągu swego życia obwarował swój kraj ze wszystkich stron 

pokojem, przez zjednywanie sobie sąsiednich książąt jako przyjaciół nie mieczem, lecz mądrością, której 

użyczył mu Jezus Chrystus i której zawsze przestrzegał. Nie chciał zajmować obszaru żadnego księcia, lecz 

raczej pragnął pokoju ze wszystkimi ludźmi.  

Był bardzo pobożny. Nigdy nie opuszczał, gdy mógł służby Bożej. [...] I to było u niego godne podziwu, że 

gdy nocną porą kładł się do łóżka i nieco pokrzepił się snem, gdy inni myśleli, że śpi całą noc, on wstawał, 

czasem o północy, czasem wcześniej i siedząc ze świecą pod swoją kotarą trzymał psałterz i czytał niektóre 

psalmy i modlitwy, które umiał lub mógł mieć pod ręką; a czynił to często i chętnie.  

Pychą gardził, pijaństwa zupełnie unikał. Jadł umiarkowanie, miodu przez wiele lat nie pił, lecz piwo i wino. 

Było ono tak rozcieńczone, że ledwie miało smak wina. [...] W każdym Wielkim Poście, jak mówiono, pod 

innymi szatami nosił włosiennicę, i to potajemnie" (Kronika Wielkopolska, Warszawa 1965, 257-260).  

9. Bolesław Pobożny od 1239 r. książę wielkopolski, syn Władysława Odonica. Początkowo sprawował 

rządy wspólnie ze swoim bratem, Przemysłem, a później samodzielnie w dzielnicy kalisko-gnieźnieńskiej. 

Od 1257 r., po śmierci brata, Bolesław objął rządy także nad dzielnicą poznańską. Przez cały czas toczył 

walki z Krzyżakami i Brandenburczykami. W 1272 r. odebrał Brandenburczykom Gdańsk.  

10. Przemysław II (1295-96), jedyny syn Przemysła I. W 1279 r. Przemysł stał się panem całej 

Wielkopolski. W 1285 r. poślubił córkę zdetronizowanego króla Szwecji Waldemara - Ryksę. Henryk IV 

Probus w testamencie w 1290 r. zapisał mu Małopolskę. W roku 1294 objął bezpośrednie rządy nad 

Pomorzem. Papież Bonifacy VIII wyraził zgodę na jego koronację, która odbyła się w tym roku 26 czerwca 

1295 r. Na początku 1296 r. ludzie nasłani przez margrabiów brandenburskich usiłowali porwać Przemysła 

przebywającego wtedy w Rogoźnie. Wywiązała się przy tym walka, podczas której Przemysł odniósł rany. 

Porywacze dobili go, gdyż nie mogli go zabrać z sobą. Zwłoki Przemysła przewieziono do Poznania, gdzie 

pochowano je uroczyście w tamtejszej katedrze.  

11. Rycheza, córka zdetronizowanego króla Szwecji Waldemara. W 1285 r. została żoną Przemysła II. 

Urodziła córkę Ryksę Elżbietę, późniejszą królową Czech i Polski. Zmarła przed 1293. Została pochowana 

w katedrze poznańskiej.  

WŁADCY W ŚWIETLE BIBLII  

Największą zasługą Starego Testamentu jest jego polemika z bałwochwalczą koncepcją władzy. Polemika ta 

obecna jest tam od samego początku; od opisu stworzenia człowieka, gdzie powiedziano, że każdy człowiek 

nosi w sobie obraz boży i został wezwany do panowania nad ziemią. Władca na równi z wszystkimi innymi 

ludźmi jest poddany prawu Bożemu; władcę obowiązuje to samo prawo, jakiemu podlegają wszyscy 

rządzeni. Dlatego rządca „Gdy zasiądzie na królewskim swym tronie, sporządzi sobie na zwoju odpis tego 

Prawa u tekstu kapłanów-lewitów. Będzie go miał przy sobie i będzie go czytał po wszystkie dni swego 

życia, aby się nauczył czcić Pana, Boga swego, strzegąc wszystkich słów tego Prawa i stosując jego 

postanowienia, by uniknąć wynoszenia się nad swych braci i zbaczania od przykazań na prawo czy też na 

lewo, aby długo królował on i synowie jego w Izraelu" (Pwt 17,18-20).  

Jak wygląda w praktyce podporządkowanie się władcy prawu bożemu opisuje Biblia posługując się dwoma 

skrajnościami. Definiuje - jak zwykle - temat przez ukazanie dwóch skrajności, zakładając, że między nimi 

leży nieskończona gama możliwości, które w gruncie rzeczy są nie do wyczerpania. Podobnie postępuje w 
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przypadku władców. Najpierw wskazuje sylwetkę Abimeleka, czyli złego władcy, który przechwycił 

podstępnie władzę w mieście Sychem, mordując swoich braci. Jedyny z braci, który uniknął śmierci 

wygłosił o nim z góry Garizim następującą bajkę:  

Zebrały się drzewa, aby namaścić króla nad sobą. 

Rzekły do oliwki: 

Króluj nad nami!' 

Odpowiedziała im oliwka: 

'Czyż mam się wyrzec mojej oliwy, 

która służy czci bogów i ludzi, 

aby pójść i kołysać się ponad drzewami?'  

Z kolei zwróciły się drzewa do drzewa figowego: 

'Chodź ty i króluj nad nami!' 

Odpowiedziało im drzewo figowe: 

'Czyż mam się wyrzec mojej słodyczy 

i wybornego mego owocu, 

aby pójść i kołysać się ponad drzewami?'  

Następnie rzekły drzewa do krzewu winnego: 

'Chodź ty i króluj nad nami!' 

Krzew winny im odpowiedział: 

'Czyż mam się wyrzec mojego soku, 

rozweselającego bogów i ludzi, 

aby pójść i kołysać się ponad drzewami?'  

Wówczas rzekły wszystkie drzewa do krzewu cierniowego: 

‘Chodź ty i króluj nad nami!' 

Odpowiedział krzew cierniowy drzewom: 

'Jeśli naprawdę chcecie mnie namaścić na króla, 

chodźcie i odpoczywajcie w moim cieniu! 

A jeśli nie, niech ogień wyjdzie z krzewu cierniowego i spali cedry libańskie' 

(Sdz 8, 8-15).  

Morał tej bajki jest jasny. Ludzie szlachetni i pożyteczni nie pożądają władzy politycznej. Dostaje się ona 

osobom drapieżnym i skłonnym do przemocy, wrogim wobec lepszych od siebie.  

Jest też i druga skrajność. Biblijny idealny władca i mędrzec: „Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek 

nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony jak piasek na brzegu morza. Toteż mądrość Salomona przewyższała 

mądrość wszystkich ludzi Wschodu i mądrość Egipcjan. [...] Wypowiedział bowiem trzy tysiące przysłów, a 

pieśni jego było tysiąc pięć. Rozprawiał też o drzewach: od cedrów na Libanie aż do hizopu rosnącego na 

murze. Mówił także o zwierzętach czworonożnych, o ptactwie, o tym, co pełza po ziemi, i o rybach. 

Przychodzili więc ze wszystkich narodów i spośród wszystkich królów ci, którzy dowiedzieli się o mądrości 

Salomona, aby przysłuchiwać się jego mądrości" (1Krl 5,9-10.12-14).  

Między tymi dwoma ekstremami mieści się cała plejada władców, których postępowanie wobec rządzonych 

zawsze jest obserwowane przez Boga. Niekiedy - jak uczy prorok Ezechiel - efekty tej obserwacji są 

smutne:  

"Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść 

owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie 

paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, 

zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem 
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obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego 

zwierza" (Ez 34,2-5).  

Nowy Testament nie pozostaje w tyle, a trzynasty rozdział Listu do Rzymian jest najbardziej znanym (por. 1 

P 2,1217; 1 Tm 2,24; Tt 3,1).  

"Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by 

nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy 

- przeciwstawia się porządkowi Bożemu. [...] Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, 

ale dla złego. [...] Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. [...] Jest [...] 

narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie 

tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, 

którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd" (Rz 13,1-6).  

Św. Jan Chryzostom wyjaśni to później w następujący sposób: „Czy każdy władca jest ustanowiony przez 

Boga? Tego nie twierdzę, nie chodzi mi bowiem teraz o poszczególnych władców, ale o samą władzę". To 

nie konkretny rządca pochodzi od Boga, ale od Boga pochodzi sama konieczność władzy. Fakt konieczności 

rządzenia jest zamierzony przez Boga. „Gdyby człowiek tak jak liczne zwierzęta, żył w pojedynkę, nie 

potrzebowałby żadnego innego kierowania, lecz każdy sam dla siebie byłby królem, poddanym 

najwyższemu królowi - Bogu, jako że sam kierowałby sobą w swoich czynach, dzięki światłu rozumu 

danemu mu przez Boga. Otóż człowiek z natury jest stworzeniem społecznym i politycznym, żyjącym w 

gromadzie, bardziej nawet niż wszystkie zwierzęta [...] Jeśli więc jest naturalne dla człowieka żyć w licznej 

gromadzie, wobec tego wszyscy potrzebują jakiegoś kierowania całością" (św. Tomasz z Akwinu, De 

regimine principum).  

Gdy zaś idzie o konkretnych rządców, chrześcijaństwo ich nie demonizuje, ani nie uważa za bogów. 

Chrześcijańska desakralizacja władcy sprowadza go do właściwej mu pozycji stworzenia. Ich zadaniem jest 

tworzenia warunków, które umożliwiają humanizację człowieka.  

Niektórych rządców uważamy za szczęśliwych, uczy św. Augustyn: „jeżeli rządzą sprawiedliwie, jeżeli nie 

wynoszą się wśród pochlebstw i nazbyt pokornych hołdów, lecz pamiętają o tym, że są ludźmi; jeżeli swoją 

władzę czynią służebnicą Bożego majestatu, zwłaszcza aby rozszerzać kult Boży; jeżeli Boga się boją, 

kochają Go i czczą; jeżeli bardziej kochają to Królestwo, gdzie nie muszą się lękać rywali; jeżeli ociągają 

się z karą i łatwo zapominają winy; jeżeli wymierzają karę, dlatego że wymaga tego rządzenie i zachowanie 

państwa, a nie dla zaspokojenia swoich nienawiści; jeżeli okazują łaskawość w nadziei na poprawę, a nie 

żeby niegodziwość pozostawić bezkarną; jeżeli, często zmuszeni do decyzji przykrych, wyrównują to 

łagodnością miłosierdzia i hojnością w świadczeniu dobrodziejstw; jeżeli tym bardziej strzegą się rozpusty, 

im bardziej mogliby ją bez przeszkód uprawiać; jeżeli wolą rozkazywać złym namiętnościom niż 

jakimkolwiek ludziom; i jeżeli to wszystko czynią nie z żądzy próżnej chwały, ale ze względu na miłość 

szczęścia wiecznego; jeżeli nie zaniedbują składać swojemu Bogu ofiar pokory, miłosierdzia i modlitwy za 

swoje grzechy" (O Państwie Bożym, 5, 24).  

Niestety, działalność polityczna należy do tej kategorii aktywności ludzkiej, która jest najbardziej 

wystawiona na niebezpieczeństwo zwyrodnienia i wypaczenia. Ona najłatwiej wystawia na pierwotną 

pokusę: „Będziecie jak Bóg" (por. Rdz 3,5). Nawet radny najmniejszej gminy stoi wobec tego rodzaju 

pokusy.  

Władza jest sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy, gdy troszczy się o dobro wspólne danej 

społeczności i jeśli do jego osiągnięcia używa środków moralnie dozwolonych. Jeśli sprawujący władzę 

ustanawiają niesprawiedliwe prawa lub podejmują działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to 

rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu. „Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna się 

bezprawie" (Pacem in terris, 51).  
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Pociechą dla nas jest to, że żadna zła władza nie jest w stanie zadać człowiekowi sprawiedliwemu 

ostatecznej krzywdy: „Nie jest to bowiem niesprawiedliwe, że w wyniku uzyskania władzy przez 

niegodziwców doświadczana jest cierpliwość dobrych i karana nieprawość złych" (O naturze dobra przeciw 

Manichejczykom, 32). Czasem Bóg za pośrednictwem złych wychowuje dobrych, i przez doczesną władzę 

daną tym, których czeka potępienie, ćwiczy w nauce tych, którzy zostaną zbawieni" (Objaśnienie Psalmu 

73,8).  

MODLITWA ZA RZĄDZĄCYCH  

„Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były 

za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i 

spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, 

Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest 

Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na 

okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie" (1Tm 2,1-6).  

Trzeba modlić się za władców, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne; co nie znaczy nie 

drobnomieszczańskie, ale życie przebiegające w harmonii i pokoju. Kościół preferuje uporządkowany stan 

państwa, ponieważ on ułatwia dążenie do najwyższych wartości ludzkich, swobodne podejmowanie 

podstawowych wyborów zgodnych z własnym sumieniem oraz kierowanie swoim losem. Polityka zaś jest 

narzędziem tworzenia warunków umożliwiających całościowa humanizację człowieka. Dobrze 

uporządkowane społeczeństwo ułatwia dotarcie zbawienia, które Bóg ofiaruje, do jak największej ilości 

ludzi.  

Męczennicy pierwszych wieków w odpowiedzi na zarzut ateizmu tłumaczyli: płacimy podatki i modlimy się 

za cesarza. Nie możemy ubóstwiać władcy, ponieważ państwo nie może czynić z siebie absolutu, żądając 

zaprzedania mu swego sumienia. Chrześcijanie modlą się za władcę, ale nie modlą się do władcy, ponieważ 

ubóstwianie władzy absolutnej nie leży w jego naturze.  

Tertulian tak zwraca się do swoich współczesnych: „Tam do góry spoglądamy chrześcijanie i modlimy się z 

podniesionymi rękami, [...] Zanosimy modły zawsze za wszystkich cesarzy, aby mieli szczęśliwe i długie 

życie, spokojne panowanie, pomyślność w domu, dzielne wojsko, wierny senat, lud uczciwy, pokój na 

ziemi, i to, czego sobie tylko jako ludzie i cesarze życzą" (Apologetyk). O tej modlitwie płynącej z „ciała 

wstydliwego z serca niewinnego, i z Ducha Świętego" dodaje: „Taką składamy ofiarę, a nie ziarnka kadzidła 

po jednym groszu, nie łzy drzewa arabskiego, nie dwie krople lichego wina, nie krew taniego, prawie 

zdychającego wołu - a na końcu po tych wszystkich plugastwach sumienie brudne!"  

Ci wszyscy, którzy sprawują - na jakimkolwiek poziomie - władzę nad innymi ludźmi mogą odkryć i 

docenić modlitwę Kościoła za nich. Mogą odnaleźć w niej najwyższy impuls do większej wierności 

wartościom, które powinny ożywiać ich służbę. Mogą przeżywać działalność polityczną nie jako ambitne 

żądania, ale jako służbę wobec wszystkich, a nade wszystko wobec ludzi najprostszych i najuboższych.  

ZAKOŃCZENIE  

Święty Klemens Rzymski, papież, jest autorem najstarszej chrześcijańskiej modlitwy za ludzi sprawujących 

władzę polityczną (ok. 90 po Chr.):  

„Spraw, byśmy byli posłuszni wszechmocnemu i chwalebnemu Imieniu Twemu. 

A także wszystkim, którzy nami kierują i rządzą na ziemi. 

Ty sam, Panie, obdarzyłeś ich władzą i panowaniem 

Przez Twoją moc pełną niewysłowionego majestatu, 

Abyśmy wiedząc, że od Ciebie otrzymali swoją chwałę i godność, 

Byli im poddani i nie sprzeciwiali się w niczym Twojej woli.  
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Daj im, zatem, Panie, zdrowie, pokój, zgodę i stałość, 

Aby sprawowali bez przeszkody tę władzę, którą Ty im powierzyłeś. 

To Ty sam przecież, Władco Nieba, Królu wieków, 

Dajesz synom ludzkim chwałę i godność 

I władzę nad tym, co jest na ziemi.  

Ty, więc, o Panie, kieruj ich wolą według tego, co jest dobre i miłe w Twoich oczach, 

Aby sprawując zbożnie, w pokoju i z łagodnością 

Daną im przez Ciebie władzę, 

Zyskali łaskę Twoją" (Klemens Rzymski, List do Koryntian)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święto Niepodległości, 11 listopada 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Zostaw nas Panie przy wolności darze. Święto Niepodległości (Fara Poznańska - 

11.11.2009) Niech innym góry swe złoto oddadzą, 

Niechaj ich miecza żelazna potęga, 

Dzierżąc okuty świat pod swoją władzą, 

Od wiecznych lodów do ogniów dosięga. 

My niesiem prośby przed twoje ołtarze, 

Zostaw nas Panie przy wolności darze. 

(Antoni Górecki, Hymn do Boga o zachowaniu wolności)  

W dniu dzisiejszym świętujemy 91. rocznicę odzyskania niepodległości, początek II Rzeczypospolitej. 

Podpisane w dniu 11 listopada 1918 roku zawieszenie broni między walczącymi przyniosło naszemu 

narodowi od dawna oczekiwane wyzwolenie spod zaborów.  

1. ROK 1918  

a. Wspólna modlitwa jest dzisiaj jak najbardziej na miejscu, zwłaszcza jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że 

odzyskanie niepodległości w roku 1918 trudno zrozumieć w kategoriach prostej historycznej 

przyczynowości. Przecież u progu niepodległości dawne tereny Rzeczpospolitej były pod władzą trzech 

różnych organizmów państwowych, różniących się systemem prawnym, administracyjnym, ekonomicznym 

i mentalnością. Zaś ochotnicze oddziały polskie - w sile zaledwie kilku tysięcy - przy boku 

wielomilionowych armii zaborczych nie stanowiły żadnego poważnego zagrożenia dla tychże mocarstw. 

Armie zaborcze padły zupełnie niezależnie od istnienia tychże oddziałów. Najpierw rozsypało się 

rozsadzone głodem, wpływami rewolucyjnymi i dążeniami narodowościowymi cesarstwo austro-węgierskie 

(kapitulacja została podpisana 3 listopada 1918 r.). Następnie (11 listopada) kapitulowała liczna jeszcze, bo 

8 milionowa armia niemiecka. Na Wschodzie rewolucja bolszewicka praktycznie wyeliminowała Rosję ze 

zwycięskiego obozu.  

b. W tym samym 1918 roku miał też miejsce proces odwrotny. Dokonało się zmartwychwstanie "małych". 

Między nimi zmartwychwstanie Polski, która niegdyś zstąpiła do grobu, ponieważ ukochała samowolę i z 

niej uczyniła dla siebie bożka, zmuszona do słuchania obcych, ponieważ nie chciała słuchać swoich. 

Pierwszy wyzwolił się Kraków (31 października), następnie Warszawa (11 listopada). Na końcu - pośród 

wielkich miast polskich - wolność odzyskał Poznań (27 grudnia 1918). Niepodległości Polski 

przeciwstawiała się wówczas jedynie komunistyczna lewica, która zresztą i później - w okresie 

międzywojennym - nie zgodziła się na to, że Polska nie stała się republiką radziecką.  

W Warszawie i poza nią tworzyły się - na wzór bolszewickich - niemieckie rady żołnierskie, które 

wypowiadały posłuszeństwo oficerom i znieważały ich. W Warszawie było wówczas ok. 40 tys. żołnierzy 

pruskich, którzy mogli stawić dostateczny opór, gdyby nie to, że ich jedynym pragnieniem był jak 

najszybszy powrót do domu. Przestraszeni wybuchem rewolucji w Niemczech (9.11.1918), abdykacją 

cesarza i książąt, Prusacy potracili głowy. Gdy tylko Piłsudski złożył Niemcom przyrzeczenie możliwości 

powrotu z bronią w ręku do granicy pruskiej, zaprzestali obrony. W tych warunkach rozbrajanie Niemców 
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dokonywało się stosunkowo łatwo. Polska Organizacja Wojskowa, legioniści, dowborczycy, studenci, 

uczniowie gimnazjalni i dzieci rozbrajali oficerów i żołnierzy niemieckich.  

Poznań znajdował się w znacznie trudniejszej sytuacji. Na 170 tys. ówczesnych mieszkańców miasta 70 tys. 

stanowili Niemcy. Była to przecież graniczna twierdza pruska (z dowództwem V Korpusu Armii, koszarami 

piechoty, kawalerii, artylerii, saperów, z wojskowym lotniskiem i poligonem). Tu okupacja trwała aż do 27 

grudnia tego roku, kiedy to przyjazd Paderewskiego sprowokował zbrojne wystąpienie Niemców a 

następnie odpowiedź Polaków, którzy usunęli zbrojnie oddziały niemieckie z większej części zaboru 

pruskiego. Ostatecznie Poznań stał się wolnym miastem dopiero dnia 28 czerwca 1919 r., kiedy Niemcy 

podpisały traktat wersalski.  

"Spojrzał Bóg na ucisk swojego ludu w niewoli, wysłuchał jego jęczenia (Wj 3,7-9), zlitował się i stanął po 

naszej stronie, aby skruszył nieznośne nam więzy i oddał nam wolną, niezależną i zjednoczoną ziemię 

ojców naszych" - pisał kard. Aleksander Kakowski nazajutrz po odzyskaniu niepodległości.  

Ten akt dziejowej sprawiedliwości był nie tylko skutkiem sprzyjającej sytuacji politycznej, ale był przede 

wszystkim owocem wytrwałego zmagania całego narodu o zachowanie tożsamości i duchowej wolności. To 

historia heroicznych świadectw polskiego dążenia ku własnemu suwerennemu państwu, które dla wielu 

pokoleń naszych rodaków istniało jedynie w marzeniach, w przekazach rodzinnych, w modlitwie. Wielu 

synów Polski przez całe dziesięciolecia poświęcało tej sprawie swoje talenty, siły i wytężoną pracę. Liczni 

spośród nich podejmowali trud przymusowej emigracji. Wielu zapłaciło za wolność Ojczyzny najwyższą 

cenę, przelewając krew i oddając życie w kolejnych powstaniach, na różnych frontach wojennych. 

Wszystkie te wysiłki nasi ojcowie opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest 

Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również dla tych, którzy po odzyskaniu 

niepodległości musieli szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić 

jego granic.  

Dzień 11 listopada 1918 roku to symboliczna data, ponieważ akurat w tym dniu Rada Regencyjna 

przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad wojskiem (ok. 6 tys. żołnierzy). Trzy dni później otrzymał on 

władzę cywilną, która obejmowała niedużą część dawnych ziem polskich. Choć było kilka innych 

propozycji ustanowienia daty Święta Niepodległości to ostatecznie wybrano datę rozbrajania Niemców w 

Warszawie. Dzień ten zapisał się w sercach Polaków w sposób tak trwały, że ani okupacja, ani rządy PRL-u 

nie były w stanie wymazać go z pamięci. Wprawdzie II Rzeczpospolita nie trwała długo, ale później zawsze 

mogliśmy się do niej odwoływać w walce o zachowanie wolności wewnętrznej, wolności ducha.  

2. WOLNOŚĆ ZEWNĘTRZNA  

Historia sprzed 91 lat uczy nas, że u podstaw niepodległości znajduje się zarówno naturalne, jak i 

pozytywne prawo narodów do samostanowienia. Polega ona na autonomii poszczególnych państw w 

stosunku do innych państw. Podkreśla się przy tym zwykle kwestie własnego terytorium, określonej i 

zorganizowanej w państwo ludności oraz suwerennej władzy, niezależnej od sił zewnętrznych i 

prawomocnie panującej wewnątrz państwa.  

Suwerenność to nic innego jak podmiotowość narodu pod względem politycznym, ekonomicznym, 

społecznym, a także kulturowym. Wymiar kulturowy nabiera przy tym szczególnej wagi, jako źródło siły w 

przeciwstawianiu się aktom agresji lub innym formom dominacji, które warunkują wolność danego kraju; 

kultura bowiem stanowi gwarancję zachowania tożsamości narodu, wyraża i wspiera jego suwerenność 

duchową. Samo istnienie państwa nie jest jeszcze wystarczającą gwarancją wolności jego obywateli: „Kto 

jest na tyle silny, aby wszystkich bronić, jest zarazem na tyle silny, aby wszystkich ciemiężyć" (Tomasz 

Hobbes).  

a. Trzeba też zauważyć, że suwerenność narodowa nie jest wartością absolutną. Narody mogą w sposób 

wolny zrezygnować z niektórych swoich praw ze względu na wspólny cel, ze świadomością, że tworzą 



421 
 

jedną, większą „rodzinę narodów", w której powinny panować wzajemne zaufanie, wsparcie i szacunek. W 

odniesieniu do różnych dziedzin życia państwowego narody są wzajemnie skazane na siebie. Nie ma już 

państw, nawet wielkich mocarstw, które byłyby całkowicie samowystarczalne; wszystkie one potrzebują 

uzupełniania się w dziedzinie gospodarczej, naukowej, kulturalnej itd. W każdym razie jednak - czy to w 

płaszczyźnie szerszej integracji, czy też w płaszczyźnie koniecznej współpracy - powinny one mieć na 

uwadze z jednej strony wspólny interes, a z drugiej strony własny, autonomiczny, narodowy i państwowy 

byt.  

Patrząc z tej perspektywy na dzisiejszą sytuację, łatwo dostrzegamy brak międzynarodowej umowy, która w 

stosowny sposób podejmowałaby kwestię „praw narodów". Przygotowanie takiej umowy mogłoby 

przyczynić się do właściwego podjęcia zagadnień związanych ze sprawiedliwością i wolnością we 

współczesnym świecie.  

Słuszne jest więc dążenie do tego, na co wyraźnie wskazywał Jan Paweł II: „aby Polska miała swe należne 

miejsce w ramach politycznych i ekonomicznych struktur zjednoczonej Europy. Trzeba jednak, aby 

zaistniała w nich jako państwo, które ma swoje oblicze duchowe i kulturalne, swoją niezbywalną tradycję 

historyczną związaną od zarania dziejów z chrześcijaństwem. Tej tradycji, tej narodowej tożsamości Polska 

nie może się wyzbyć. Stając się członkiem Wspólnoty Europejskiej, Rzeczpospolita Polska nie może tracić 

niczego ze swych dóbr materialnych i duchowych, których za cenę krwi broniły pokolenia naszych 

przodków. W obronie tych wartości Kościół pragnie być partnerem i sojusznikiem rządzących naszym 

krajem. Kościół, jak mówiłem w Parlamencie Rzeczypospolitej podczas mojej ostatniej pielgrzymki do 

Ojczyzny, «przestrzega przed redukowaniem wizji zjednoczonej Europy wyłącznie do jej aspektów 

ekonomicznych, politycznych oraz przed bezkrytycznym stosunkiem do konsumpcyjnego stylu życia. Nową 

jedność Europy, jeżeli chcemy, by ona trwała, winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją 

kiedyś ukształtowały, z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji poszczególnych 

narodów. Ma to być wielka Europejska Wspólnota Ducha». Raz jeszcze pragnę powtórzyć, że 

«doświadczenie dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie 

przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa 

w Europie»" (Jan Paweł II, Losy naszej Ojczyzny, Kościoła i świata są ze sobą związane. Do ambasador 

Rzeczypospolitej Polskiej, Watykan - 3.12.2001).  

"Kościół przestrzega jednak przed redukowaniem wizji zjednoczonej Europy wyłącznie do jej aspektów 

ekonomicznych, politycznych i przed bezkrytycznym stosunkiem do konsumpcyjnego modelu życia. Nową 

jedność Europy, jeżeli chcemy, by była ona trwała, winniśmy budować na tych duchowych wartościach, 

które ją kiedyś kształtowały, z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji poszczególnych 

narodów. Ma to być bowiem wielka Europejska Wspólnota Ducha. Również w tym miejscu ponawiam mój 

apel, skierowany do Starego Kontynentu: «Europo, otwórz drzwi Chrystusowi!»" (Jan Paweł II, 

Przemówienie w Parlamencie. Warszawa - 11.06.1999).  

"Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości. Wierność korzeniom 

jest zawsze twórcza, gotowa do pójścia w głąb, otwarta na nowe wyzwania, wrażliwa na «znaki czasu». 

Wyraża się ona także w trosce o rozwój rodzimej kultury, w której wątek chrześcijański obecny był od 

samego początku. Wierność korzeniom oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej więzi 

między odwiecznymi wartościami, które tyle razy sprawdziły się w historii, a wyzwaniami świata 

współczesnego, między wiarą a kulturą, między Ewangelią a życiem. Życzę moim rodakom i życzę Polsce, 

aby właśnie w ten sposób umiała być wierna sobie i tym korzeniom, z których wyrosła. Polska wierna swym 

korzeniom. Europa wierna swym korzeniom" (Jan Paweł II, Budujmy Polskę wierną swym korzeniom. 

Przemówienie pożegnalne na lotnisku Balice. Kraków, 10.07.1997).  

b. W tej materii Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 3 listopada 2009 r., 

zalecająca władzom Włoch usunięcie krzyża ze szkół publicznych budzi głęboki niepokój.  
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Kościół jest w pełni świadom, że częścią fundamentalnej struktury chrześcijaństwa jest rozróżnienie między 

tym, co należy do Cezara, i tym, co należy do Boga, między państwem a Kościołem. Ta „autonomia", czyli 

laickość sfery publicznej, rozróżnia Kościół od państwa, ale nie wprowadza między nimi separacji. Nie 

wyklucza owocnej współpracy między nimi, nie tylko w sferze prywatnej, ale także w sferze publicznej.  

Są jednak siły polityczne, które zamiast pozytywnej laickości forsują negatywny laicyzm, czyli taką 

politykę, która stara się zamknąć religię w sferze prywatnej i uniemożliwić jej - na wszelkie możliwe 

sposoby - jakikolwiek wpływ na sferę publiczną, na szkolnictwo, kulturę czy politykę.  

Nie zważając na to, że świeckości państwa nie broni się przez negację, lecz przez szacunek dla odmiennych 

tożsamości. Decyzja Trybunału w Strasburgu zakłada, że najbardziej pożądaną wartością jest brak wartości - 

czego symbolem miałyby być puste ściany w szkołach. Kłóci się to z wielokulturowością, która polega 

właśnie na dialogu współistniejących kultur, religii i punktów widzenia.  

Jeśli rzeczywiście „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw", - o 

czym wspomina Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, na którą powołuje się orzeczenie Trybunału - to 

nie można, w imię wolności jednej osoby, pozbawiać praw innych osób, w tym przypadku chrześcijan, dla 

których obecność krzyża w szkole stanowiła od wieków istotny element życia społecznego i kulturowej 

tożsamości. Łatwo doprowadziłoby to bowiem do dyktatury jednostki nad społecznością.  

2. WOLNOŚĆ WEWNETRZNA  

Chociaż wolność zewnętrzna jest sprawą pierwszej wagi dla bytu społecznego, to jednak sprawą jeszcze 

ważniejszą jest wolność wewnętrzna jednostki. Nie ma wolnej Ojczyzny, bez wolnych obywateli. I chociaż 

wszyscy mamy świadomość możliwości dokonywania wyborów, nie znaczy to jednak, że każdy z nas jest 

człowiekiem wolnym, gdyż realizacja tej wrodzonej zdolności nie następuje w sposób automatyczny, ale 

wymaga spełnienia określonych warunków. Subiektywne przekonanie człowieka o własnej wolności nie jest 

wcale gwarancją rzeczywistej wolności, bo wolność nie zależy bowiem od subiektywnych przekonań czy 

emocjonalnych odczuć.  

a. Jednym z typowych błędów jest utożsamianie wolności zewnętrznej z wolnością wewnętrzną. Wielu ludzi 

jest przekonanych, że wystarczy przezwyciężyć społeczno-polityczny system zniewolenia, czyli osiągnąć 

niepodległość, aby automatycznie móc cieszyć się wolnością wewnętrzną. Tymczasem przezwyciężenie 

zewnętrznych ograniczeń wolności (politycznych, ekonomicznych, społecznych, itd.) jedynie ułatwia 

realizację wolności wewnętrznej, ale jej nie gwarantuje. W systemach totalitarnych wiele osób potrafiło 

ochronić swoją wolność wewnętrzną, mimo braku wolności zewnętrznej, natomiast we współczesnych 

demokracjach liberalnych dziesiątki tysięcy młodych jest zniewolonych różnego rodzaju uzależnieniami.  

Innym typowym błędem jest absolutyzowanie wolności, czyli traktowanie jej jako najwyższej wartości, w 

oderwaniu od wymagań miłości i prawdy. Człowiek rozumujący w ten sposób sądzi, że być wolnym to móc 

czynić wszystko, na co się w danym momencie ma ochotę.  

Kolejną iluzją jest przekonanie, że wolność polega na powstrzymywaniu się od jakichkolwiek zobowiązań. 

Mamy wtedy do czynienia z wolnością czysto teoretyczną, która nie jest zdolna do konkretnego działania. 

W obliczu tak rozumianej wolności młodzi unikają zobowiązań i więzi, zwłaszcza na całe życie, aby 

rzekomo ‘chronić' swoją wolność. Tymczasem człowiek jest wolny na tyle, na ile potrafi wyrazić wolność w 

działaniu. O ile bowiem ludzka myśl wyraża się i realizuje przez słowo, o tyle ludzka wolność wyraża się i 

realizuje poprzez konkretne działanie (por. ks. M. Dziewiecki).  

Konieczne jest abyśmy stawiali sobie rozsądne wymagania, uczyli się dyscypliny i rozwagi, a także 

egzekwowali naturalne konsekwencje naszych błędnych decyzji. Tylko wtedy możemy przejść od wolności 

zewnętrznej (równych praw i swobód obywatelskich) do wolności wewnętrznej, która charakteryzuje się 

tym, że człowiek staje się panem samego siebie. Bez wolności wewnętrznej wolność zewnętrzna traci 
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wszelki sens a nawet staje się groźna, ponieważ ułatwia ludziom wewnętrznie zniewolonym na błędne 

korzystanie z zewnętrznej wolności. Dlatego właściwie pojętą wolność rozpoczyna się od kształtowania 

samego siebie.  

b. Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia! Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym 

znaczeniu. Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią naszych czynów. W głębi tego 

sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu powinien być posłuszny i 

którego głos wzywający go do miłowania i czynienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: 

‘czyń to, a tamtego unikaj' (por. Gaudium et spes, 16). Jakże ważne jest więc, aby nasze sumienia były 

prawe, aby ich osądy oparte były na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło - złem. Aby - wedle słów 

Apostoła - umiały ‘rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe' (Rz 

12,2).  

Być człowiekiem sumienia, to znaczy w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie 

zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w 

sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: ‘Nie daj się zwyciężyć złu, 

ale zło dobrem zwyciężaj!' (Rz 12,21).  

Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na 

nowo się nawracać.  

Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i 

życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy, i w 

całej Ojczyźnie; to znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne; troszczyć 

się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności. 

„Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać 

człowiek w zamian za swoją duszę?" - Mk 8,36-37 (por. Jan Paweł II, Homilia na wzgórzu „Kaplicówka", 

Skoczów - 22.05.1995).  

ZAKOŃCZENIE  

Dziękujmy więc dzisiaj Bogu za najważniejsze dla naszej Ojczyzny wydarzenie XX wieku. Za odzyskanie 

wolności i niepodległości. Za zjednoczenie ziem trzech zaborów po 123 letniej niewoli. Dziękujmy za 

żołnierzy, którzy w każdym pokoleniu stawali do powstania. Za dyplomatów, dzięki których zabiegom 

zwycięskie państwa uznały w końcu nasze prawo do wolności. Za pierwsze władze odrodzonej 

Rzeczpospolitej, tworzące z wielkim mozołem zręby polskiej państwowości. Za wszystkich zwyczajnych 

obywateli, którzy nie zważając jedynie na swoje sprawy, przez całe dwudziestolecie międzywojenne 

ofiarnie budowali nasz wspólny dom.  

Prośmy zarazem Boga o pomyślność naszej ziemskiej Ojczyzny. O wzrost energii duchowych i 

materialnych jej obywateli. O to, abyśmy nie tylko w nadzwyczajnych, ale i w całkiem zwyczajnych 

warunkach potrafili wspinać się na wyżyny ducha. O prawdziwą troskę Polaków o wolność wewnętrzną i 

zewnętrzną. O wzrost wolności dzieci Bożych.  

My niesiem prośby przed twoje ołtarze, 

Zostaw nas Panie przy wolności darze. 

(Antoni Górecki, Hymn do Boga o zachowaniu wolności)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 90-lecie Uniwersytetu Przyrodniczego, 19 

listopada 2009  
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Abp Stanisław Gądecki, Panie, bądź pochwalony przez naszą siostrę - matkę ziemię. 90-lecie Uniwersytetu 

Przyrodniczego (Poznań - 19.11.2009)  

Magnificencjo, Panie Rektorze Uniwersytetu Przyrodniczego, 

Magnificencje, wszyscy poprzednicy na tym urzędzie,  

Wysoki Senacie, 

Panowie Prorektorzy, 

Panowie i Panie Dziekani, 

Rady Wydziałów, 

Profesorowie aktualni i emerytowani, 

Pracownicy administracyjni Uniwersytetu, 

Drodzy Studenci!  

W dniu 90. rocznicy początków dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego spotykamy się na Eucharystii, 

prosząc Boga o błogosławieństwo dla tej uczelni, jej założycieli, władz dzisiejszych, wszystkich jej 

pracowników oraz studentów. Modlimy się o spokój duszy zmarłych profesorów i absolwentów 

Uniwersytetu.  

ANTERIORA  

Jednocześnie przebiegamy w pamięci niemały przecież okres czasu, który - od Wyższej Szkoły Rolniczej 

im. Haliny - doprowadził do powstania Uniwersytetu Przyrodniczego.  

Jakąś zapowiedzią powstania tej uczelni były niestrudzone zabiegi hrabiego Augusta Cieszkowskiego u 

władz pruskich, domagające się stworzenia placówki naukowej przeznaczonej dla podniesienia poziomu 

wiedzy polskich rolników. W końcu - z inicjatywy tegoż hrabiego -powstała w Żabikowie, w roku 1870, 

Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny (21 listopada 1870-1876). Była ona pierwszą uczelnią rolniczą na 

ziemiach polskich pod zaborem pruskim. Niestety jej działalność została wkrótce przerwana.  

a. Prawdziwe początki drogi do Uniwersytetu Przyrodniczego wiążą się dopiero z Wszechnicą Piastowską, 

która - jak wiemy - rozpoczęła swoją działalność w 1919 roku, a której częścią integralną stał się Wydział 

Rolniczo-Leśny.  

Dynamiczny rozwój tego Wydziału został wprawdzie zahamowany przez wybuch II wojny światowej, 

jednak już w 1942 roku - na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich - Wydział Rolniczo-Leśny dalej 

kształcił swoich studentów, by po wojnie wznowić swoją działalność na Uniwersytecie Poznańskim. 

Tragicznym pokłosiem czasu wojny stali się profesorowie Wydziału Rolniczo - Leśnego zamordowani przez 

hitlerowców.  

b. W 1951 roku - na mocy zarządzenia Rady Ministrów - następuje oddzielenie od Uniwersytetu i powstaje 

Wyższa Szkoła Rolnicza. Tworzy się Wydziały: Zootechniczny (1951), a następnie Technologii Drewna 

(1954), Ogrodniczy (1956), Technologii Rolno-Spożywczej (1962), Melioracji Wodnych (1970) i 

Ekonomiczno-Społeczny (2007).  

c. W 1972 roku Uczelnia przyjmuje nazwę Akademia Rolnicza, a - po jakimś czasie - w roku 1996 jej 

patronem zostaje August Cieszkowski.  

d. Wreszcie - w 2008 roku - decyzją Sejmu Akademia Rolnicza przeradza się w Uniwersytet Przyrodniczy. 

Dzisiaj kształci on corocznie ponad 12 tysięcy studentów na ośmiu wydziałach, 19 kierunkach i ponad 30 

specjalnościach a jego kadrę dydaktyczną tworzy 849 nauczycieli akademickich. Jest się z czego cieszyć.  

NAUKA DROGĄ DO STWÓRCY  
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"To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od 

stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla 

umysłu przez Jego dzieła" (Rz 1,19-20). W tych słowach św. Paweł powołuje się na milczące świadectwo 

dzieła stworzenia. Opierając się na uważnej obserwacji złożonych zjawisk oraz stosując się do zasad 

określających przedmiot i metody poszczególnych dyscyplin, ludzie nauki nie tworzą nowych praw 

rządzących wszechświatem, oni je tylko odkrywają. Stając wobec stworzenia i pomnażając swoją wiedzę o 

świecie, a zwłaszcza o istocie ludzkiej, stojącej w jego centrum, zyskują możliwość jakby pośredniego 

postrzegania obecności Bożej. Dzięki zdolności wnikania w głąb mogą przeżywać podobne doświadczenie i 

doznawać podobnego jak św. Paweł: „Od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego 

potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła" (Rz 1,20).  

A jednak, w minionych stuleciach nauka - której osiągnięcia budzą niewątpliwie nasz zachwyt - zwątpiła w 

możliwość poznania Boga na drodze analizy stworzenia. Oparta na tzw. naukowych kryteriach próbowała 

najpierw wpoić człowiekowi kulturę sceptycyzmu i zwątpienia. Właśnie Europa - od czasów renesansu, a w 

wykończonej formie od doby Oświecenia - wykształciła swoistą naukową racjonalność, która nie tylko 

doprowadziła do wielkich odkryć, lecz dzisiaj dzięki kulturze technicznej przenika cały świat. To właśnie na 

bazie owej racjonalności wytworzyła kulturę, która we wcześniej nieznany sposób ruguje Boga ze 

świadomości, czy to odrzucając go całkowicie, czy to oceniając kwestię Jego istnienia jako niemożliwą do 

rozstrzygnięcia, niepewną, a zatem przynależną do sfery osobistych wyborów, nie mającą znaczenia dla 

życia publicznego.  

Ta czysto funkcjonalna racjonalność spowodowała przewrót sumień nieznany w istniejących dotychczas 

kulturach, ponieważ utrzymuje ona, że racjonalne jest wyłącznie to, co da się udowodnić na drodze 

eksperymentalnej. Skoro zaś moralność należy do całkiem odmiennej sfery, znika ona jako samodzielna 

kategoria, o ile w ogóle wypada przyznać, że jest ona potrzebna. W ten sposób znika kategoria dobra. Nic 

samo w sobie nie jest dobrem ani złem, wszystko zależy od następstw, jakie dadzą się przewidzieć w 

działaniu. W ten sposób rozwinęła się w Europie kultura będąca najbardziej zasadniczym przeciwieństwem 

nie tylko chrześcijaństwa, ale także religijnych i moralnych tradycji całej ludzkości. Fragment z Listu do 

Rzymian ujmuje to w nieco prostszy sposób: „Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu 

ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. 

Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy 

śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów" (Rz 1,21-23).  

"Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się 

bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i 

służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy" (Rz 1,24-25). Racjonalność ta nie chciała brać pod uwagę istnienia 

Boga ani rozpatrywać człowieka w kontekście tajemnicy jego pochodzenia i kresu, jak gdyby przyjęcie 

takiej perspektywy kwestionowało pozycję samej nauki. Przyjmowała natomiast za sprawę oczywistą, że 

Bóg jest tylko tworem ludzkiej imaginacji, który nie ostoi się próbom poznania naukowego. Doprowadziło 

to do oddalenia się nauki od człowieka; oddalenia się od roli służebnej, jaką nauka winna pełnić wobec 

człowieka. Dzisiaj tak wypaczona wizja nauki okazuje się raczej służebnicą koncernów, aniżeli - człowieka.  

Tymczasem, poprawnie rozumiana misja nauki polega na kontynuowaniu badań z przekonaniem, że dla 

człowieka rozumnego wszystkie rzeczy łączą się w zgodną i harmonijną całość (Grzegorz Palamas, 

Theophanes). Tak, „wiara nie wzrasta na zgliszczach rozumu!", ona raczej nakłania do tego, aby być 

sumiennym naukowcem - zgłębiającym dowolną dziedzinę wiedzy - a jednocześnie wiernym uczniem 

Ewangelii. Wiara bowiem to zdolność łączenia w całość i przyswojenia sobie owoców wszelkich 

poszukiwań. One to - prowadząc do głębszego zrozumienia rzeczywistości stworzonej - dają człowiekowi 

możność odkrycia Stwórcy, źródła i celu wszystkich rzeczy. Dlatego też w badaniach naukowych nie trzeba 

nigdy oddzielać aspektu duchowego od intelektualnego (por. J. Guittton, Le travail intellectuel, 29).  

NAUKA DROGĄ KU CZŁOWIEKOWI  
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Nauka będąc drogą w górę, czyli ku Bogu, jest jednocześnie drogą w dół, tj. ku człowiekowi. Wyższe 

uczelnie są powołane do budowania nowego humanizmu, do wznoszenia kultury na miarę człowieka. 

Kultura, która nie odpiera pokusy, jaką jej podsuwa wiedza hołdująca wyłącznie celom pragmatycznym lub 

podzielona na bardzo liczne i wąskie specjalizacje, niezdolna jest nadać sens życiu. Nowy humanizm ma 

pogłębić w nas świadomość ograniczeń, jakie nakładają na naukę zasady moralne, które nie są przejawem 

obskurantyzmu, ale gwarancją, że badania naukowe pozostaną godne człowieka i będą służyły życiu.  

Michel Lacroix opublikował pasjonującą książeczkę, której nadał tytuł Le principe de Noé (Zasada Noego). 

Temat ten jest bardzo aktualny. Zdaniem autora, przez dwa ostatnie wieki ludzkość robiła wszystko, co 

mogła, by zapanować nad światem. W zaraniu trzeciego tysiąclecia mit Prometeusza już nie jest w stanie 

zaradzić potrzebom i aspiracjom współczesnego człowieka. Człowiek powinien zwrócić się w stronę innego 

modelu - modelu Noego. W obliczu ekscesów modernizacji ten nowy model nie próbuje „zmieniać świata", 

ale stara się go „ocalić", zapraszając wzorem Noego do swojej arki istoty zagrożone potopem. Od zdrowej 

ekologii aż po zachowanie tradycyjnych wartości i ochronę instytucji - w obliczu aktualnych kryzysów i 

gwałtownych przemian - wszystkim ludziom nauki powinna przyświecać jedna intencja: ocalić „narzędzia 

cywilizacji." Zająć się naszym kruchym światem, po to by go chronić, naprawiać i zabezpieczać, ażeby dać 

początek społeczeństwu bardziej ludzkiemu i dojrzałemu. Po epoce postępu powinna nastąpić epoka 

ocalenia. Noe przybywa na ratunek Prometeusza; nauka oczekuje współpracy mądrości.  

"Proszę, abyście w Waszym dążeniu do naukowego poznania - uczył świat nauki Jan Paweł II - mieli 

zawsze przed oczyma ostateczny cel Waszej pracy to jest człowieka. Polecam Wam przy tym przede 

wszystkim cnotę męstwa, która pozwoli bronić nauki w świecie wątpiącym, dalekim od prawdy i 

poszukującym sensu, a także cnotę pokory, w której uznajemy skończoność naszego rozumu wobec 

przewyższającej go Prawdy" (Kolonia - 1980 r.).  

Tak więc - przez całe te 90 lat - przed tą czcigodną Uczelnią stało i dalej stoi jedno i to samo zadanie, 

„dźwiganie społeczeństwa wzwyż". Uniwersytet Przyrodniczy stanowi przecież ważną część wielkiego 

systemu złożonego z osób, instytucji i tradycji, gdzie nowe idee są formułowane i weryfikowane a efekty tej 

pracy wywierają głęboki wpływ, sięgający daleko poza samo środowisko akademickie. Celem wyższej 

uczelni jest przecież dostarczenie fachowców potrzebnych społeczeństwu; ludzi kompetentnych w swojej 

specjalizacji, ale nade wszystko bogatych w autentyczną mądrość. Ten niewidoczny wpływ Uniwersytetu 

Przyrodniczego czyni z niego potężną siła w łonie społeczeństwa.  

Wyższe uczelnie - jeśli tylko nie zgubią swego pierwotnego charakteru jako instytucje, których zadaniem 

jest nie tylko prowadzić badania naukowe ale zarazem pełnić żywotną funkcję formacyjną - pozostają 

niezastąpionym środkiem wzrostu kultury narodu. Ta funkcja winna zawsze znajdować się w centrum 

wszelkich reform i przekształceń, których mogą czasami potrzebować te instytucje, by dostosować się do 

wymogów nowych czasów (por. OR 11-12/2000/8). Dokona się to przez obecność profesorów i innych 

pracowników nauki, którzy potrafią łączyć kompetencje naukowe z głębokim życiem duchowym, by 

wszczepiać ducha ewangelijnego w środowiska uniwersyteckie.  

Aby uniwersytet mógł rzeczywiście zostać przepojony radością poszukiwania i poznania, potrzeba wzorców 

osobowych, profesorów i innych pracowników nauki, którzy staliby się dla studentów prawdziwymi 

mistrzami i przewodnikami. W obliczu trudności, jakie przyniosła ze sobą masowość nauczania, co 

zakłóciło relację mistrz-uczeń, trzeba nieustannie przypominać, że spotkanie międzyludzkie jest nadal 

nieodzowne dla kształtowania osobowości po to, aby uniwersytet mógł nadal wypełniać swoje zadanie 

wychowawcze.  

Uniwersytet Przyrodniczy takie wzorce posiada. Należy do nich jego patron, urastający do rangi symbolu: 

August hrabia Cieszkowski 1814-1894, filozof, ekonomista, inicjator założenia uniwersytetu w Poznaniu, 

założyciel i fundator Wyższej Szkoły im. Haliny w Żabikowie. Jego stałość w dążeniu do celu oraz 

wychowanie, jakie przekazał swojemu synowi, który - wypełniając wolę ojca - przekazał w 1919 r. 
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Wydziałowi Rolniczo-Leśnemu Uniwersytetu Poznańskiego majątek Żabikowo w formie wieczystej 

darowizny, są tego elokwentnym dowodem.  

Do tych wzorców można dorzucić rady, jakich udzielała wychowawcom młodzieży znana w środowisku 

wielkopolskim generałowa Jadwiga Zamoyska:  

- "Bez czystości serca - umysł zawsze jest ciemny".  

- "Wszelka nauka bez wiary służy raczej do paczenia umysłu, niż do kształcenia go; ale jeżeli nauka bez 

wiary wykoleja umysł, a tym samym sąd i życie całe, to nauka oparta na wierze i jej towarzysząca stokroć 

pomnaża dobrodziejstwa płynące z wiary".  

- "Tak społeczeństwa jak i jednostki, które się przykazaniami Boskimi nie rządzą lub rządzić przestają, 

utrzymują się w stanie barbarzyństwa lub do niego muszą powrócić".  

- "Ludzie poważni i roztropni zawsze będą mniejszością; i, jeśli panuje większość, toć większość koniecznie 

z głupich, a nie z mądrych składać się musi" (30.11.1876).  

ZAKOŃCZENIE  

Prośmy na koniec Pana Boga - słowami św. Franciszka - o zrozumienie dla obydwu dróg, o szacunek dla 

stworzenia Bożego oraz o prawdziwie wielkiego ducha dla całego Uniwersytetu Przyrodniczego:  

"Pochwalony bądź, Panie, 

Z wszystkimi Twoimi stworzeniami, 

A przede wszystkim z naszym bratem słońcem, 

Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz, 

Ono jest piękne i promieniste, 

A przez swój blask 

Jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy [...]  

Panie, bądź pochwalony 

Przez naszą siostrę wodę, 

Która jest wielce pożyteczna 

I pokorna, i cenna, i czysta [...]  

Panie, bądź pochwalony 

Przez naszą siostrę - matkę ziemię, 

Która nas żywi i chowa, 

I rodzi różne owoce, barwne kwiaty i zioła [...]  

Czyńcie chwałę i błogosławieństwo Panu 

I składajcie Mu dzięki, 

I służcie Mu 

Z wielką pokorą"  

(św. Franciszek z Asyżu, Pieśń stworzeń).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Chrystusa Króla, 22 listopada 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Ciebie, Chryste, wyznajemy Królem czasu i wieczności. Uroczystość Jezusa 

Chrystusa, Króla Wszechświata (Katedra Poznańska - 22.11.2009; TV Polonia).  

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego kierujemy nasz wzrok ku Chrystusowi, zwycięskiemu Królowi 

Wszechświata. Niejako podświadomie traktujemy dzisiejszą uroczystość za imponujące zamknięcie, za 

jakąś pieczęć całego roku liturgicznego. Rzeczywistość jest jednak znacznie bogatsza; wskazuje ona 
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bowiem na zakończenie całych dziejów zbawienia. Odsłania ich końcowy etap, zjednoczenie wszystkiego i 

wszystkich w Bogu. Wypełnia obietnicę Chrystusa: "A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę 

wszystkich do siebie" (J 12,32). W ten uroczysty dzień składamy razem Bogu Ojcu ofiarę Chrystusa, Króla 

sprawiedliwości, miłości i pokoju, wielbimy Stwórcę wszechświata i każdego ze stworzeń.  

1. CHRYSTUS  

Chrystus porównany z władcami tego świata, różni się od nich radykalnie. Nasz Król urodził się w stajni, a 

nie na dworze królewskim. O Jego narodzeniu dowiadują się najpierw ubodzy pasterze, a nie wielcy tego 

świata. Jego królewskość była całkowicie ukryta przez trzydzieści lat spędzonych w Nazarecie.  

A chociaż podczas działalności publicznej, Jezus zapoczątkował nowe Królestwo, to jednak zawsze 

podkreślał, że jest ono absolutnie inne niż to, o którym myśleli Jego słuchacze, ono "nie jest z tego świata" 

(J 18, 36). Kiedy np. matka synów Zebedeusza prosiła Jezusa o zaszczyty w Jego Królestwie dla swoich 

synów, odpowiedział jej surowo: "Nie wiecie, o co prosicie", ujawniając tym samym, że nawet Jego 

najbliżsi nie zrozumieli natury Królestwa, które głosił.  

a. Na kartach Ewangelii nie znajdziemy ani jednej wypowiedzi Jezusa, która sugerowałaby potrzebę zmiany 

władzy państwowej czy świątynnej. Jezus nigdy nie wystąpił z wezwaniem do rewolucji, mimo że wielu na 

to czekało. Swoją wiernością prawdzie wskazał On drogę jedynego, skutecznego oddziaływania na władzę. 

Nie dążył do zastąpienia jednego rządcy innym władcą, ale do wewnętrznej przemiany ludzi sprawujących 

władzę, przez sprowadzenie ich na drogę szacunku dla prawdy.  

Kiedy rozpoczął swoje nauczanie na ziemi nie przedstawił żadnego programu politycznego, lecz wzywał: 

"Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie" (Mt 3,2) oraz instruował swoich uczniów, jak 

należy się modlić o nadejście Królestwa (Mt 6,10). Ono już teraz jest obecne na ziemi w formie 

embrionalnej, na kształt zaczynu w rzeczywistości ziemskiej. Jest obecne podobnie jak zasiew; jak ziarnko 

gorczycy. Warto poświęcić wszystko, co człowiek posiada, aby je zdobyć; podobnie jak kupiec poświęca 

wszystko, aby nabyć najbardziej drogocenną perłę.  

b. Zapytany o pierwszeństwo w królestwie Chrystusa (zob. Mt 20,20-24), mówi: "Wiecie, że władcy 

narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami 

chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech 

będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby 

służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20,25-28).  

Jezus był sługą, który oddał swoje życie za bliźnich, leczył słabości ludzkiego ducha i ciała, z litością 

pochylał się nad biednymi, chorymi, cierpiącymi i nikogo nie odrzucał. Był sługą całkowicie posłusznym 

swojemu Ojcu. Był tym, "który nas miłuje i który przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów, i 

uczynił nas królestwem" (Ap 1,5-6). Św. Augustyn komentuje to w następujący sposób: "Nie po to jest 

Królem Izraela, aby wyciskać podatki, mieć do swojej dyspozycji uzbrojone wojsko, czy też, aby zwyciężyć 

wrogów widzialnych. Jest Królem Izraela, co rządzi umysłami, ponieważ jest wieczystym doradcą; bo tych, 

co w Niego wierzą, w Nim mają ufność i Go miłują, wiedzie do królestwa niebieskiego". Jego Królestwo 

jest darem ofiarowanym ludziom wszystkich czasów, aby każdy, kto w Niego uwierzy "nie zginął, ale miał 

życie wieczne" (J 3, 16).  

2. CHRZEŚCIJANIN  

Z tej właśnie racji "Pan jest celem ludzkich dziejów, punktem, do którego zwracają się pragnienia historii 

oraz cywilizacji, ośrodkiem rodzaju ludzkiego, weselem wszystkich serc i pełnią ich pożądań" (Konstytucja 

duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 45).  
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a. Chrześcijanie pierwszych wieków nie mogli pojąć, jak można wyrzec się Chrystusa. W opisie 

męczeństwa św. Polikarpa (+155 po Chr.) - ucznia św. Jana - czytamy: "Prokonsul przynaglał go: 

‘Przysięgnij, a wypuszczę cię na wolność. Przeklinaj Chrystusa'. A on odpowiedział: ‘Osiemdziesiąt sześć 

lat służę Mu, a nie uczynił mi żadnej krzywdy. Jak mogę bluźnić mojemu Królowi i Zbawicielowi?' " 

(Męczeństwo Polikarpa, 9).  

Św. Cyryl Jerozolimski woła: "Nie chciej być przyjacielem Jezusa jedynie w czasie pokoju. Oto teraz 

otrzymujesz odpuszczenie grzechów oraz duchowe, wspaniałe dary twego Króla; gdy więc rozpocznie się 

wojna, walcz dzielnie dla swego Króla!" (Katecheza XIII, 23).  

Temat walki pod sztandarem Chrystusa Króla podejmuje też św. Jan Chryzostom, jeden z największych 

kaznodziejów starożytności. W swojej Homilii na Ewangelię wg św. Mateusza tak pisze: "Skoro nasze życie 

jest wojną - i to wojną najbardziej ze wszystkich zaciętą - bitwą i walką, stójmy u boku tak, jak przykazał 

nam nasz Król: przygotowani na rzeź, na krew, na śmierć, mając na uwadze ocalenie wszystkich, zachęcając 

stojących oraz podnosząc upadłych" (Homilia LIX).  

Żaden ziemski władca nie miał tak wielu i tak dalece oddanych sobie osób jak Chrystus. To ponad miliard 

aktualnie żyjących chrześcijan, nie licząc tych, którzy żyli przed nami i którzy przyjdą po nas. Każdy z nich 

nosi Jego imię, przyjął Jego chrzest, Jego krzyż jest dla niego godłem. Żaden władca nie zaskarbił sobie tak 

wielkiej miłości, jak Chrystus. W czasie prześladowania w Meksyku za rządów prezydenta Plutarco Elíasa 

Callesa (1924-1928) rozstrzelano wielu katolików tylko dlatego, że jawnie wyznawali swoją wiarę. 

Pewnego dnia pod mur przyprowadzono grupę z Akcji Katolickiej, wśród której znalazł się mały chłopiec. 

Kiedy go zobaczył żołnierz dowodzący plutonem egzekucyjnym, posłał chłopca, aby poszedł kupić mu 

papierosy, w nadziei, że ten skorzysta z okazji do ucieczki. Jakie było jego zdziwienie, gdy po chwili 

zdyszany chłopiec wrócił, niosąc papierosy. Kiedy żołnierz szepnął mu, aby ratował się ucieczką, on 

powiedział: "Jak to? Moi koledzy mają ponieść śmierć za Chrystusa, a ja miałbym stchórzyć?" Ustawił się 

w szeregu i razem z innymi wołał przed śmiercią: "Niech żyje Chrystus Król". Miliony chrześcijan oddały 

swoje życie za Chrystusa i dzisiaj dalej je oddają. Dzisiaj - jak mówi raport "Kościoła w potrzebie" - co trzy 

minuty ginie jeden chrześcijanin. A dzieje się tak, ponieważ Chrystus okazał nam miłość posuniętą aż do 

końca. Męczennicy wszystkich czasów, którzy w ostatnich chwilach swojego życia wzywali Chrystusa 

Króla Wszechświata, są dla nas zobowiązującym napomnieniem i bodźcem do tego, abyśmy i my dawali 

spójne świadectwo wiary w dzisiejszym świecie.  

b. Chrystus winien królować w naszych sercach. Trzeba zaczynać od oddania Mu własnego serca. Chodzi o 

to, aby każde ludzkie serce przylgnęło do Chrystusa. Gdybyśmy - jako chrześcijanie - tego nie uczynili, całe 

nasze opowiadanie o królowaniu Chrystusa, byłoby przejawem błazeństwa. Chrystus pragnie najpierw 

królować w ludzkich sercach, a stamtąd - nad całym światem. Miejscem, gdzie Jego królowanie jest 

zagrożone, pozostaje nasze serce, gdyż tam Bóg spotyka się z naszą wolnością. Tylko my możemy Mu nie 

pozwolić na panowanie nad nami, a w konsekwencji stać się przeszkodą w Jego królowaniu nad światem: w 

rodzinie, społeczeństwie, historii. Mamy możliwość wyboru, z kim chcemy się sprzymierzyć; z Chrystusem 

i Jego aniołami czy z diabłem i jego zwolennikami, by użyć języka Ewangelii. Do nas należy decyzja; 

chcemy wprowadzać w czyn sprawiedliwość, czy też niegodziwość. Podjąć miłość i przebaczenie, czy też 

zemstę i zabójczą nienawiść. Od tego zależy nie tylko nasze osobiste zbawienie, ale i zbawienie świata. Oto 

dlaczego Jezus chce nas włączyć w swoje królowanie. Oto dlaczego zaprasza nas do współpracy w 

szerzeniu Jego Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju. Do nas należy odpowiedź - nie tylko słowami, 

ale przede wszystkim czynami. Jeśli jednak wybierzemy drogę czynnej, szczodrej miłości bliźniego, 

pozwolimy Chrystusowi, by rozciągnął swoje panowanie w czasie i przestrzeni (por. Benedykt XVI, Do 

pielgrzymów z archidiecezji Amalfi-Cava de'Tirreni, 22.11.2008).  

Dlaczego - mimo wszystko - tak wielu ludzi ignoruje Chrystusa? Dlaczego ciągle powtarzają słowa: "nie 

chcemy, żeby Ten panował nad nami?" Dlaczego wielu nie może znieść panowania Chrystusa i sprzeciwiają 

się Mu na tysiące sposobów, w obyczajach, w nauce, w sztuce? Dlaczego sprzeciwiają się Mu nieraz w 

samym życiu Kościoła? "W samej rzeczy - twierdzi św. Augustyn - niewielu jest takich, którzy bluźnią 
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językiem, natomiast wielu bluźni postępowaniem. Niektórym wyznanie władania Chrystusa nie przechodzi 

przez gardło, ponieważ musieliby uznać Jego prawo, tymczasem oni nie tolerują prawa, nawet najwyższego 

prawa miłości, bo pragną służyć tylko sobie i własnemu egoizmowi".  

c. Co zakłada udział każdego z nas w królewskiej władzy Chrystusa? W praktyce oznacza przezwyciężanie 

w sobie i otaczającym nas świecie zła. Urzeczywistnianie w swoim wnętrzu prawdy i dawanie jej wyrazu 

przez uczynki miłości, których owocem będzie dążenie do świętości własnej i bliźnich. Królewskim 

zadaniem stojącym przed osobami świeckimi jest ponadto takie przeobrażanie instytucji i sytuacji 

społecznych, by nie skłaniały one do grzechu, ale by były poddane normom sprawiedliwości i miłości. 

Zakłada doskonalenie wytworów ludzkiej pracy i cywilizacji w taki sposób, by przyczyniały się one do 

rozwoju chrześcijańskiej wolności (zob. KK 36). Trzeba odnowić wszystko w Chrystusie; to, co jest na 

niebie, i to, co jest na ziemi (por. Ef 1,10). Odnowić powołanie i godność człowieka, rodzinę, kulturę, 

gospodarkę, politykę, a także wspólnotę międzynarodową.  

Służyć Chrystusowi Królowi, a ze względu na Niego wszystkim, którzy zostali odkupieni Jego krwią, 

znaczy starać się żyć w pokoju ze wszystkimi. Nie mówić, że to, co niesprawiedliwe jest sprawiedliwe a to, 

co sprawiedliwe jest niesprawiedliwe. Usprawiedliwiać i przebaczać wszystkim. Jednoczyć to, co rozbite. 

Ratować, co utracone. Prowadzić do celu zbłąkanych. Odbudowywać harmonię całego stworzenia.  

3. TAIZÉ  

Takiemu celowi służy m.in. ekumeniczna wspólnota z Taizé. Biorąc pod uwagę trudną sytuację religijną 

dzisiejszej młodzieży, wspólnota ta stara się budować fundamenty ponad podziałami. Jednym z takich 

fundamentów jest Europejskie Spotkanie Młodych, które uczy lepszego poznania Słowa Bożego oraz życia 

nim w radości i prostocie. Uczy odkrywania sensu życia, wiary, pojednania pokoju i nadziei. Od wtorku 29 

grudnia do soboty 2 stycznia 2010 r. wiele tysięcy młodych - z Europy i spoza niej - weźmie udział w takim 

Europejskim Spotkaniu Młodych, które tym razem będzie miało miejsce w Poznaniu.  

Korzystam z okazji, by wyrazić moją wdzięczność za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia; najpierw 

Międzynarodowym Targom Poznańskim, Władzom miejskim, powiatowym, marszałkowskim i 

wojewódzkim. Bez tej serdecznej życzliwości trudno byłoby podołać organizacji tak wielkiego wydarzenia, 

jakim jest Europejskie Spotkanie Młodych.  

Choć bracia z Taizé podkreślają przy każdej okazji konieczność zachowania jak najskromniejszej formy, to 

jednak zakwaterowanie tysięcy młodych ludzi stanowi dla młodych organizatorów Europejskiego Spotkania 

Młodych poważne wyzwanie i dlatego zwracam się do wszystkich naszych Archidiecezjan, z 150 parafii 

poznańskich i podpoznańskich, które przyjmą u siebie młodzież, o poszerzenie serca. Wielkopolanie znani 

są z gościnności. Z pewnością wszyscy bez wyjątku, którzy zdecydują się przyjechać na Europejskie 

Spotkanie do Poznania znajdą zakwaterowanie w tutejszych rodzinach. Po powrocie z Brukseli, od 

pierwszych spotkań opłatkowych mijającego roku, a także podczas innych wydarzeń starałem się rozwiewać 

obawy tych, którzy byli przekonani, że nie podołają temu pomysłowi.  

Zachęcam do tego, by każdy z gospodarzy jak najszybciej złożył - ekipie przygotowującej spotkanie - 

"deklarację gościnności". Młodzi nie są uciążliwi. Wystarczą każdemu 2 metry kwadratowe na śpiwór. Poza 

tym młodzi goście będą przebywać w domach stosunkowo krótko, bo tylko od godz. 22.00 do godz. 8.00 

rano.  

Ponawiam też jak najserdeczniej zaproszenie skierowane do młodzieży z Europy i spoza niej do wzięcia 

udziału w poznańskim spotkaniu. Nie mogę sobie też wyobrazić, aby na tym spotkaniu zabrakło młodzieży 

polonijnej z różnych stron świata. Czekamy na Was z otwartym sercem.  

ZAKOŃCZENIE  
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I tak razem, starzy i młodzi, oddajmy cześć Chrystusowi, naszemu Panu, słowami hymnu uchodzącego za 

najstarszy w literaturze patrystycznej:  

"W prostocie pieśnią chwały i szczerym hymnem, 

Chrystusowi Królowi składajmy świętą odpłatę za naukę żywota. 

Śpiewajmy w świętej skromności Synowi przepotężnemu! 

Ku chwale Boga pokoju!"  

(Klemens Aleksandryjski, Hymn do Chrystusa Króla i Zbawiciela)  

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego, 32. ESM  

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego przed 32. Europejskim Spotkaniem Młodych - Poznań (29 

grudnia 2009 - 2 stycznia 2010).  

Czcigodni Bracia Kapłani,  

Osoby życia konsekrowanego,  

Umiłowani Archidiecezjanie,  

a w szczególności drodzy Młodzi!  

Z racji szybko zbliżającego się Europejskiego Spotkania Młodych w Poznaniu pragnę skierować do Was 

kilka koniecznych słów wyjaśnienia, zaproszenia i zachęty.  

Na początku chciałbym przypomnieć, że pomysł przygotowania wspomnianego spotkania w Poznaniu jest 

zasługą poznańskiej młodzieży, związanej z duchowością ekumenicznego ruchu z francuskiego Taizé. 

Kiedy więc po raz pierwszy spotkałem brata Marka, poznaniaka i członka wspomnianej Wspólnoty, 

przekazałem mu prośbę młodzieży a także Poznańskiej Grupy Ekumenicznej i Pana Prezydenta Miasta 

Poznania. Potem skierowałem również pisemną prośbę do brata Aloisa, przełożonego ekumenicznej 

Wspólnoty. Po kilku latach oczekiwania, doczekaliśmy się pozytywnej odpowiedzi. Wkrótce potem, po 

otrzymaniu tej radosnej decyzji, postanowiłem wziąć udział w najbliższym, 31. Europejskim Spotkaniu 

Młodych w Brukseli - w grudniu 2008 roku - aby osobiście zaprosić obecną tam młodzież do przyjazdu do 

stolicy Wielkopolski. W brukselskim spotkaniu uczestniczyło także ok. 700 młodych z Archidiecezji 

Poznańskiej. Przełożony Wspólnoty powiedział wówczas: „A za rok znów będzie spotkanie europejskie. 

Odbędzie się ono w mieście, w którym jesteśmy bardzo oczekiwani i w którym przyjęcie będzie bardzo 

gorące. Arcybiskup z tego miasta jest z nami dziś wieczorem. Następne Europejskie Spotkanie Młodych 

odbędzie się w dniach od 29 grudnia 2009 do 2 stycznia 2010 w Polsce, w Poznaniu".  

CO TO JEST TAIZÉ?  

W tym momencie należy dopowiedzieć kilka słów wyjaśnienia na temat samego Taizé. Jest to miejsce we 

francuskiej Burgundii, gdzie dotarł i osiedlił się Szwajcar, Roger Schutz. W latach 1937-1940 studiował on 

teologię i został pastorem ewagelicko-reformowanym. Potem zdecydował się na życie w celibacie, pragnąc 

poświęcić swoje życie najuboższym. W roku 1940 wyjechał do okupowanej Francji i tam - w Taizé - 

zaczęła gromadzić się wokół niego monastyczna wspólnota braci. Miejsce to wydało mu się bardzo 

znaczące ze względu na sąsiedztwo benedyktyńskiego Cluny, które w wiekach XI i XII wywarło silny 

wpływ na życie religijne Kościoła w całej Europie, a także z uwagi na bliskość Citeaux, dawnego 

cysterskiego opactwa, w którym mieszkał św. Bernard.  

a. W 1941 r. napisał broszurkę pt. Uwagi wyjaśniające, która stała się zaczątkiem reguły Wspólnoty 

propagującej ducha ekumenizmu i pojednania między podzielonymi Kościołami chrześcijańskimi. W tym 

roku do Wspólnoty wstąpiło czterech braci.  
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W latach 1952-53 brat Roger napisał właściwą regułę Wspólnoty, której fundamenty stanowiły trzy słowa 

streszczające Ewangelię: radość, prostota, miłosierdzie. Zgodnie z regułą, bracia zobowiązują się na całe 

życie do dzielenia się dobrami duchowymi i materialnymi, do zachowywania celibatu oraz prostoty. 

Obecnie wspólnota liczy ponad stu braci, katolików i ewangelików, wywodzących się z więcej niż 

dwudziestu pięciu narodowości. Trzech spośród nich to Polacy.  

W codziennych obowiązkach związanych z przyjmowaniem pielgrzymów braciom pomagają Siostry św. 

Andrzeja, a od 1994 roku także polskie Urszulanki Szare, które dobrze znamy z Pniew.  

Od końca lat 50. ubiegłego wieku tysiące młodych ludzi z różnych krajów Europy Zachodniej i Wschodniej, 

a także z innych kontynentów gromadzą się w Taizé, biorąc udział w cotygodniowych spotkaniach 

modlitewno-refleksyjnych, medytacji, pracy i ciszy. Wywodzą się oni zarówno z tradycji protestanckiej, 

katolickiej, jak i prawosławnej. W Taizé - podczas modlitwy i spotkań poświęconych Pismu Świętemu - 

odkrywają ponownie, że dar komunii i przyjaźni może ofiarować tylko Ewangelia Jezusa Chrystusa.  

Charakterystycznym elementem wspólnej liturgii Taizé pozostaje śpiew. Wielojęzyczność pielgrzymów 

przybywających do Taizé, sprawia, że wykorzystanie tradycyjnych pieśni kościelnych, o wielu zwrotkach 

jest niemożliwe. Aby młodzi nie stali się tylko biernymi widzami, ale by mogli czynnie uczestniczyć w 

modlitwie Wspólnota zaczęła szukać prostszych form. Są to najczęściej jednozdaniowe teksty, zaczerpnięte 

z Pisma Świętego lub z tradycji Kościołów. Proste melodie, ich medytacyjny charakter oraz tłumaczenia na 

wiele języków przyczyniły się do spopularyzowania śpiewów z Taizé wśród chrześcijan na wszystkich 

kontynentach. Śpiewy te są bodajże najbardziej rozpoznawalnym znakiem Wspólnoty.  

Jednym z najgłębszych pragnień przeora Taizé była jedność chrześcijan a podział chrześcijan był dla niego 

źródłem prawdziwego bólu. Brat Roger był człowiekiem komunii i źle znosił wszelkie formy antagonizmów 

i rywalizacji między ludźmi i wspólnotami. W swoim dążeniu do jedności nie działał pospiesznie ani 

nerwowo; znał cierpliwość Boga w historii zbawienia. Nigdy nie zachęcał młodych ludzi, żeby zrywali więź 

ze swoimi pasterzami. Bardziej niż tempo rozwoju ruchu ekumenicznego, interesowała go jego głębia. Był 

przekonany, że tylko taki ekumenizm, który żywi się Słowem Bożym i sprawowaniem Eucharystii, 

modlitwą i kontemplacją, zdoła połączyć chrześcijan w jedności, jakiej pragnął Chrystus.  

b. W 1962 roku - na Soborze Watykańskim - brat Roger spotkał Karola Wojtyłę, kiedy był on jeszcze 

młodym biskupem pomocniczym w Krakowie. Potem, jako arcybiskup Krakowa przyjeżdżał on jeszcze 

dwukrotnie do Taizé (w 1964 i 1968 roku). Po wyborze na papieża co roku przyjmował brata Rogera na 

audiencji prywatnej. Podczas jednej ze swoich podróży papieskich odwiedził znowu Taizé (w 1986 roku).  

Zgromadzonej tam młodzieży powiedział wtedy: „Do Taizé przybywa się jak do źródła. Wędrowiec 

zatrzymuje się, zaspakaja pragnienie i rusza w dalszą drogę. Wiecie, że bracia nie chcą was zatrzymać. Chcą 

w modlitwie i ciszy pozwolić wam pić wodę żywą obiecaną przez Chrystusa, poznać Jego radość, Jego 

obecność, odpowiedzieć na Jego wezwanie, byście mogli później wyruszyć i świadczyć o Jego miłości, 

służąc braciom w waszych parafiach, w waszych miastach i wioskach, w szkołach, na uczelniach i we 

wszystkich miejscach pracy. [...]  

Drodzy młodzi, by nieść światu radosną nowinę Ewangelii, Kościół potrzebuje waszego entuzjazmu i 

waszej wspaniałomyślności. [...] Kościół potrzebuje [...] świadectwa waszej nadziei i waszej żarliwości, by 

lepiej wypełniać swoją misję".  

Dnia 30 marca 2009 roku papież Benedykt XVI przyjął na audiencji przeora Wspólnoty. Brat Alois 

podkreślił, że dla braci stanowi to konkretny znak komunii i jasny znak więzi z Kościołem. „Mówiliśmy też 

o europejskich spotkaniach: tym, które było w Brukseli, i tym, które będzie w Poznaniu. Ojciec Święty 

podkreślił znaczenie przyjmowania ludzi w parafiach i w rodzinach. Pozwala to doświadczyć Kościoła. [...] 

To spotkanie z Ojcem Świętym dodało nam odwagi".  
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EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODYCH  

Od 29 grudnia 2009 do 2 stycznia 2010 roku będziemy więc gościć Europejskie Spotkanie Młodych, zwane 

również Pielgrzymką Zaufania przez Ziemię u nas. Tutaj, w Poznaniu - „gdzie się wszystko zaczęło" - gdzie 

zaczęła się Polska i dzieje chrześcijaństwa w Polsce, chcemy wspólnie - jako katolicy, prawosławni i 

protestanci - odkrywać kim w naszym życiu jest Jezus Chrystus. Pragniemy doświadczyć, jak bardzo 

spotkanie z Nim zmienia nasze podejście do życia, wprowadzając pokój Boży. Chcemy głębiej poznawać 

Słowo Boże oraz żyć nim w radości i prostocie serca. Tu chcemy sobie przypomnieć, że to właśnie 

chrześcijanie odważyli się zapoczątkować pojednania między narodami Europy.  

Porządek dni Europejskiego Spotkania w Poznaniu będzie podobny do dnia w Taizé, a więc:  

 najpierw śniadanie u rodzin goszczących  

 następnie modlitwa w parafii, ze Mszą Świętą dla katolików  

 dalej, spotkania refleksyjne na temat znaków nadziei w małych grupach międzynarodowych na 

terenie parafii  

 obiad na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich  

 i tamże modlitwa  

 zajęcia warsztatowe  

 kolacja  

 oraz modlitwa wieczorna. 

W noc sylwestrową - o godzinie 23.00 - młodzi wezmą udział we wspólnej modlitwie o pokój w parafiach. 

Następnie odbędzie się zabawa sylwestrowa a 1 stycznia świąteczny obiad u goszczących rodzin.  

Jeszcze raz zapraszam do uczestnictwa w tym spotkaniu młodzież z całej naszej Archidiecezji. A chociaż 

bracia z Taizé bardzo akcentują konieczność zachowania jak najskromniejszej formy, to jednak 

zakwaterowanie tysięcy młodych ludzi - przedpołudniowe spotkania na terenie parafii zamieszkania 

ukazujące lokalne „znaki nadziei", popołudniowe spotkania na terenie Międzynarodowych Targów 

Poznańskich, około 1500 wolontariuszy, którzy podczas spotkania będą służyć pomocą kilkudziesięciu 

tysiącom przybyłych do Poznania młodym uczestnikom - jest ogromnym wyzwaniem, jakie staje przed nami 

oraz braćmi, którzy pomagają nam przygotować to porywające wydarzenie.  

Jest to z pewnością poważne wyzwanie, dlatego raz jeszcze zwracam się do Was, drodzy Archidiecezjanie - 

ze 150 parafii poznańskich i podpoznańskich - którzy pragniecie przyjąć pod swój dach młodzież, z 

serdeczną prośbą o poszerzenie Waszego serca. Jestem pewien, że wszyscy młodzi, którzy zdecydują się 

przyjechać na Europejskie Spotkanie do Poznania, znajdą zakwaterowanie w Waszych rodzinach. Zachęcam 

też, aby ten, kto jeszcze nie przekazał do parafii „deklaracji gościnności", uczynił to jak najszybciej. Młodzi 

nie będą uciążliwi. Każdemu wystarczą 2 metry kwadratowe powierzchni na śpiwór. Poza tym nasi goście 

będą przebywać w domach stosunkowo krótko, bo tylko od godz. 22 do godz. 8 rano.  

Nie sposób nie podziękować przy tej okazji dyrekcji Międzynarodowych Targów Poznańskich, Władzom 

miejskim, powiatowym, marszałkowskim i wojewódzkim za żywe zaangażowanie w przygotowanie 

Europejskiego Spotkania Młodych. Bez ich życzliwości trudno byłoby podołać organizacji tak wielkiego 

przedsięwzięcia.  

ZAKOŃCZENIE  

Niech Duch Święty pomoże nam z zapałem przygotować się do przyjęcia Chrystusa przybywającego do nas 

w młodzieży Europy. Niech naszemu przygotowaniu na Europejskie Spotkanie Młodych w Poznaniu 

towarzyszy przekonanie, że wracając do źródeł naszej wiary i pomagając innym do nich powrócić, 

odnajdujemy zawsze pokój serca. Niech Duch Święty pomoże nam, byśmy pojednani jako chrześcijanie, 

stawali się zaczynem jedności rodziny europejskiej i całej rodziny ludzkiej. Pomimo tego, iż ludzie na 
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świecie różnią się między sobą wyglądem, wykształceniem, stanem posiadania, kulturą, religią, to 

ostatecznie wszyscy są dziećmi jednego Boga, dlatego wszyscy zasługują na to, by ich kochać  

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Poznań, dnia 30 listopada 2009 roku.  

N. 6834/2009  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 91. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 

27 grudnia 2009  

Abp Stanisław Gądecki, 91. rocznica Powstania Wielkopolskiego (Fara Poznańska - 27.12.2009)  

Dzisiaj obchodzimy 91. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jest ono piątym powstaniem 

zorganizowanym na wielkopolskiej ziemi (1794; 1806; 1846; 1848; 1918-1919) a jednocześnie drugim 

wielkopolskim powstaniem zwycięskim (po listopadzie 1806). To dzięki niemu Macierz Polaków weszła - 

po okresie zaborów - w granice odrodzonego państwa polskiego. Ono też pomogło w znaczący sposób w 

stworzeniu II Rzeczypospolitej, dlatego stało się częścią naszej tożsamości narodowej.  

Kiedy zakończyły się walki, Polonia Maior, czyli Starsza Polska, ziemia twórców polskiej państwowości, 

stała się - za cenę ok. 2300 zabitych oraz setek rannych powstańców - częścią integralną odrodzonej 

Rzeczpospolitej.  

Kiedy traktaty wersalskie przyniosły uznanie wywalczonych granic i powrót Wielkopolski oraz Pomorza 

Gdańskiego w obręb państwa polskiego, pułki Wielkopolan poszły na Wschód, by dalej walczyć, tym razem 

o Kresy Rzeczypospolitej.  

PAMIĘĆ  

Dziś - po ponad 90-ciu latach - wspominamy tamte wydarzenia, bo jesteśmy świadomi tego, że "naród, 

który traci pamięć - traci życie". Pamięć bowiem jest taką przestrzenią, w której konstytuuje się naród. Bez 

pamięci nie ma narodu. Narody, które nie potrafią zadbać o swoją historię, przestają odgrywać jakąkolwiek 

rolę, rozpadają się, lub tracą swoją tożsamość. Polacy przetrwali zabory w dużej mierze dlatego, że potrafili 

pielęgnować pamięć. "Pamięć - stwierdził francuski filozof Paul Ricoeur - jest tą siłą, która tworzy 

tożsamość istnień ludzkich, zarówno na płaszczyźnie osobowej, jak i zbiorowej. Przez pamięć bowiem w 

psychice osoby tworzy się poniekąd i krystalizuje poczucie tożsamości".  

Analizując dzieje własnej ojczyzny - poznajemy własne korzenie, lepiej rozumiemy naszą teraźniejszość, 

aktualną sytuację społeczną, polityczną, gospodarczą. Znajomość przeszłości pozwala nam głębiej i lepiej 

identyfikować się z ludźmi wokół nas, bo ci ludzie - choć tak różni i często ode mnie odmienni - wyrastają 

przecież z tych samych korzeni. Jeśli odrzucamy pamięć o przeszłości, odcinamy się od własnych korzeni. 

Nie da się - jak chcieliby niektórzy - skupić się wyłącznie na tym, co tu i teraz, a także na budowaniu 

przyszłości. Naród, społeczeństwo, wreszcie każdy z nas potrzebuje bazy, fundamentu, na którym buduje. 

Liczy się nie tylko to, "dokąd zmierzam", ale także to, "skąd przychodzę".  

Z czymś podobnym mamy do czynienia w przypadku pamięci biblijnej, która nie jest zwykłym 

przywołaniem faktów z przeszłości. Ona zakłada związek z tym, co było, związek który istnieje aż do tej 

chwili. Ten związek z przeszłością jest inspiracją i mocą twórczą, która przenosi owoce przeszłości w 

teraźniejszość. Tak to pamięć o przeszłości wpływa na aktualną egzystencję tego, kto sobie przypomina.  

W ten sposób do dziś chrześcijanie odkrywają własną tożsamość, wracając żywą pamięcią do źródła, jakim 

jest Eucharystia. Kiedy [Chrystus] ustanawiał Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, powiedział: "To 
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czyńcie na moją pamiątkę" (Hoc facite in meam commemorationem). Pamiątka mówi o pamięci. Tak więc 

Kościół jest żywą "pamięcią" Chrystusa; Jego Ciała i Krwi. Celebrując Eucharystię, my nie tylko 

przypominamy sobie naszego Zbawiciela; my jednocześnie odkrywamy naszą tożsamość. Kto zapomina o 

Eucharystii, tego tożsamość chrześcijańska jest zagrożona. Przestaje rozumieć kim naprawdę jest i jakie jest 

jego prawdziwe życiowe powołanie.  

Niestety, z pamięcią przeszłości i świadomością własnych dziejów wiąże się przynajmniej sześć poważnych 

błędów. Jeśli się ich nie ustrzeżemy, pamięć, zamiast budować naszą świadomość, stanie się naszym 

balastem. Stanie się ciężarem uniemożliwiającym nie tylko rozwój, ale i właściwe relacje z innymi ludźmi 

oraz z Bogiem. Przyjrzyjmy się więc tym pułapkom.  

1. Błąd pierwszy to brak zainteresowania przeszłością: Benedykt XVI zwracając się do Papieskiego 

Komitetu Nauk Historycznych powiedział: "Dziś mamy do czynienia z poważnym kryzysem historiografii, 

bo musi ona walczyć o przetrwanie w społeczeństwie kształtowanym przez pozytywizm i materializm. Obie 

te ideologie wzbudziły niepohamowany entuzjazm dla postępu, a ów entuzjazm, podsycany przez 

spektakularne odkrycia i zdobycze techniczne, mimo katastrofalnych doświadczeń ubiegłego wieku, 

wywiera wpływ na koncepcję życia rozległych warstw społeczeństwa. Przeszłość jawi się zatem wyłącznie 

jako ciemne tło, na którym jaśnieją ponętne obietnice teraźniejszości i przyszłości. [...] Typową cechą tej 

mentalności jest brak zainteresowania historią, co przejawia się w odsunięciu na dalszy plan nauk 

historycznych. [...] A rezultatem jest społeczeństwo, które nie pamięta o własnej przeszłości, a tym samym 

pozbawia się zdobytych dzięki doświadczeniu kryteriów i nie potrafi już stworzyć podstaw harmonijnego 

współistnienia i wspólnego zaangażowania w realizację przyszłych celów. Takie społeczeństwo jest 

szczególnie podatne na ideologiczną manipulację" (Benedykt XVI, Pamięć historyczna pomaga budować 

przyszłość. Do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych - 7.03.2008).  

2. Błąd drugi brzmi: "liczy się tylko przeszłość". Kiedy słucha się niektórych ludzi, odnosimy wrażenie, że 

przeszłość stała się dla nich wartością samą w sobie; czynnikiem absolutnie decydującym o teraźniejszości i 

przyszłości. Potrzeba gloryfikowania chwalebnej historii - lub rozliczania się z mniej chwalebną - zajmuje 

pierwsze miejsce w świadomości i nie pozwala aktywnie budować tego, co teraz. Polityk, który buduje 

muzeum albo odsłania pomnik zasłużonych ludzi jest godny uznania. Jeśli jednak ogranicza on swoją 

działalność tylko do tego rodzaju spraw, nie dbając o teraźniejszość, o życie codzienne zwykłych ludzi - to 

coś jest nie w porządku. Muzea przypominające o historii narodu czy pomniki upamiętniające jego 

największych przedstawicieli są potrzebne - ale one nie zastąpią prostych dróg, sprawnej komunikacji, 

dostatecznej liczby przedszkoli czy dobrze skonstruowanego budżetu państwa. Wzruszanie się własną 

historią - tak w sensie pozytywnym, jak i negatywnym - nie wystarczy. Patriotyzm to także dbanie o 

teraźniejszość oraz budowanie podstaw przyszłości.  

3. Błąd trzeci to idealizowanie własnej historii. Dla sporej ilości Polaków nasza historia była wyłącznie 

pasmem wspaniałych zwycięstw, bohaterskich czynów, heroicznych wyborów, a jeśli zdarzały się w niej 

klęski czy porażki - to tylko dlatego, że "inni" knuli, kolaborowali i rozbijali nasze dobre pomysły.  

Można by nawet uwierzyć w taką wizję historii, gdyby nie fakt, że każdy naród na świecie pragnie 

postrzegać własne dzieje w taki sposób. Każdy człowiek ma potrzebę tworzenia pozytywnego obrazu 

samego siebie. Stąd łatwo nam ulec pokusie utożsamiania się z historią własnego narodu w tych sprawach, 

w których była ona wielka, a wypierania się związków z chwilami jego upadków. Kiedy Adam Małysz 

zdobywał pierwsze miejsca w skokach narciarskich, tytuły prasowe krzyczały "wygraliśmy", lecz kiedy 

stracił formę, czytaliśmy "Małysz dopiero dwunasty"? Kiedy zwycięstwo - to "my", ale jak porażka - to 

"on".  

Tymczasem człowiek dojrzały potrafi obiektywnie oceniać swoje czyny. Umie też przyznać się do tego, że 

popełniał błędy. Nie łudźmy się, nasza historia nie była idealna. Były w niej chwile wielkie i wzniosłe, były 

też wydarzenia, których się dzisiaj wstydzimy. Chwile chwalebne i chwile haniebne. Bohaterowie i kanalie. 
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Jesteśmy przecież tylko ludźmi, stąd nasza historia jest historią ludzkich zmagań z własną słabością i 

grzechem.  

Jeśli jesteśmy dumni z wielkich chwil naszej historii - wielkich władców, heroicznej walki o niepodległość, 

odkryć naukowych czy kultury - to uczciwość nakazuje też odnaleźć w sobie poczucie wstydu za ciemne 

chwile naszej historii, za nasze "narodowe wady", za klęski spowodowane prywatą i głupotą, za naszych 

rodaków, którzy w chwilach krytycznych wybrali zdradę. Bo przecież również ten aspekt naszej historii - 

choć bolesny i "niewygodny" - jest niezwykle ważny dla budowania świadomości narodowej i społecznej. 

On daje okazję do uczenia się na błędach.  

4. Błąd czwarty zakłada, iż "przeszłość usprawiedliwia teraźniejszość". Posłużmy się prostym przykładem. 

Kiedy na Zachodzie kształtowały się społeczeństwa obywatelskie i reguły współczesnej demokracji, Polska 

znalazła się pod zaborami i kiedy inni uczyli się tzw. "postaw obywatelskich", u nas przeciwstawianie się 

władzy (np. unikanie płacenia podatków czy "kombinowanie") było cnotą, bo władza była obca a jej 

osłabianie wydawało się formą walki o niepodległość. Jeśli w dodatku uświadomimy sobie, że podobna 

sytuacja - z krótką przerwą na dwudziestolecie międzywojenne - trwała do czasów nam współczesnych, to 

łatwiej przyjdzie nam zrozumieć, że dzisiaj trudno jest wielu ludziom w Polsce uświadomić zasady 

funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie a postawy naganne i moralnie nie do przyjęcia uważane 

są za przejaw "zaradności".  

Ludzie świadomi tego, pragnęliby nieraz utracić własną pamięć, ponieważ jest ona dla nich źródłem 

cierpienia. Marzą o posiadaniu innej przeszłości, innej rodziny, innego zdrowia, innych włosów. Chcieliby 

zapomnieć o wojnie, o śmierci bliskiej osoby. Chcieliby zmienić przeszłość, albo wymyślać dla siebie nową 

historię, bo z trudem akceptują własną przeszłość. Niestety, tylko wtedy, kiedy przyjmiemy prawdę o sobie, 

będziemy mieli odwagę wyznać ją innym.  

Gdy powołujemy się na historię, żeby usprawiedliwiać zło teraźniejsze, popadamy w bardzo niebezpieczną 

pułapkę. Nie! Zło jest złem, nieuczciwość jest nieuczciwością. Możemy starać się analizować historię, żeby 

zrozumieć skąd bierze się zło, ale nie wolno nam traktować historii jako usprawiedliwienia nieprawości 

teraźniejszych.  

Uczył Jan Paweł II, że ani wolność, ani Ojczyzna nie są nam po prostu "dane", ale także "zadane". Jeśli nie 

będziemy wyciągali wniosków z wcześniejszych upadków, to utracimy nasze dziedzictwo i nic nam nie 

pomogą wielkie słowa ani patetyczne frazesy. Prawdę zawsze należy jasno wyartykułować, nazwać po 

imieniu, zauważyć popełnione zło i uderzyć się w piersi. Krytyczne spojrzenie na historię własnego narodu 

nie jest "zdradą Ojczyzny", ale właśnie prawdziwym - i często bardzo trudnym - patriotyzmem. "Historia 

jest nauczycielką życia" - to na pewno prawda. Ale mądry uczeń wie, że uczy się właśnie po to, żeby móc 

samodzielnie żyć, a samodzielne życie nie polega na pytaniu o wszystko nauczyciela (por. Patriotyzm, w: 

Wieczernik 147, listopad - grudzień 2006).  

5. Błąd piąty to tzw. "polityka historyczna". Często mówiąc o historii w gruncie rzeczy uprawia się 

faktycznie "politykę historyczną". Wtedy interpretacja konkretnych zdarzeń, zachowań z przeszłości ma 

nam nie tyle posłużyć do przekazywania ludziom historii, ile raczej pewnej własnej wizji politycznej. Dzieje 

narodu przedstawia się w taki sposób, żeby uzasadnić podejmowanie konkretnych kroków przez aktualnie 

rządzących, lub przez tych, którzy by rządzić pragnęli. Wiedza o minionych czasach staje się narzędziem w 

politycznej rozgrywce, sposobem na "zjednoczenie narodu wokół jedynie słusznych celów i wizji." Kiedy 

Hitler i jego zwolennicy doszli do władzy w Niemczech, stworzyli całkowicie "nową" historię Niemiec, aby 

porwać za sobą ludzi i usprawiedliwić własne działania. Podobnie zresztą zachowali się bolszewicy, gdy 

przejęli władzę w Rosji. Dzięki temu radziecka encyklopedia przez długie lata stała się tematem dowcipów 

na temat zawartej tam "radzieckiej wizji historii", w której wszystkie wielkie odkrycia - łącznie z odkryciem 

Ameryki - zostały dokonane przez mieszkańców ZSRR. Niestety, "polityka historyczna" nie jest wyłącznie 

domeną reżimów totalitarnych.  
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6. Błąd szósty to przesadne podkreślanie teraźniejszości, zwłaszcza wtedy, gdy badania w tej dziedzinie są 

uwarunkowane przez metodologię opartą na pozytywizmie i socjologii. Pomija się wówczas ważne 

dziedziny rzeczywistości historycznej, a nawet całe epoki. Na przykład w wielu programach szkolnych 

nauczanie historii rozpoczyna się od wydarzeń związanych z Rewolucją Francuską. Nieuchronnym 

rezultatem takiego postępowania będzie społeczeństwo nieświadome swojej przeszłości, a tym samym 

pozbawione pamięci historycznej. Konsekwencje tego są bardzo poważne; utrata pamięci powoduje tak u 

jednostki jak i u społeczeństwa utratę tożsamości (por. Benedykt XVI, Pamięć historyczna pomaga 

budować przyszłość. Do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych - 7.03.2008).  

ZAKOŃCZENIE  

Pamiętajmy więc o poległych żołnierzach Powstania Wielkopolskiego, pamiętajmy o pogrzebanych w 

historii. Pięknym przykładem takiej pamięci jest gest kibiców poznańskiego Lecha, którzy postanowili 

zrobić coś dla Powstania Wielkopolskiego, bo dostrzegają, iż jest ono coraz bardziej zapomniane przez 

samych Wielkopolan. W przeddzień 91. rocznicy wybuchu powstania odnaleźli, a następnie oczyścili, by w 

końcu postawić znicze na ponad dwóch tysiącach grobów powstańczych. Był to piękny odruch, który 

pomoże Wielkopolanom oraz mieszkańcom Kujaw przywrócić pamięć o czymś, z czego mogą być dumni 

nie tylko oni, ale i wszyscy Polacy. Im bardziej nachodzi nas ochota na zachwycanie się podstarzałymi 

gwiazdami muzyki pop, tym bardziej trzeba nam pamiętać, abyśmy - jak mówi psalmista - nie "zamienili 

swojej chwały na wizerunek cielca jedzącego siano" (por. Ps 106,20).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Boże Narodzenie 2009  

Abp Stanisław Gądecki, Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel! Pasterka (Katedra Poznańska - 

25.12.2009) W tę świętą noc, pełną blasku dociera do serca każdego z nas dawne a mimo to zawsze nowe 

orędzie: „Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel". Spełniła się dawna obietnica. Bóg odpowiedział na 

nieustanne wołanie ludów: „Przyjdź, Panie, zbaw nas!" Czas oczekiwania dobiegł końca. Dla każdego 

człowieka udręczonego grzechem, potrzebującego zbawienia i spragnionego nadziei rodzi się Jezus. W 

bazylikach, katedrach, kościołach, kaplicach, we wszystkich językach świata chrześcijanie śpiewają z 

przejęciem: „Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel". To orędzie dociera do miliardów chrześcijan na 

całej ziemi, którzy - podobnie jak pasterze z Betlejem przed dwoma tysiącami lat - czuwają tej nocy. W 

sercu każdego z nas odbija się echem żywe wspomnienie cudownych narodzin Chrystusa, które wyznaczyły 

nowy początek historii. Oto drzwi łaski zostały szeroko otwarte dla wszystkich i dla każdego.  

Przypominają nam o tym dzisiejsze czytania biblijne, w których możemy odkryć trzy najważniejsze 

stwierdzenia:  

 „Dziecię nam się narodziło" 

 „Narodził się nam Zbawiciel" 

 „Ukazała się łaska Boga"  

1. „DZIECIĘ NAM SIĘ NARODZIŁO"  

Pierwsze z tych stwierdzeń brzmi: „Dziecię nam się narodziło". Zbliżając się w duchu do betlejemskiego 

żłóbka dostrzeżemy tam Niemowlę owinięte w pieluszki, które - podobnie jak wszystkie inne dzieci - 

potrzebuje matczynej opieki. Bóg przychodzi do nas jako bezbronne, ubogie, potrzebujące pomocy dziecko. 

Fakt, że data Jego narodzin jest owiana tajemnicą, ma swoje głębokie znaczenie. Oto jedno z 

najważniejszych wydarzeń zbawczych dokonuje się w ciszy i milczeniu, niezauważalnie, bez rozgłosu i 

szumu. Bóg przychodzi do swoich „po cichu", jakby nie chciał ich przestraszyć ogromem tego, co się 

wydarza. Nie chce nas przytłoczyć swoją potęgą, ale staje się mały, abyśmy mogli Go zrozumieć, przyjąć 

Go i pokochać. Nie pragnie od nas niczego innego, jak tylko naszej miłości, dzięki której spontanicznie 

uczymy się rozumieć Jego pragnienia, myśli i wolę.  
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Bóg przecież wie, że człowiek nie może żyć bez miłości. Że nic nie jest warte życia, oprócz miłości. Jeśli 

człowiekowi nie objawi się miłość, pozostaje on sam dla siebie istotą niezrozumiałą a jego życie jest 

pozbawione sensu. Jeśli nie spotka się z miłością, jeśli w jakiś sposób nie uczyni jej swoją.  

Kiedy rozmawiamy ze świeżo upieczonymi rodzicami, nie możemy nie dostrzec ich radości z faktu 

szczęśliwych narodzin dziecka. Opowieści o kąpaniu, przewijaniu, karmieniu i usypianiu maleństwa. 

Opowiadają z taką fascynacją i zaangażowaniem, że nietrudno nam sobie ich wyobrazić jak uczą się 

właściwie trzymać główkę dziecka podczas kąpieli; jak zakładają pieluchę, aby nie zrobić dziecku krzywdy; 

jak przytrzymują niemowlaka, żeby po jedzeniu wywołać właściwą reakcję i w końcu jak długo muszą się 

angażować, żeby uśpić dziecko. Prawie wszyscy młodzi rodzice stwierdzają zgodnie: „W naszym życiu 

wszystko się zmieniło, odkąd nasze dziecko jest na świecie!"  

Jawiąc się przed nami jako bezbronne dziecko Pan Bóg uczy nas również szacunku do dzieci. Kieruje nasz 

wzrok ku wszystkim dzieciom, zwłaszcza ku dzieciom cierpiącym i wykorzystywanym, narodzonym, jak i 

nienarodzonym. Ku dzieciom, które wprowadzane są w świat przemocy; zmuszonym do żebrania; 

cierpiącym nędzę i głód; ku dzieciom, które prawdopodobnie nie zaznają żadnej miłości. W tych wszystkich 

dzieciach jest Dzieciątko z Betlejem, które porusza nasze sumienia. Nasze sumienia porusza Bóg, który stał 

się mały (por. Benedykt XVI, Boże Dziecię prosi o naszą miłość. Pasterka w Bazylice św. Piotra - 25 XII 

2006). W ten sposób Boże Narodzenie objawia nam pośrednio głęboki sens każdych ludzkich narodzin i 

ukazuje, że radość mesjańska jest fundamentem i wypełnieniem tej radości, jaką przynosi każde dziecko 

przychodzące na świat (por. Evangelium vitae, 1).  

Między innymi dlatego „ważną dziedziną polityki na rzecz życia jest dziś problematyka demograficzna. [...] 

Do rozwiązania kwestii demograficznej należy dążyć zupełnie innymi drogami: rządy i różne instytucje 

winny przede wszystkim zmierzać do stworzenia warunków ekonomicznych, społecznych, medycznych, 

sanitarnych i kulturowych, które pozwolą małżonkom podejmować decyzje o prokreacji z pełną wolnością i 

z prawdziwą odpowiedzialnością. [...] Jest to jedyna droga szanująca godność osób i rodzin, a zarazem 

autentyczne dziedzictwo kulturowe narodów (por. Evangelium vitae, 91).  

Tak więc, u początku zmiany na lepsze Pan Bóg stawia dziecko. Zauważyć jednak należy, że przepowiednia 

Izajasza (Iz 9,1-6) nie mówi wcale o jednym spośród milionów zwyczajnych dzieci, ale o dziecku 

niezwykłym. „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel" (Iz 7,14). Tę 

przepowiednię uważa się za fragment starożytnego, żydowskiego ceremoniału intronizacji, czyli inauguracji 

panowania nowego króla. Za każdym razem, kiedy dokonywano uroczystego wprowadzenia na tron nowego 

króla z rodu Dawida w Jerozolimie, pozdrawiano go i witano jako nowonarodzonego syna Boga. 

Przypominano obietnice dawnego przymierza zawartego z Dawidem. Budzono również nadzieję na 

przyszłego idealnego władcę. Z tej racji izajaszowej przepowiedni nie odnosi się nieraz do konkretnych, 

historycznych królów takich jak Achaz czy Ezechiasz, ale do przyszłego idealnego władcy, do Emmanuela, 

który w końcu wprowadzi sprawiedliwość i pokój. Do Emanuela, który będzie posiadał wiarę Mojżesza, 

odwagę Dawida, mądrość Salomona.  

2. „NARODZIŁ SIĘ NAM ZBAWICIEL"  

W tę świętą noc anioł przypomina nam też drugą istotną prawdę: „Oto zwiastuję wam radość wielką [...]: 

dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel" (Łk 2, 10-11). Zwiastuje narodzenie, które zmieniło 

radykalnie bieg ludzkiej historii. „Chrystus stał się człowiekiem, aby powiązać koniec z początkiem, czyli 

człowieka z Bogiem" (por. św. Ireneusz, Przeciw herezjom 4, 20, 4-5).  

I ta radosna nowina od dwudziestu wieków płynie z serca Kościoła. Mijają wieki i tysiąclecia, a znak 

Niemowlęcia leżącego w betlejemskim żłobie pozostaje i przemawia również do nas. Znak nadziei dla całej 

rodziny ludzkiej. Znak pokoju dla tych, którzy cierpią z powodu wszelkiego rodzaju konfliktów. Znak 

wolności dla biednych i uciśnionych. Znak miłosierdzia dla tych, którzy są zamknięci w obłędnym kole 

grzechu. Znak miłości i pocieszenia dla każdego, kto czuje się samotny i opuszczony.  
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Takie Boże Narodzenie można przeżyć tylko w duchu wiary. Tymczasem dzisiaj te święta próbuje się często 

obedrzeć z ich religijnego wymiaru. W supermarketach święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się z 

początkiem listopada, gdy nawet kolędy są wykorzystane dla tworzenie atmosfery i wywierania presji, by 

kupować jak najwięcej. Gdy wiec przychodzą właściwe święta niewielu ma już ochotę na śpiewanie kolęd. 

Świat komercji przywłaszczył sobie Boże Narodzenie ze wszystkimi jego rekwizytami ale wyrzucił Jezusa. 

Z Bożego Narodzenia wybrał poezję, nastrój, życzliwość, prezenty, światło gwiazdy, śpiewy. Skupił się na 

Bożym Narodzeniu ze względu na najlepsze zarobki w ciągu roku, ale nie myśli o Jezusie. Gdy więc kultura 

konsumpcyjna dąży się do usunięcia symboli chrześcijańskich z obchodów świąt Bożego Narodzenia, my 

winniśmy najpierw sami zrozumieć wartość tradycji bożonarodzeniowych, które należą do dziedzictwa 

naszej wiary i naszej kultury, a następnie przekazać je następnym pokoleniom.  

Już jaśnieje żłób Twój, Panie, 

Nowe światło noc przenika, 

Wiara, której zło nie zaćmi, 

Niech zabłyśnie wśród ciemności 

(Godzina Czytań, 18.XII)  

3. UKAZAŁA SIĘ ŁASKA BOGA  

Trzecie fundamentalne stwierdzenie dzisiejszych czytań mszalnych brzmi: „Ukazała się łaska Boga, która 

niesie zbawienie wszystkim ludziom" (Tt 2, 11).  

„Co to jest łaska? Łaska to objawienie się Boga. Otwarcie się Boga. Łaska - to Emmanuel: Bóg z nami. Bóg 

pośród nas. Bóg, trwając w niezgłębionej pełni swej boskiej Istoty, otwiera się dla człowieka, staje się 

Darem dla tego człowieka, którego jest Stwórcą i Panem. Łaska to Bóg jako „Ojciec". To Syn Boży. Łaska 

to Duch Święty, działający w sercu człowieka w nieskończonym bogactwie swych darów. Łaska to Bóg dla 

nas przez noc betlejemską, poprzez krzyż na Kalwarii, przez Zmartwychwstanie, przez Eucharystię, przez 

Pięćdziesiątnicę, przez Kościół - Ciało Chrystusa. Łaska to zarazem człowiek: nowy człowiek, na nowo 

stworzony. To człowiek narodzony na nowo dla Prawdy i Miłości. Łaska więc - to Bóg w nas: w tobie, we 

mnie, w nim i w niej, w każdym, we wszystkich. Łaska to także my w Bogu: my - wspólnota, my - rodzina, 

my - Lud Boży, my - Kościół, my - ludzkość" (Jan Paweł II, Chrystus się narodził, abyśmy i my narodzili się 

na nowo, Watykan 25.12.1985).  

Łaska Boga nie jest już ukryta, lecz „ukazała się", objawiła się w ciele, pokazała swoje oblicze. Ukazała we 

Wcieleniu i dziele odkupieńczym Chrystusa (por. 2Tm 1,9-10). Jest to Jego miłosierna miłość, która kieruje 

całą historią zbawienia i prowadzi ją ku ostatecznemu wypełnieniu. Dzięki tej największej łasce człowiek 

jest zdolny wyrzec się szukania szczęścia na „własną rękę", poza Bogiem. Jest zaproszony do tego, aby 

wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żył na tym świecie, 

oczekując błogosławionej nadziei (por. Tt 2, 12-13).  

Łaska Boga ukazała się wszystkim ludziom. Tak, Jezus nie objawił się jedynie nielicznym, niektórym, lecz 

wszystkim. Wprawdzie w skromnym betlejemskim mieszkaniu spotkało Go niewiele osób, to jednak On 

przyszedł dla wszystkich: do Żydów i pogan, do bogatych i biednych, bliskich i dalekich, wierzących i 

niewierzących - dla wszystkich. Przesłanie nadziei, które jest sercem orędzia Bożego Narodzenia, 

przeznaczone jest dla wszystkich. Podobnie jak w Betlejem Maryja pokazała Go pasterzom, dzisiaj Kościół 

ukazuje Go całej ludzkości, ażeby każda osoba i każda ludzka sytuacja doświadczyć mogła mocy zbawczej 

łaski Boga, która jedyna może przemienić zło w dobro, która jedynie może odmienić serce człowieka i 

uczynić z niego „oazę" pokoju.  

Chociaż łaska ukazała się dla wszystkich, to jednak nie wszyscy ją ujrzeli. Dlaczego tak się dzieje? „Głupie 

serca - uczy św. Augustyn - nie mogą ująć tego światła, ponieważ są obciążone grzechami. [...] Tak samo 

bowiem jak dla człowieka niewidomego postawionego w świetle słonecznym słońce jest obecne, lecz on 

sam nie jest dla niego obecny, tak też każdy głupi jest niewidomy, choć mądrość jest przy nim obecna. Lecz 
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chociaż jest obecna, to nie ma jej dla jego oczu. Nie dlatego, iż ona sama jest nieobecna, lecz dlatego, że to 

on sam jest nieobecny dla niej" (św. Augustyn, w: św. Tomasz z Akwinu, Catena aurea, 56).  

Tych jednak, którzy patrząc na Jezusa wyrzekają się grzechu łaska uczy czerpania z mocy zwycięskiej 

Miłości Zbawiciela. Uczy stawania się świadkiem Miłości. W tym świadectwie szczególny udział mają 

błogosławieni i święci. W ubiegłą sobotę Ojciec Święty promulgował dekrety o heroiczności cnót Jana 

Pawła II i Piusa XII oraz dekret o męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki. Te trzy osoby doświadczyły wiele 

cierpień ze strony dwóch totalitaryzmów; narodowego i międzynarodowego socjalizmu. W tych trzech 

postaciach Kościół dostrzega wielkich świadków wiary XX wieku. Trzy różne sylwetki, trzy różne 

świadectwa, które razem świadczą o tym, że nie ma takich czasów, nie ma takiej cywilizacji, nie ma takich 

stanowisk, które by uniemożliwiały człowiekowi dążenie do świętości.  

A my - zwykli zjadacze chleba - czy i my możemy stać się świadkami Miłości? Z całkowitą pewnością. 

Pomaga nam w tym już sama atmosfera Bożego Narodzenia. W tych dniach świątecznych Pan Bóg dotyka 

najczulszych strun naszego serca, stajemy się jak nigdy otwarci na innych. Chcemy być blisko. Zdobywamy 

się na czułość, na serdeczne słowa, na gesty będące świadectwem naszej miłości. Święta te są pełne 

słodyczy i ciepła, bo wyzwalają w nas zdolność kochania. Nabieramy odwagi do burzenia murów, które nas 

zwykle odgradzają od bliźnich. Boże Narodzenie sprawdza też autentyczność naszych codziennych relacji. 

Jeśli są one nieprawdziwe, wtedy święta stają się nieznośne. Jeśli są autentyczne, wówczas uświadamiają 

nam, jak bardzo jesteśmy związani z tymi, wśród których żyjemy. Dni świąteczne są testem na to, jak 

bardzo jesteśmy sobie bliscy. Jak bardzo do siebie należymy. Ile są warte nasze wzajemne zobowiązania.  

Świat bardziej ludzki, którego początkiem jest narodzony w Betlejem Chrystus Pan, to świat zamieszkały 

przez nowy lud, kroczący „w trzeźwości, sprawiedliwości i pobożności" przez życie. Lud, który potrafi być 

trzeźwy wobec bogactw wszechświata i mądrze posługiwać się mocą własnego geniuszu, gdyż umie oprzeć 

się złudnym mirażom postępu nastawionego wyłącznie na doraźne i materialne korzyści. Lud, który czerpie 

natchnienie dla swych myśli, zamiarów i czynów, a swój cel widzi w autentycznej wspólnocie osób, gdzie 

jednostka czuje się akceptowana, otoczona szacunkiem, doceniona. Lud, który dzięki swej pobożności 

przekracza siebie, otwierając się na Boga, w Nim szuka niezbędnego oparcia w wędrówce, która prowadzi 

do celu, jakim jest spotkanie z Chrystusem, Odkupicielem człowieka i Panem historii (por. Jan Paweł II, 

Chrystus się narodził, abyśmy i my narodzili się na nowo, Watykan 25.12.1985).  

ZAKOŃCZENIE  

„Boże, jakąż chwałę wypowiemy, jakie dziękczynienie złożymy za Twoją miłość? 

Tak mnie ukochałeś, że z miłości ku mnie stałeś się w czasie, 

Ty, który stworzyłeś wszystek czas; 

a stałeś się na świecie młodszy wiekiem od wielu swoich sług, 

chociaż starszy jesteś wiecznością niźli świat. 

Stworzyłeś człowieka, 

a człowiekiem się stałeś. 

Narodziłeś się z matki, 

którą stworzyłeś, 

pozwoliłeś się nosić na rękach, 

które ukształtowałeś, 

ssałeś piersi, 

które mlekiem wypełniłeś; 

kwiliłeś w żłobie jako nie umiejące mówić dziecię, 

a jesteś Słowem, bez którego niemą byłaby cała mowa ludzka" 

(św. Augustyn)  

Bóg wyszedł nam naprzeciw i ukazał nam swoje oblicze, bogate w łaskę i miłosierdzie! Niechaj Jego 

przyjście nie będzie dla nas próżne. Pójdźmy więc do betlejemskiej groty, by spotkać się z Chrystusem, ale 
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również, by w Nim spotkać każdego brata, którego ciało albo duch jest zraniony. Na cóż bowiem 

przydałoby się obchodzenie Narodzenia Jezusa, gdyby chrześcijanie nie umieli głosić Go braciom swoim 

własnym życiem? Zbliżmy się z ufnością, by oddać Mu część. Spójrzmy na nowonarodzonego Jezusa z taką 

samą miłością, z jaką wpatrywała się w Niego Maryja. Przyjdźcie pokłonić się Synowi Dziewicy Maryi, 

który zstąpił pośród nas tej nocy od wieków przygotowanej dla nas. Nocy radosnej i pełnej światła.  

Słowo Pasterza, Przewodnik Katolicki, 17 stycznia 2010  

Abp Stanisław Gądecki, Słowo Pasterza na 115 lat, "Przewodnik Katolicki", 17 stycznia 2010.  

115 lat temu, mój czcigodny poprzednik na stolicy arcybiskupiej w Poznaniu, abp. Florian Stablewski 

powołał do istnienia „Przewodnik Katolicki". Pierwszy jego numer ukazał się 17 stycznia 1895 roku.  

U źródeł powstania tego „Pisma dla Rodzin, Bractw i Stowarzyszeń katolickich" stało pragnienie, aby w 

przystępny sposób mówić o wierze i o Kościele. W trudnych dla Ojczyzny i Kościoła czasach arcybiskup 

Stablewski pragnął przede wszystkim „utwierdzać prawdy Boże, zapoznawać z objawami życia Kościoła 

oraz ze sposobami jego obrony". Dodawał jednocześnie, że pismo winno nieść również „rozrywkę i 

przyjemność po pracy".  

Kiedy przeglądamy roczniki „Przewodnika Katolickiego" z odległych lat, łatwo dostrzeżemy, że cele 

przedstawione przez założyciela pisma zawsze były obecne na jego łamach. Zmieniały się czasy, rodziły się 

nowe wyzwania, a zespół redakcyjny wciąż zadawał sobie pytanie, jak utwierdzać wiarę i jakim językiem 

mówić o niej w przekonujący sposób w coraz to nowych warunkach. Wciąż zabiegał o to, by informacje o 

życiu Kościoła były coraz bardziej aktualne i coraz szybciej przekazywane czytelnikom. W najtrudniejszych 

sytuacjach - zwłaszcza w momentach planowej dezinformacji - „Przewodnik" stawał i dalej staje w obronie 

Kościoła, przedstawiając jego stanowisko w kluczowych sprawach dotyczących życia religijnego, 

moralnego, w żywo dyskutowanych kwestiach społeczno-politycznych.  

W odniesieniu do tych ostatnich, zadaniem „Przewodnika" nie jest wskazywanie konkretnych rozwiązań - a 

tym bardziej rozwiązań jedynych - w sprawach doczesnych, które Bóg pozostawił wolnemu i 

odpowiedzialnemu osądowi każdego człowieka. Jednakże Kościół ma prawo i obowiązek formułować 

oceny moralne w sprawach rzeczywistości doczesnych, gdy wymaga tego wiara i prawo moralne. 

Chrześcijanin winien „w zakresie porządku spraw doczesnych uznawać uprawnione różnice poglądów", ale 

zarazem musi też wyrażać sprzeciw wobec koncepcji pluralizmu opartej na relatywizmie moralnym, która 

szkodzi samej demokracji, ta bowiem potrzebuje prawdziwych i solidnych podwalin, to znaczy zasad 

etycznych, które ze względu na swą naturę i rolę, jaką pełnią w życiu społecznym, nie mogą być 

przedmiotem „negocjacji" (por. Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania 

katolików w życiu politycznym, Kongregacja Nauki Wiary, 2).  

Ogólnopolski tygodnik dla rodzin  

Miniony rok 2009 był ważny dla „Przewodnika Katolickiego", przeprowadzono bowiem szereg badań 

dotyczących jego odbioru. Wielu stałych czytelników odpowiadało na pytania dotyczące tego, jaki 

„Przewodnik" jest, co im się podoba, a czego w nim brakuje, lub co chcieliby w nim zmienić. Wypowiadali 

się także ci, którzy czytają tygodnik bardzo rzadko.  

Jeden z najczęstszych postulatów dotyczył poszerzenia tematyki rodzinnej. W wypowiedziach wielu 

respondentów można było odkryć wyraźne oczekiwanie, aby wzmacniać rodzinę, wskazując drogi jej 

rozwoju, umacniać rodzinne i małżeńskie więzi, przeżywać wiarę w komunii, w gronie rodzinnym i 

społecznym. Jestem przekonany, że te słuszne oczekiwania znajdą adekwatną odpowiedź w postaci nowej 

formy pisma, które od kilku tygodni - podobnie jak przed 115 lat - umieściło w swym podtytule proste 

słowa, oddające jego charakter: „Ogólnopolski tygodnik dla rodzin".  
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Jestem przekonany, że wyznaczając rodzinny kierunek dalszego rozwoju pisma pracujemy na rzecz 

przyszłości nas wszystkich: Kościoła, Polski, Europy i świata. Abp Florian Stablewski, w pierwszym 

numerze pisma, zawarł to w słowach: „abyśmy we wierze i w miłości wzajemnej coraz bardziej zjednoczeni 

i wzmocnieni, dla błogosławieństwa Bożego sobie torowali też tem silniej drogę na ziemi naszej".  

Katolickie media  

Obecność Kościoła w Polsce i świecie jest związana również z głoszeniem Ewangelii poprzez media. 

Trzeba sobie jasno zdawać sprawę z tego, że obecność „Przewodnika Katolickiego" w naszych domach, jak 

i w ogóle korzystanie ze środków społecznego przekazu związanych z Kościołem, pozwala nam na dotarcie 

do informacji, których nigdzie indziej już nie znajdziemy. Serwisy informacyjne w mediach świeckich 

ograniczają się co najwyżej do kilkunastosekundowych relacji z wydarzeń religijnych, czego byliśmy 

świadkami patrząc na zdawkowe ogólnopolskie relacje z 32. Europejskiego Spotkania Młodych w Poznaniu.  

Poniekąd jest to całkiem zrozumiałe, skoro kultura medialna jest dzisiaj bardzo głęboko przepojona 

mentalnością postmodernistyczną, dla której jedyną absolutną prawdą jest ta, iż nie istnieją prawdy 

absolutne, a gdyby nawet istniały, byłyby niedostępne dla ludzkiego rozumu i tym samym pozbawione 

znaczenia. W takim ujęciu istotna jest nie tyle prawda, co „wiadomość": coś, co może wzbudzić 

zainteresowanie lub rozbawić odbiorców. Rodzi to nieodpartą pokusę odsunięcia na bok kryteriów prawdy. 

W rezultacie świat mediów jawi się czasami jako środowisko nieprzyjazne ewangelizacji. Ale podobnie jak 

pierwsi świadkowie Dobrej Nowiny nie cofnęli się w obliczu przeszkód, nie możemy ustąpić także i my, 

pamiętając wołanie św. Pawła: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!" (1 Kor 9, 16).  

Bez katolickich mediów nie zdobędziemy dziś pełniejszego obrazu życia Kościoła w Polsce i świecie. Prasa, 

radio i katolickie redakcje w stacjach telewizyjnych oraz strony internetowe diecezji czy organizacji 

katolickich ofiarują nam informację niejako z pierwszej ręki. Warto w oparciu o nie umacniać naszą wiarę i 

pogłębiać naturalne przywiązanie do Kościoła, który jest naszą duchową Matką. W gruncie rzeczy jest to 

nasze współczesne sięganie do źródeł.  

Życzenia dla "Przewodnika"  

W 115 rocznicę powstania tygodnika, Redakcji „Przewodnika Katolickiego" i każdemu, kto przyczynia się 

do propagowania prasy katolickiej składam jak najserdeczniejsze życzenia: Niech Duch Święty, który 

prowadzi Kościół, pomoże wszystkim redagującym „Przewodnik" i jego współpracownikom wypełnić ich 

obowiązek, a jednocześnie przywilej, głoszenia chwalebnej prawdy o ludzkim życiu i przeznaczeniu 

objawionej we Wcielonym Słowie. Niech pomoże głosić Jezusa „na dachach" z coraz większą odwagą i 

radością, tak aby wszyscy ludzie usłyszeli o Miłości, która przyszła na świat.  

Czytelnikom życzę jak najgoręcej, aby coraz doskonalej uczyli się wpatrywać w Tego, który stanowi 

centrum historii - w Jezusa Chrystusa, „Świadka Wiernego, [...] Który jest, Który był i Który przychodzi" 

(Ap 1, 5.8).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Gody w Kanie, 17 stycznia 2010  

Abp Stanisław Gądecki, Gody w Kanie. II Niedziela Zwykła (k-ł św. Jana Jerozolimskiego, Poznań - 

17.01.2010; TVP Polonia)  

Przed chwilą usłyszeliśmy pełne ludzkiego ciepła a jednocześnie przepełnione wymownym "symbolizmem 

ewangelijne opowiadanie o weselu w Kanie Galilejskiej. Zgodnie z nim, u początków swojej działalności 

publicznej Jezus pojawił się na weselu w wiosce położonej kilka kilometrów od Nazaretu, czyli w kraju 

swojego dzieciństwa.  
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Z Galilei - powie niemiecka mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka Anna Katarzyna Emmerich - zebrali się 

w Kanie wszyscy krewni św. Anny i Joachima, ogółem około 100 osób. [...]. Sam Jezus przyprowadził jako 

gości około 25 uczniów.  

[...] Krewni i znajomi św. Rodziny, jak zwykli ludzie, mówili nieraz między sobą, że Maryja, matka Jezusa, 

jest opuszczoną wdową, że Jezus chodzi z miejsca na miejsce, a nie troszczy się o Nią i o Swoją rodzinę. 

Dlatego też Jezus postanowił przybyć z przyjaciółmi na gody i uczcić swoją matkę. Uważał te gody za 

swoją własną sprawę i wziął nawet na siebie część całej uroczystości; z tego też powodu Maryja tam tak 

wcześnie przybyła i wszystko pomagała urządzać" (A.K. Emmerich, Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego 

Jezusa Chrystusa. Gody w Kanie).  

"Nie jako obca i zaproszona z innymi gośćmi, lecz jako najstarsza, najszanowniejsza i pierworodna 

spomiędzy kilku ciotecznych sióstr, znajdowała się wtedy w domu bliskiej krewnej. Owszem, zdaje się, że 

była główną gospodynią tej skromnej uczty, i wszystkim zarządzała" (św. Bonawentura, Żywot Pana 

naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty. Część II. Rozdział III: O przemianie wody 

w wino na godach weselnych w Kanie Galilejskiej).  

Wesele odbywało się "w budynku z przedsionkiem i przysionkami dokoła, stojącym obok synagogi i 

przeznaczonym na uroczyste obchody. Sam ślub odbył się dnia trzeciego po przybyciu Jezusa, około 

godziny dziewiątej rano" (A.K. Emmerich, Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Gody w 

Kanie).  

"Chociaż nie ma pewności czyje to były gody weselne - dopowie św. Bonawentura - my jednak 

przypuśćmy, że to były zaślubiny Jana Ewangelisty, co zdaje się utrzymywać święty Hieronim w swoim 

wstępie do Ewangelii Janowej".  

Wydarzenie w Kanie mocno zapisało się w pamięci obecnych, ponieważ właśnie tam Jezus po raz pierwszy 

objawił, że w Nim Bóg jest obecny i działa, przychodzi nam z pomocą. "Objawił swoją chwałę i uwierzyli w 

Niego Jego uczniowie" (J 2,11).  

1. SŁOWA MARYI DO JEZUSA  

"Jezus przyjął na Siebie dostarczenie wszelkiego wina na gody, i dlatego to Maryja przede wszystkim 

Jezusa zawiadomiła, gdy wina zabrakło" (K. Emmerich, Życie Jezusa). "Nie mają już wina". W tym geście 

ujawnił się nowy wymiar macierzyństwa Maryi. To nowe macierzyństwo według Ducha przejawia się w 

trosce Maryi o ludzi, w wychodzeniu naprzeciw ich potrzebom i niedostatkom (por. Jan Paweł II, 

Redemptoris Mater, 21).  

Skąd Matka wiedziała, że jej Syn może w tej sytuacji coś uczynić, skoro do tej pory Jezus nie dał się jeszcze 

poznać jako cudotwórca? Prawdopodobnie jej wiara w możliwości Syna zrodziła się z podobnych 

przesłanek, z jakich kiedyś ujawniła się wiara faraona w możliwości Józefa egipskiego. "Kiedy i w Egipcie 

głód zaczął dawać się we znaki, ludność domagała się chleba od faraona. Wtedy faraon mówił do 

wszystkich Egipcjan: ‘Udajcie się do Józefa i co on wam powie, czyńcie' " (Rdz 41,55). Zanim faraon wydał 

takie polecenie, wcześniej doświadczył, że trudno znaleźć innego człowieka, który by - podobnie jak Józef - 

posiadał ducha Bożego (por. Rdz 41,38); który by dorównał Józefowi rozsądkiem i mądrością! (por. Rdz 

41,39). Inaczej mówiąc, faraon dostrzegł, "że Bóg jest z Józefem" (Rdz 39,3).  

Podobnie Maryja, ona już wcześniej poznała mądrość Jezusa i jego wyjątkowy związek z Bogiem, dlatego 

zwróciła się do Niego z pełnym zaufaniem. W ten sposób Maryja uczy nas tego, że wiara nie jest kwestią 

emocji, ale jest rozumnym odczytaniem wcześniejszych znaków. Jest zgodą umysłu na wcześniej 

dostrzeżoną prawdę. Podobnie będzie później z cudami dokonanymi przez Jezusa w czasie Jego publicznej 

działalności. Zanim ktokolwiek z chorych zgłosi się do Jezusa prosząc Go o uzdrowienie, wcześniej dowie 

się od kogoś, iż Chrystus faktycznie uzdrawia, czyli skorzysta z wcześniejszego świadectwa innych ludzi, 
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rozumnie zawierzy temu świadectwu i uda się na spotkanie Jezusa. W ten sposób wiara nie eliminuje 

rozumu, ona przekracza rozum.  

Zilustrujmy to prostym obrazem. Otóż, wyobraźmy sobie, że jedziemy samochodem i zbliżamy się do 

szczytu wzgórza. Z naszego punktu widzenia nie widać dalszego ciągu drogi leżącej za wzgórzem. Czy ów 

brak widoczności sprawi, że zatrzymamy samochód i pójdziemy sprawdzić pieszo, czy rzeczywiście za 

wzniesieniem droga biegnie dalej? Z pewnością nie. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że ufamy znakowi 

postawionemu przy drodze, który informuje, iż owa droga prowadzi do interesującej nas miejscowości. 

Pojedziemy dalej z tą samą ufnością co przedtem, gdyż "wiara jest poręką tych dóbr, których się 

spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy" (Hbr 11, 1).  

2. SŁOWA JEZUSA DO MARYI  

W odpowiedzi na swoją prośbę Matka usłyszy: "Czy to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?" Te słowa nie 

są bynajmniej przykładem lekceważenia Matki przez Syna, chociaż niewątpliwie w języku hebrajskim 

brzmią ostro: "Co chcesz ode Mnie?" "Nie mów mi, co mam robić". Faktycznie bowiem Jezus spełni prośbę 

swojej Matki. Niemniej jednak zwraca jej uwagę, by nie przyśpieszała tego, co powinno dokonać się według 

planu przygotowanego przez Ojca (por. Ireneusz, Adv. Haer., III,16,7).  

Jezus uzależnia swoje zaangażowanie od nadejścia właściwego czasu, właściwej "godziny". "Dla Mnie 

stosowny czas jeszcze nie nadszedł, [...], bo czas mój jeszcze się nie wypełnił" (J 7,6.8). W Ewangelii 

Janowej słowo "godzina" wskazuje na moment, w którym Jezus, poprzez swoje posłuszeństwo aż do 

śmierci, objawi swoją chwałę Syna Bożego, jedność z Ojcem, i swoją miłość do ludzi (por. J 12,23-27; 

17,1). Od rzeczywistości materialnych Jezus przechodzi tu do rzeczywistości duchowych, od wina 

weselnego do swojej krwi, która zostanie wylana, dzięki której ludzie zostaną wyrwani ze śmierci i 

obdarzeni życiem wiecznym.  

Na prośbę Maryi Jezus przyśpieszył "godzinę", objawił się ludziom jako prawdziwy Bóg i prawdziwy 

człowiek. A kiedy to uczynił, pojawili się pierwsi ludzie, którzy w Niego uwierzyli. Maryja odegrała w tym 

momencie rolę jakoby "położnej" dzieła mesjańskiego. Przyśpieszyła zaistnienie pierwszego spośród 

siedmiu znaków opisanych przez Ewangelię św. Jana. Pierwszego nie tyle w sensie chronologicznym, ile 

raczej w sensie wagi, fundamentalnego, inauguracyjnego. Inne cuda Jezusowe - opisane przez świętego Jana 

- staną się tylko echem owego pierwszego cudu. "Tak więc był Jezus pierwszy raz pośród Swoich wiernych 

i pierwszy to znak uczynił w nich i dla nich dla umocnienia ich wiary, i dlatego też nazywa się to pierwszym 

Jego cudem; ostatnia wieczerza zaś ostatnim, spełnionym wtenczas, gdy już utrwalona była w nich wiara" 

(K. Emmerich, Życie Jezusa. Gody w Kanie).  

3. SŁOWA MARYI DO SŁUG  

"Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" - radzi służącym Maryja. Jak zwykle nie skupia uwagi na sobie, 

ale prowadzi prosto do Jezusa. W ten sposób staje się pośredniczką między potrzebami ludu a jego Władcą. 

Jej słowa przypominają radę wypowiedzianą znacznie wcześnie przez faraona: "Udajcie się do Józefa i co 

on wam powie, czyńcie" (Rdz 41,55).  

Wtajemniczonymi w prawdę o dokonującym się cudzie byli słudzy, zwani tutaj "diakonami" (J 2,5.9). Oni 

to stali się pierwszymi świadkami cudownej przemiany. Ta przemiana zrodziła ich wiarę w cudotwórczą 

moc Jezusa. Od tego momentu stali się świadkami objawienia się chwały Jezusa.  

4. SŁOWA JEZUSA DO SŁUG  

"Napełnijcie stągwie wodą". Jezus każe tylko napełnić stągwie a następnie z nich zaczerpnąć. Bez żadnych 

dalszych gestów czy słów dokonuje się cudowna przemiana wody (po hebrajsku - ayin) w wino (po 

hebrajsku - yain), która w sumie daje ok. 480 - 720 litrów wina.  
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Dokonując tego cudu Jezus przyśpieszył naturalny proces, który obserwuje się w każdej winnicy, której 

ziemia jest najpierw użyźniana przez deszcz, a następnie woda razem z minerałami trafia do korzeni winnej 

latorośli i asymilowana powoli przeistacza się w promieniach słonecznych w winne grona, które przy 

pomocy fermentacji staną się winem. Jezus dokonał tego samego, co dokonuje natura, lecz w znacznie 

krótszym czasie, w mgnieniu oka (por. Augustyn, Komentarz do Jana 8,1).  

Obfitość wina staje się symbolem radości czasów mesjańskich. Oto Bóg rozpoczął swe świętowanie z 

ludzkością. Jego znakiem staje się nadmiar. "Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu 

umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu 

łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu 

rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków" (1 Kor 12,8-

10).  

Sześć stągwi - twierdzi jeden z komentarzy - symbolizuje całą historię zbawienia poprzedzającą przyjście 

Chrystusa. Pierwszą stągiew napełnił Adam, drugą Noe, trzecią Abraham, czwartą Mojżesz, kolejne - 

królowie i prorocy starożytnego Izraela. Wszyscy oni napełniali stągwie wodą, która służyła obmyciu 

człowieka z rytualnej nieczystości, nie dawała natomiast zbawienia ani życia wiecznego. Dawała tylko 

nadzieję, że kiedyś przyjdzie Oczekiwany (por. ks. Krzysztof Bardski, Stągwie napełnione nadzieją).  

5. SŁOWA STAROSTY DO PANA MŁODEGO  

"Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory". Ten komplement podkreśla niezwykłość zachowania Pana 

Młodego. Co symbolizuje "woda" a co "dobre wino" z godów w Kanie? Łatwo to zrozumieć czytając słowa 

proroka Izajasza:  

"Jakżeż to miasto wierne stało się nierządnicą?  

Syjon był pełen rozsądku, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz zabójcy!  

[...] wino twoje z wodą zmieszane" (Iz 1,21-22).  

"Woda" to niewierność, niesprawiedliwość, grzech. "Wino" wierność, sprawiedliwość, łaska. Przyszedł Ten, 

mocą którego: "ustępuje Prawo, a nastaje łaska; pierzchają cienie, a ukazuje się prawda; wartości ziemskie 

wzbogacone są wartościami duchowymi; dawne przymierze przechodzi w nowe i, jak mówi Apostoł, ‘to, co 

dawne, minęło, a oto stało się nowe'. W stągwiach nie zmniejszyła się ilość płynu w nich zawartego, a tylko 

stał się on inny. Również i Prawo nie zostało obalone przez przyjście Chrystusa, lecz dopełnione" (Faustus, 

biskup Riez, Kazanie 5 o Objawieniu Pańskim, 2). "Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, 

łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa" (J 1,17).  

"Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego 

Jego uczniowie". Ostatecznym celem Jezusowego cudu było więc nie tyle zaradzenie jednorazowej ludzkiej 

potrzebie, ile raczej wzbudzenie wiary u świadków cudu. Wiary polegającej na rozpoznaniu Jego bóstwa 

przysłoniętego welonem człowieczeństwa: "Te zaś [znaki] zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest 

Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego" (J 20,31).  

6. CUDOWNA PRZEMIANA ŻYCIA  

Aby objawić się jako Mesjasz, Jezus wybrał właśnie uroczystości weselne, czyli dotknął podstawowego 

środowiska życia ludzkiego, jakim jest małżeństwo. Rozpoczynając swoją misję, udał się na wesele, dzięki 

czemu pokazał, że małżeństwo - czyli związek kobiety i mężczyzny - zawarte przed Bogiem, jest czymś 

dobrym i świętym. Uświęcił małżeństwo swoją obecnością, ponieważ właśnie małżeństwo - choć jest tak 

stare jak ludzkość - za każdym razem oznacza jakiś nowy początek. Początek nowej wspólnoty ludzkiej, 

której na imię "rodzina", od której zależy przyszłość człowieka na ziemi.  
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a. Gdy próbujemy odczytać cud w Kanie Galilejskiej w perspektywie sakramentu małżeństwa, to często 

dochodzimy do wniosku, iż dzisiaj często mamy do czynienia raczej z odwrotnością cudu. Na początku, w 

czasie narzeczeństwa, młodzi żyją wielkim entuzjazmem i radością, towarzyszącą wzajemnej miłości. Ale 

miłość i radość z biegiem lat się wyczerpują. Każde ludzkie uczucie - właśnie dlatego, że jest ludzkie - 

powoli się zużywa i wygasa. Przyzwyczajenie - mówi poeta - jest "potworem zmieniającym w pył nasze 

uczucia" (W. Szekspir). Z powodu trosk tego świata (tego, co będziemy jedli, co będziemy pili, w co 

będziemy się przyodziewali) zaczyna powoli brakować radości. Małżeństwo zaczyna ogarniać smutek i 

przygnębienie właściwe gasnącej miłości. Zamiast wina pozostają stągwie pełne wody, czyli zmęczenie, 

zgorzknienie i rozczarowanie. Ludzie zniechęceni do własnego małżeństwa pogrążają się w stanie rozwodu 

serca i zaczynają szukać "wina" poza domem.  

Co robić, by "woda" oziębłości znowu zmieniła się w "wino" miłości? Trzeba koniecznie zaprosić do siebie 

Jezusa! Gdy małżonkowie zapraszają Go do swojej wspólnoty, On bez wahania wkracza i działa. "Kto Mnie 

miłuje, umiłuje go Ojciec mój, i do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy" (J 14,23). Staje się 

gościem małżeństw, rodzin, wspólnot, parafii, które Go zapraszają do siebie. Można powiedzieć, że On 

tylko czeka, aby Go poprosić o cud.  

A wtedy - już przy samym zawieraniu małżeństwa sakramentalnego - Jego obecność nie jest już traktowana 

instrumentalnie. Nie niesie ze sobą konieczności wyboru najbardziej fotogenicznego kościoła, zewnętrznego 

blichtru, sztucznych kwiatów i chodników, księdza, który jest potrzebny tylko po to, żeby przyklepać to, co 

jest moją prywatną sprawą. Odwrotnie - z Jezusem - obrzęd zawarcia sakramentu małżeństwa będzie 

wyznaniem wiary dokonanym w Kościele i z Kościołem.  

Polegając jedynie na własnych siłach ulegamy bezwiednie prawom natury, czyli stopniowemu procesowi 

utraty energii; wietrzeniu i kwaśnieniu wina. Tylko Jezus może sprawić, że z wody małżeńskiej rutyny 

powstanie dobre wino małżeńskiej miłości, lepsze od pierwszego. W miejsce erosa, czyli młodej i burzliwej 

miłości, polegającej często na egoistycznym pożądaniu piękna zamiast osoby, pojawi się agape, nowy 

rodzaj miłości, lepszej, altruistycznej, wolnej od chęci posiadania drugiego człowieka i czynienia go naszym 

niewolnikiem, opartej na darowaniu i wybaczaniu sobie nawzajem, zdolnej przetrwać przemijanie urody i 

młodości.  

b. Ale przemienienie wody w wino bywało też interpretowane jako zapowiedź napoju eucharystycznego 

(Ireneusz z Lyonu). Kiedy Maryja powie nam: "Nie wahajcie się, zaufajcie mojemu Synowi. On, który mógł 

przemienić wodę w wino, może też uczynić z chleba i wina swoje Ciało i Krew" - uwierzymy jej bez 

wahania. Uwierzymy tym łatwiej, im wyraźniej dostrzeżemy błogosławione skutki Eucharystii dla życia 

małżeńskiego i rodzinnego.  

"Kto jest w stanie opisać szczęście małżeństwa przez Kościół pobłogosławionego, przez Eucharystię 

umocnionego, które błogosławieństwo przypieczętowuje, aniołowie obwieszczają, Ojciec zatwierdza? Jakże 

piękne jest jarzmo łączące dwoje wierzących, których jednoczy wspólna nadzieja, to samo pragnienie, ten 

sam sposób życia, ta sama chęć służenia! Są rzeczywiście jednym ciałem, ale tam, gdzie jest jedno ciało, 

tam też jest jeden duch, wspólnie bowiem się modlą, razem umartwiają, wespół poszczą, nawzajem się 

pouczają, napominają i wspomagają. Razem w Kościele Bożym, razem przy Stole Pańskim, razem w 

trudnościach i prześladowaniach i razem także w pocieszeniu. Jedno nie ukrywa się przed drugim, jedno nie 

unika drugiego, nie są dla siebie ciężarem. [...] Nie muszą ukradkiem czynić znaku krzyża, chwalić Boga z 

lękiem lub po cichu wypowiadać błogosławieństw. Słysząc i widząc takie postępowanie, Jezus się raduje i 

zsyła im swój pokój. Gdzie jest dwoje, tam także jest On, a tam, gdzie jest On, tam nie ma szatana" 

(Tertulian, Ad uxorem, II,6-9).  

ZAKOŃCZENIE  
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A zatem, Panie Jezu Chryste, 

Wyciągnij swoje ręce 

nad zgromadzonymi tutaj ludźmi,  

podobnie jak wyciągnąłeś je nad wodą  

podczas wesela w Kanie Galilejskiej. 

 

I przemień  

wodę naszych grzechów w wino cnoty, 

wodę codzienności w wino święta, 

wodę znudzenia w wino entuzjazmu, 

wodę obojętności w wino braterstwa, 

wodę bezsensu w wino znaczenia.  

 

Powtórz Panie wśród nas cud z Kany Galilejskiej.  

Objaw nam Twoją chwałę. 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Ofiarowanie Pańskie, 2 lutego 2010  

Abp Stanisław Gądecki, Świadkowie Miłości. XIV Dzień Życia Konsekrowanego (Katedra Poznańska - 

2.02.2010)  

Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Dzisiaj do 

świątyni w Jerozolimie zostało przyniesione Dziecię Jezus i ofiarowane tam Bogu zgodnie z Prawem 

Mojżesza. Dzisiaj do swojej świątyni przybył Mesjasz, „Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, 

którego pragniecie" (Ml 3,1).  

1. OFIAROWANIE PAŃSKIE  

a. Oczyszczenie  

Pierwszym powodem przybycia rodziców Jezusa do świątyni była sprawa rytualnego oczyszczenia Maryi. 

Po urodzeniu pierworodnego syna każda matka żydowska była zobowiązana do złożenia ofiary przebłagania 

na oczyszczenie, o czym tak postanawia Księga Kapłańska:  

„Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak 

podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie. Ósmego dnia [chłopiec] zostanie 

obrzezany. Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie będzie dotykać 

niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia.  

Kiedy zaś skończą się dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna lub córki, przyniesie kapłanowi, przed wejście 

do Namiotu Spotkania, jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub synogarlicę na 

ofiarę przebłagalną. Kapłan złoży to w ofierze przed Panem, aby za nią dokonać przebłagania. W ten sposób 

będzie ona oczyszczona od upływu krwi. To jest prawo dotyczące tej, która urodziła syna lub córkę.  

Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode 

gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona 

przebłagania za nią, i będzie oczyszczona" (Kpł 12,1-4.6-8).  

„Jeżeli zaś kto jest tak ubogi, że nie może ofiarować nawet dwu synogarlic albo dwóch młodych gołębi, to 

przyniesie na dar ofiarny za grzech dziesiątą część efy najczystszej mąki jako ofiarę przebłagalną, [...]. 
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Przyniesie to kapłanowi. Kapłan weźmie z tego pełną garść [mąki] jako pamiątkę i zamieni w dym na 

ołtarzu nad ofiarami spalanymi dla Pana" (Kpł 5,11-12).  

Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlice, świadczy o tym, że nie byli oni bogaci, ale też nie byli skrajnie 

ubodzy (columba, quae gregatim volat, activae vitae frequentiam demonstrat; turtur qui singularitate 

gaudet, speculativae vitae culmina denuntiat - Będą w: Thomas Aq. Catena aurea 9222).  

Ewangelista Łukasz kilkakrotnie z naciskiem podkreśla, że wszystko, co się wtedy dokonało, spełniło się 

według wymogów Prawa („Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego" - Łk 2,22; 

„Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim" - Łk 2,23; „Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic 

albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego" - Łk 2,24; „A gdy Rodzice wnosili 

Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa" - Łk 2,27; „A gdy wypełnili wszystko 

według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei" - Łk 2,39).  

Wspominając, że Maryja postąpiła ściśle według Prawa Mojżesza, domagającego się oczyszczenia 

rytualnego kobiet żydowskich, których łono zostało otwarte po raz pierwszy, św. Łukasz nie twierdzi, iż 

narodzenie Chrystusa naruszyło fizyczne dziewictwo Maryi (Podobnie jak promienie słoneczne,[...], 

przechodzą przez zwartą substancję szkła bez powodowania pęknięcia albo uszkodzenia, tak - w sposób o 

wiele bardziej subtelny - Jezus wyszedł z łona matczynego, nie czyniąc najmniejszej szkody dla dziewiczej 

godności swojej Rodzicielki - por. Katechizm Trydencki, Część I, Art. 3, 47). Ewangelista pragnie tylko 

zaznaczyć, że życie Mesjasza, wcielonego Syna Bożego, od samego początku było ściśle podporządkowane 

Prawu Mojżesza.  

Jeśli idzie o nas, Święto Ofiarowania przypomina nam o konieczności oczyszczenia nas samych. Istotnie, 

jaki człowiek pozostałby obojętny patrząc na Maryję, która mimo tego, że nie miała w sobie nic 

nieczystego, poddała się oczyszczeniu?  

b. Wykup syna  

Drugim powodem przybycia rodziców Jezusa do świątyni było ofiarowanie dziecka Bogu. Księga Wyjścia 

mocno podkreśla konieczność spełnienia tego wymogu przez rodziców każdego pierworodnego syna.  

„Pan tak powiedział do Mojżesza: «Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć 

będą pierwociny łona matczynego - zarówno człowiek, jak i zwierzę».  

I będziesz zachowywał to postanowienie w oznaczonym czasie rok w rok, gdy Pan wprowadzi cię do kraju 

Kananejczyka, jak poprzysiągł tobie i przodkom twoim, i da go tobie. I oddasz wszelkie pierwociny łona 

matki dla Pana i wszelki pierwszy płód bydła, jaki będzie u ciebie; co jest rodzaju męskiego, należy do 

Pana. [...] Pierworodnych ludzi z synów twych wykupisz.  

Gdy cię syn zapyta w przyszłości: Co to oznacza? - odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z 

domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi 

egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona 

matki i wykupuję pierworodnego mego syna" (Wj 13,1-2.10-15).  

Na pustyni po Wyjściu z Egiptu - według tradycji talmudycznej - aż do momentu zbudowania Namiotu 

Spotkania, kiedy to urząd kapłański został przekazany pokoleniu Lewiego, pierworodni z wszystkich 

dwunastu pokoleń byli zobowiązani do pełnienia funkcji kapłańskiej (por. Targum Onqelosa do Wj 25,5). 

Od momentu wzniesienia Namiotu Spotkania służba w nim została powierzona wyłącznie pokoleniu 

Lewiego, zaś pierworodni z pozostałych pokoleń - będąc podobnie własnością Jahwe - mieli być 

wykupywani z obowiązku służby świątynnej. „Do Mnie bowiem należy wszystko, co pierworodne w 

Izraelu, tak spośród ludzi, jak też i bydła. Poświęciłem ich dla siebie w owym dniu, kiedy pobiłem 

wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej. Obecnie biorę lewitów w miejsce wszystkich pierworodnych 
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Izraelitów i daję ich Aaronowi i jego synom jako własność spośród Izraelitów, by za Izraelitów pełnili 

służbę w Namiocie Spotkania" (Lb 8,16-19).  

Sama ceremonia wykupu (pidion habben) trwała krótko. Ojciec kładł chłopca na tacy i podawał kapłanowi. 

Ten pytał go, czy pragnie zostawić swojego syna na służbę w świątyni, czy też pragnie go wykupić. Ojcowie 

nie pochodzący z pokolenia Lewiego odpowiadali: „Chcę go wykupić". Usłyszawszy te słowa, kapłan 

powtarzał trzykrotnie: „Twój syn został wykupiony". Pierworodnego winien wykupić ojciec. Jeśli nie 

uczynił tego ojciec, powinien uczynić to sam pierworodny po osiągnięciu wieku dojrzałego (Kiduszin 29b; 

Lb 18,16).  

Rodzice Jezusa byli ludźmi wierzącymi i przestrzegali nakazów Prawa Mojżeszowego, dlatego Jezus - 

który, poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie, stał się ceną naszego wykupu - najpierw sam został 

wykupiony według przepisów Prawa. Dzięki temu ukazał się w świątyni jako „Syn pierworodny", którym 

był rzeczywiście. Wprawdzie On sam - jako Bóg - nie potrzebował żadnego wykupu, ale przyjmując nasze 

człowieczeństwo, przyjął na siebie także wszystkie wymogi Mojżeszowego Prawa („Nie sądźcie, że 

przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić" - Mt 5,17; „Ten, który 

jako Bóg jest twórcą prawa, jako człowiek zachował prawo" - Cyryl; Th. Aq. Catena aurea 9222).  

W scenie Ofiarowania w świątyni objawiła się tajemnica Jezusa konsekrowanego, poświęconego Bogu, 

który przyszedł wypełnić wolę Ojca („Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę 

Twoją, Boże" - Hbr 10,7). Dzięki temu dzisiejsze święto stało się doskonałym symbolem całkowitego daru z 

siebie dla tych, którzy w Kościele i świecie pragną naśladować Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego 

woli Ojca.  

Scena ofiarowania Pańskiego uczy nas, że - nie tylko pierworodny - ale w ogóle każdy człowiek od 

dzieciństwa winien wzrastać i dojrzewać jako osoba „konsekrowana" dla Pana; wzrastać w świadomości 

bycia wybraną i umiłowaną „własnością" Pana. A dotyczy to nie tylko zakonników i zakonnic, ale również 

wszystkich wiernych świeckich, którzy pełnią przecież funkcję kapłańską pośród świata i mają za zadanie 

„uświęcanie" [sanctificatio] świata.  

2. ŻYCIE OFIARNE  

Dzisiaj, w święto Ofiarowania Jezusa w świątyni, będące ikoną całkowitego oddania się osób 

konsekrowanych na służbę Bogu, Kościół powszechny obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. Ten 

szczególny dzień modlitwy i refleksji ma dopomóc nam docenić dar życia konsekrowanego, ale również 

odnaleźć konieczną równowagę między akcją a kontemplacją, modlitwą i dziełami charytatywnymi, między 

zaangażowaniem w doczesność a eschatologią.  

a. Dlatego najpierw dziękujmy Bogu za wszystkich, którzy - nie bacząc na liczne i agresywne pokusy tego 

świata - odpowiadają z entuzjazmem na głos powołania, w które wpisany jest „znak sprzeciwu". Dziękujmy 

Bogu za czterdzieści tysięcy kobiet i mężczyzn, którzy w naszej ojczyźnie należą do wielkiej rodziny osób 

prowadzących życie konsekrowane. W szczególności za tych, którzy prowadzą życie kontemplacyjne i w 

milczeniu naśladują swoim życiem Chrystusa modlącego się „na górze".  

Dziękujmy Bogu za misjonarzy, którzy daleko od ojczyzny - przez codzienny, często heroiczny trud i 

wierność swemu powołaniu - składają piękne świadectwo miłości do Chrystusa. Z pewnością „wśród 

różnych możliwych sposobów wyrażania miłości, tym który szczególnie przejrzyście objawia miłość jest 

dziś gorliwe głoszenie Jezusa Chrystusa ludziom, którzy Go jeszcze nie znają lub o Nim zapomnieli, a 

zwłaszcza ubogim" (VC, 75). Nade wszystko dziękujmy Bogu za misjonarzy-męczenników, którzy przelali 

krew za Chrystusa. W ostatnim dziesięcioleciu obliczono, iż w miesiącu ginie przeciętnie dwóch 

misjonarzy; kapłanów, sióstr zakonnych albo braci. Gotowość misjonarzy do oddania własnego życia rodzi 

się tylko z głębokiej miłości do Boga i do ewangelizowanych ludzi. Z tego powodu święty Polikarp nazwał 

męczenników „obrazem doskonałej Miłości" (List do chrześcijan w Magnezji).  
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Następnie dziękujmy Bogu za wszystkie osoby konsekrowane, które pragną iść tam, dokąd szedł Chrystus, i 

czynią to, co On czynił. Za serca konsekrowane, które z czynną i bezinteresowną miłością pochylają się nad 

różnymi rodzajami ludzkiej biedy i służą najbardziej potrzebującym: w szpitalach i placówkach opieki 

społecznej, w przytułkach i w schroniskach, w domach samotnej matki, w noclegowniach i jadłodajniach. 

Cieszymy się z tego, że „gdziekolwiek znajdują się ludzie, którym brak pokarmu i napoju, ubrania, 

mieszkania, lekarstw, pracy, oświaty, środków do prowadzenia życia godnego człowieka, ludzie nękani 

chorobami i przeciwnościami, cierpiący wygnanie i więzienie, tam miłość chrześcijańska ich szuka i 

znajduje, troskliwie pociesza i wspiera" (Apostolicam actuositatem, 8).  

b. Myśląc zaś o właściwej równowadze między akcją a kontemplacją, modlitwą i dziełami charytatywnymi, 

między zaangażowaniem w doczesność a eschatologią, nie powinniśmy popadać w skrajności. Czasami 

może się wydawać, że jedynym celem usprawiedliwiającym istnienia życia konsekrowanego jest akcja, 

działalność doczesna. Niekiedy - pod wpływem mediów - tak się zdaje nawet samym konsekrowanym. A 

przecież: „my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w 

Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za 

pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia" (Ga 2,16).  

Gdyby mimo to akcja zniszczyła kontemplację, zakony wpadłyby niechcący w pułapkę postmodernizmu. 

Ideologia postmodernizmu zgadza się owszem na religię, ale tylko na taką, która jest elementem 

światopoglądu czysto materialistycznego. Na taką religię, która funkcjonuje wyłącznie w horyzontalnym, 

doczesnym wymiarze życia ludzkiego, i nie ma wymiaru wertykalnego, skierowanego ku Bogu; która 

podejmuje działania charytatywne, pełni funkcje terapeutyczne, daje ludziom potrzebne im przeżycia, a 

zwłaszcza poczucie bezpieczeństwa. Jeśli Bóg istnieje - mówią postmoderniści - to tylko po to, by służyć 

człowiekowi. W tym ujęciu to nie człowiek ma służyć Bogu, lecz Bóg ma służyć człowiekowi, akceptując 

jego wolność do wszystkiego i od wszystkiego. Religia w takim ujęciu powinna pocieszać i uzdrawiać, dbać 

o biednych, niedołężnych, troszczyć się o zabytki, ale nie zawracać sobie głowy Bogiem.  

Z tego powodu osoby konsekrowane nie mogą zapomnieć o tym, że źródłem świętości konsekrowanego nie 

jest aktywność doczesna, ale Miłość Boga. Ta Miłość, która jest istotą Boga, sensem stworzenia i historii, 

światłem, która nadaje piękno życiu każdego człowieka. To ona jest energią duchową tych, którzy 

odpowiadając na Miłość, czynią ze swojego życia dar dla Boga i bliźniego. „Taka miłość może być 

urzeczywistniona jedynie wtedy, kiedy jej punktem wyjścia jest intymne spotkanie z Bogiem, spotkanie, 

które stało się zjednoczeniem woli, a które pobudza także uczucia. Właśnie wtedy uczę się patrzeć na inną 

osobę nie tylko jedynie moimi oczyma i poprzez moje uczucia, ale również z perspektywy Jezusa 

Chrystusa" (Deus Caritas est, 18). Tylko z tego źródła pochodzi prawdziwe servitium caritatis, czyli służba 

miłości, której najważniejszym przejawem nie są wcale zewnętrzne dzieła, ale uobecnianie Chrystusa (por. 

VC, 72).  

W nawiązaniu do obecnego roku duszpasterskiego jawią się nam przynajmniej trzy płaszczyzny, na których 

zakonnicy i zakonnice, członkinie zakonów klauzurowych i świeckich instytutów życia konsekrowanego 

oraz osoby prowadzące indywidualne formy życia konsekrowanego (czyli dziewice i wdowy konsekrowane) 

mogą stawać się świadkami Miłości. Pierwszą z nich i podstawową jest sama wspólnota zakonna. Tam 

świadectwa Miłości oczekują najpierw ci, którzy do tej wspólnoty należą, a najbardziej ci, którzy dopiero 

rozpoczynają życie zakonne. Drugą płaszczyzną jest wspólnota Kościoła, która potrzebuje miejsc, gdzie 

każdy człowiek utrudzony, zmęczony i zagubiony będzie mógł usłyszeć i doświadczyć Bożej Miłości. 

Owocność zakonów na tej płaszczyźnie mierzy się nie tyle skutecznością niesienia pomocy, ile bardziej 

zdolnością bycia bliźnim drugiego człowieka. Trzecia przestrzeń świadectwa to wspólnota ogólnoludzka. 

Osoby konsekrowane podejmują pracę misyjną na wszystkich kontynentach a bodźcem do misji ad gentes 

jest ich doświadczenie Bożej miłości.  

ZAKOŃCZENIE  
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A zatem, biegnijmy wszyscy na spotkanie z Tobą, Chryste, wiecznie żywa Światłości. Nieśmy w rękach 

zapalone świece jako symbol Twojej boskiej jasności; to dzięki Tobie całe stworzenie jaśnieje i jest zalane 

światłością wiekuistą rozpraszającą ciemności zła. Niech te zapalone świece będą symbolem jasności 

wewnętrznej, którą niesiemy na spotkanie z Tobą.  

Zawierzamy wszystkie osoby konsekrowane Matce Bożej, która jest niedoścignionym wzorem całkowitego 

oddania się Chrystusowi i prośmy Boga, aby powiększał liczbę tych, którzy radosnym sercem podejmą 

drogę życia konsekrowanego.  

Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości, 

Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę, 

Ponad języki ludzi i aniołów, 

Płonąc dla Ciebie.  

Miłość łagodną, czystą i cierpliwą, 

Która o sobie nigdy nie pamięta, 

Zło zapomina, dobrem się raduje, 

Wlej w nasze serca  

(z hymnu na Tercję).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, św. Cyryla i Metodego, 13 lutego 2010 

Abp Stanisław Gądecki, Równi Apostołom, Nauczyciele Słowian (Poznań, kościół św. Wojciecha, święto 

św. Cyryla i Metodego, 13.02.2010).  

Dzisiejszymi nieszporami rozpoczyna się święto świętych Cyryla i Metodego, "równych apostołom" 

współpatronów Europy.  

Obaj święci pochodzą z czasów niepodzielonego Kościoła. Z okresu w którym Kościół wschodni nie 

odmawiał Kościołowi rzymskiemu prymatu pośród siostrzanymi patriarchatami i przyznawał, że biskupstwo 

rzymskie ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi Kościołami oraz że biskup Rzymu jest pierwszym 

biskupem w chrześcijańskim świecie, odrzucał natomiast rzymską koncepcję prymatu, która przyznawała 

papieżowi najwyższą władzę w całym Kościele chrześcijańskim i możliwość interweniowania głowy 

jednego patriarchatu w wewnętrzne sprawy innego patriarchatu.  

Życie obu świętych braci znamy dość dobrze z bardzo cennych, bo powstałych rychło po ich śmierci 

żywotów: Żywota Konstantyna-Cyryla (ok. 875 r.) i Żywota Metodego (ok. 890 r.). Ich działalność 

apostolska była niezwykle rozległa i obejmowała tereny dzisiejszej Grecji, Turcji, Krymu, Bułgarii, Węgier, 

a także - co z naszej perspektywy ważniejsze - także państwo Wielkomorawskie.  

1. BRACIA SOŁUŃSCY  

Książę Rościsław (846-870), następca założyciela państwa Wielkomorawskiego, widząc trudności w 

ewangelizowaniu w języku łacińskim swojego kraju, którego tereny do lat sześćdziesiątych IX wieku 

podlegały metropolii salzburskiej, starał się nawiązać bezpośrednie kontakty z Rzymem, zabiegając o 

utworzenie struktur kościelnych zależnych bezpośrednio od Stolicy Apostolskiej. Papież Mikołaj I odrzucił 

jednak jego starania, nie chcąc uszczuplać praw arcybiskupów salzburskich do prowadzenia działań 

misyjnych na terenie Wielkich Moraw.  

Wobec tego Rościsław zwrócił się w kierunku Konstantynopola. W roku 863 wystosował prośbę do cesarza 

Michała III, żaląc się na trudności w misji chrystianizacyjnej i prosząc o przysłanie misjonarzy obeznanych 

z językiem słowiańskim.  



452 
 

„Ludzie nasi - pisał - pogaństwo porzucili i prawa chrześcijańskiego się trzymają, lecz nie mamy takiego 

nauczyciela, który by w naszym własnym języku wiarę prawdziwą chrześcijańską wyłożył, aby i inne kraje, 

widząc to, mogły brać z nas przykład. Więc poślij nam, panie, biskupa i nauczyciela takiego, bo od was do 

wszystkich krajów dobre prawa przychodzą".  

Wtedy cesarz Michał powiedział do Filozofa: ‘Czy słyszysz, Filozofie, te słowa? Tego nikt poza tobą nie 

zdoła dokonać. Weź oto dary liczne i ruszaj, wziąwszy ze sobą brata swojego, igumena Metodego. Wy obaj 

bowiem jesteście sołunianami [czyli mieszkańcami Tesalonik], a wszyscy sołunianie mówią czysto po 

słowiańsku'. [...]  

I wówczas Bóg objawił Filozofowi pismo słowiańskie. I uczyniwszy wnet litery i zapisawszy słowa 

Ewangelii, wyruszył ku Morawie, wziąwszy ze sobą Metodego. [...] A gdy dotarł Konstantyn na Morawy, 

Rościsław przyjął go z czcią wielką i, zebrawszy uczniów, oddał mu ich na naukę. Wkrótce cały obrządek 

przełożył on na język słowiański [...]. I według proroctwa otworzyły się uszy głuchych i usłyszeli słowa 

Pisma, i język bełkoczących przemówił wyraźnie" (Żywot Konstantyna, V,1-11; Żywot Metodego XV,1-3).  

Bracia wybrani przez Boga, 

Miłością Jego złączeni, 

Poszli w odległe krainy, 

By głosić wiarę Chrystusa. 

(z hymnu Liturgii Godzin na święto św. Cyryla i Metodego)  

a. Św. Konstanty-Cyryl (826-869)  

Filozof, noszący imię Konstanty, pod koniec życia nazwany w klasztorze Cyrylem, urodził się w 

Tesalonikach jako siódme dziecko w rodzinie wyższego oficera miejscowego garnizonu; inni powiadają, w 

rodzinie bogatego bułgarskiego wojewody. Od młodości zdradzał niepospolite zdolności, dlatego został 

wysłany na studia do Konstantynopola. Tam uczył się m.in. u słynnego Leona Matematyka i teologa 

Focjusza, późniejszego patriarchy. Po ukończeniu studiów został bibliotekarzem w Konstantynopolu przy 

kościele św. Mądrości Bożej. Zniechęcony życiem dworskim odsunął się na ubocze, do klasztoru nad 

Bosforem, ale wkrótce został zmuszony do powrotu i podjął wykłady z filozofii w szkole cesarskiej, czyli w 

głównej uczelni stolicy. Nie przyniosło mu to spokoju ducha, dlatego ponownie wybrał życie klasztorne, 

tym razem na górze Olimp w Bitynii, gdzie przebywał już wcześniej jego starszy brat Metody.  

Następnie obaj bracia - z polecenia cesarza Michała III - zostali posłani do kraju Saracenów, potem do 

Chazarów na Krym, aby rozwiązać spory religijne między chrześcijanami, żydami i saracenami. Konstanty 

przygotował się do tej misji bardzo starannie. Nauczył się języka hebrajskiego, by prowadzić dyskusję z 

Żydami, a także języka syryjskiego, by swobodnie prowadzić dialog z Saracenami, czyli arabami, którzy 

przybyli tam z okolic Syrii. Podczas wykonywania tej misji miał odnaleźć w Chersonezie (dziś Sewastopol) 

relikwie św. Klemensa, papieża, który w czasie prześladowań został wywieziony na roboty i tam umarł.  

Przygotowując się do misji wśród Słowian, Konstantyn - przy pomocy lingwistów bizantyjskich - 

przetłumaczył na język słowiański Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Psałterz i niektóre teksty liturgiczne. 

Ułożył też najstarszy alfabet słowiański, czyli głagolicę, opartą na dialekcie macedońskich Słowian, 

wzorowany na grece [później do głagolicy jeden z uczniów Cyryla wprowadził duże litery /majuskułę/ z 

alfabetu greckiego i tak w IX-X w. powstała cyrylica, czyli język staro-cerkiewno-słowiański]. Na obszarze 

chrześcijaństwa wschodniego nie było w tym przedsięwzięciu nic niezwykłego, ponieważ przekłady liturgii 

na języki ojczyste były tam czymś oczywistym (Ormianie, Gruzini, Koptowie). Inaczej było w 

chrześcijaństwie zachodnim, gdzie dopuszczona była tylko łacina.  

Około 863 roku misja - pod przewodnictwem Konstantyna - udała się na Morawy i rozpoczęła tam 

działalność ewangelizacyjną. Praca obu braci przyniosła w krótkim czasie znaczące sukcesy. Słowo Boże 

głoszone w języku słowiańskim łatwo dało się zrozumieć pośród Słowian.  
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Działalność braci na Wielkich Morawach przysporzyła nie tylko sukcesów, ale i trudności. Od samego 

początku napotkała na zdecydowany opór ze strony duchowieństwa niemieckiego, które uważało, że mnisi 

bizantyjscy wchodzą bezprawnie na teren podlegający jurysdykcji metropolii salzburskiej. W wyniku 

zdecydowanej postawy duchowieństwa niemieckiego Bracia Sołuńscy zostali zmuszeni do opuszczenia 

Moraw i przeniesienia się na Węgry.  

Stamtąd udali się do Wenecji, by uzyskać święcenia kapłańskie dla swoich uczniów, ale tamtejsze 

duchowieństwo również przyjęło ich wrogo. W konsekwencji, w roku 867 - oskarżeni niemal o herezję - 

zostali wezwani do Rzymu. Po zbadaniu sprawy, papież Hadrian II, odniósł się do nich z serdecznością, 

udzielił im zgody na sprawowanie liturgii w języku słowiańskim, w przekonaniu, że Bóg, „który stworzył 

język hebrajski, grecki i łaciński, stworzył też wszystkie inne na swoją chwałę". W czterech rzymskich 

kościołach zaczęto odprawiać Mszę św. w języku słowiańskim a słowiańskie księgi liturgiczne zostały 

złożone na ołtarzu bazyliki Matki Bożej Większej, na znak ich prawowierności.  

Chory i przeczuwający bliską śmierć Konstanty pozostał w Rzymie, gdzie wstąpił do jednego z greckich 

klasztorów i wówczas otrzymał imię zakonne, Cyryl. Wkrótce potem zmarł (14.02.869) mając zaledwie 

czterdzieści dwa lata, i został pochowany w kościele św. Klemensa.  

b. św. Metody (815-885)  

Po śmierci Konstantego papież konsekrował Metodego na arcybiskupa Moraw i Panonii (dziś Węgry) oraz 

nadał mu uprawnienia legata (870). Siedzibą nowego arcybiskupa stało się starożytne biskupstwo w 

Sirmium (dziś Sremska Mitrovica na terenie Serbii).  

Po z górą dziesięciu latach (881 lub 882 r.) Metody udał się do patriarchy Focjusza, by złożyć sprawozdanie 

ze swojej działalności. Został też uroczyście przyjęty przez cesarza, ponieważ jego dzieło stanowiło 

ambasadę cesarstwa wschodniego. Kiedy powrócił do Sirmium, przyprowadził ze sobą liczne zastępy 

kapłanów. Starał się dalej kontynuować pracę na Morawach, czego owocem stał się chrzest praskiego 

księcia Borzywoja (ok. 884/5), udzielony mu w obrządku słowiańskim. Metody rozwijał misję wraz ze 

swymi uczniami gorliwie i odważnie aż do końca życia (6 kwietnia 885 roku).  

Wpływy misji Konstantego i Metodego były rozległe; sięgały Kijowa, widoczne były pośród Chorwatów, 

Czechów i Wiślan. Z uwagi na to że południowe tereny Polski (Śląsk i tereny Wiślan) wchodziły w skład 

Państwa Wielkomorawskiego, przypuszcza się, że chrześcijaństwo obrządku słowiańskiego mogło być 

głoszone także tam. Zachował się nawet list Metodego do księcia Wiślan, w którym Metody napomina go, 

by nie stawiał przeszkód misjonarzom: „Był zaś w nim [Metodym] także dar proroczy, tak że spełniło się 

wiele przepowiedni jego, z których jedną lub dwie opowiemy. Książę pogański, silny bardzo, siedzący na 

Wiśle, urągał wielce chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał. Posławszy zaś do niego brata kazał mu 

powiedzieć [Metody]: Dobrze będzie dla ciebie, synu, ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi, abyś nie 

był przymusem ochrzczony w niewoli na ziemi cudzej; i będziesz mnie wspominał. Tak się też stało" (Żywot 

Konstantyna, XI,3). Dawne kroniki mówią, że w 949 r. Morawianie założyli na Kleparzu kościół św. Krzyża 

z liturgią w języku starocerkiewnym. Ukazały się tam nawet księgi liturgiczne drukowane w tym języku. 

Ponadto w Wiślicy odkryto kamienną chrzcielnicę z IX wieku, będącą - być może - śladem działalności 

uczniów Metodego.  

W roku 907 rozpadło się państwo wielkomorawskie, a wraz z nim upadł obrządek słowiański został 

zastąpiony łacińskim. Pomimo to dzieło św. Cyryla i św. Metodego nie znikło całkowicie. Trud św. Cyryla i 

Metodego nie okazał się daremny. Usunięci duchowni udali się do Bułgarii, gdzie wprowadzili liturgię 

słowiańską i Biblię w przekładzie na język słowiański. Językiem stworzonym przez Cyryla posługuje się 

dzisiaj w liturgii ok. 250 milionów prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci uważani 

są za apostołów Słowian. W roku 1980 papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy.  

Błogosławieństwem się stali  



454 
 

Dla Słowian wielkiej rodziny,  

Której przynieśli Nowinę  

I dali język modlitwy.  

(z hymnu Liturgii Godzin na święto św. Cyryla i Metodego)  

2. EWANGELIA I KULTURA  

Czego uczą nas święci Cyryl i Metody? Po pierwsze uczą nas tego, że zbawienie przyniesione przez 

Chrystusa ma charakter uniwersalny. Nie jest ono zamknięte w granicach jednego narodu, języka i obyczaju, 

ale jest wspólnym dziedzictwem, z którego każdy może swobodnie czerpać. Ludzie wywodzący się z 

różnych narodów, krajów i języków są powołani w Chrystusie do jedności rodziny Bożej.  

Po wtóre, uczą umiejętności inkulturacji Ewangelii. Istotnie, Bracia Sołuńscy dokonali podwójnego dzieła: 

wcielili Ewangelię w rodzime kultury oraz wprowadzili te kultury w życie Kościoła. Depozyt wiary jest ze 

swej natury przeznaczony dla całej ludzkości a więc musi być przełożony na języki wszystkich kultur, 

zachowując swój niezmienny sens. Świeci ci rozumieli, że nie mogą ludom, które ewangelizowali narzucać 

niewątpliwej wyższości języka greckiego i kultury bizantyjskiej, ani zwyczajów czy sposobu postępowania 

społeczeństwa bardziej rozwiniętego, w którym wzrośli. W ten sposób uchronili ówczesny Kościół od 

wszelkiego partykularyzmu, wyłączności etnicznej, uprzedzeń rasowych czy narodowej pychy (por. Ut 

unum sint, 19).  

Po trzecie, wcielając Ewangelię w rodzimą kulturę ludów słowiańskich, położyli oni szczególne zasługi dla 

ukształtowania się i rozwoju tejże kultury, a raczej wielu kultur. Wszystkie bowiem kultury narodów 

słowiańskich zawdzięczają swój „początek" i rozwój dziełu świętych Braci. Tworząc w sposób oryginalny 

alfabet języka słowiańskiego, wnieśli oni zasadniczy wkład w kulturę i literaturę wszystkich narodów 

słowiańskich. „Słusznie przeto uważani są nie tylko za apostołów Słowian, ale także za ojców kultury wśród 

wszystkich ludów i narodów, dla których pierwszy zapis języka słowiańskiego nie przestaje być 

podstawowym punktem odniesienia w dziejach ich literatury" (Egregiae virtutis, 1).  

„Nagie są narody bez ksiąg" - pouczał św. Cyryl w swoim Proglasie, czyli Przedmowie do tłumaczenia 

Pisma Świętego. Przekład ksiąg świętych, dokonany przez Cyryla i Metodego oraz ich uczniów, nadał moc i 

godność kulturową staro-cerkiewno-słowiańskiemu językowi liturgicznemu, który na długie wieki stał się 

nie tylko językiem kościelnym, ale również urzędowym i literackim, a nawet potocznym językiem warstw 

oświeconych większej części narodów słowiańskich - zwłaszcza wszystkich Słowian obrządku 

wschodniego. Do dzisiaj jest to język używany w bizantyjskiej liturgii Wschodnich Kościołów słowiańskich 

obrządku konstantynopolitańskiego katolickiego i prawosławnego w Europie wschodniej i południowo-

wschodniej oraz w różnych krajach Europy zachodniej, a także w rzymskiej liturgii katolików w Chorwacji. 

W historycznym rozwoju Słowian obrządku wschodniego język ten odegrał także rolę, jak na Zachodzie 

łacina.  

Równi Apostołom, Nauczyciele Słowian, „Cyryl i Metody - pisał Jan Paweł II - spełniali posługę misyjną w 

jedności zarówno z Kościołem Konstantynopolitańskim, przez który zostali posłani, jak i z rzymską Stolicą 

św. Piotra, przez nią potwierdzeni. Było to wyrazem jedności Kościoła, która za czasów ich życia i 

działalności nie została dotknięta nieszczęściem rozłamu pomiędzy Wschodem a Zachodem, jakkolwiek 

stosunki pomiędzy Rzymem a Konstantynopolem były już nacechowane pewnymi napięciami" (Egregiae 

virtutis, 1).  

W encyklice Slavorum Apostoli są ukazani jako jakby ogniwo łączące, jakby pomost pomiędzy nurtem 

tradycji wschodniej i zachodniej, która łączy się razem w jedną wielką tradycję Kościoła powszechnego. „Są 

oni dla nas wzorem i patronują wysiłkowi ekumenicznemu siostrzanych Kościołów Wschodniego i 
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Zachodniego w odnalezieniu poprzez dialog i modlitwę widzialnej jedności w doskonałej i całkowitej 

wspólnocie - jedności, która [...] nie jest ani wchłonięciem, ani fuzją. Jedność jest spotkaniem w prawdzie i 

miłości, które są darem Ducha Świętego".  

Jan Paweł II ogłosił świętych Braci współpatronami Europy. „Europa bowiem w swoim geograficznym 

całokształcie jest jak gdyby owocem oddziaływania dwóch nurtów tradycji chrześcijańskiej, z czym idą w 

parze także dwie różniące się, a zarazem głęboko dopełniające formy kultury. Św. Benedykt, który swoim 

wpływem ogarnął nie tylko Europę [...], znajduje się w samym centrum owego nurtu, który wywodzi się z 

Rzymu, od stolicy następców św. Piotra. Święci bracia z Tesalonik uwydatniają naprzód wkład starożytnej 

kultury greckiej, a z kolei zasięg promieniowania Kościoła konstantynopolitańskiego oraz tradycji 

wschodniej, która tak głęboko zapisała się w duchowości i kulturze wielu ludów i narodów we wschodniej 

części kontynentu europejskiego" (Egregiae virtutis, 3).  

ZAKOŃCZENIE  

Niech więc - za sprawą Trójcy Przenajświętszej, za pośrednictwem Bogurodzicy i świętych Cyryla i 

Metodego - zanika to, co dzieli Kościoły, a także ludy i narody. Różnice tradycji i kultury niech okazują się 

wzajemnym dopełnieniem wspólnego bogactwa.  

Wstawiennictwu tych dwóch świętych powierzmy „dążenie do pełnej jedności wszystkich wierzących w 

Chrystusa [...]. Niech Bóg przyspieszy proces wiodący do ostatecznego pojednania, aby chrześcijanie 

trzeciego tysiąclecia mogli stanąć obok siebie całkowicie zjednoczeni.  

Wspomnienie dwóch znakomitych apostołów Europy wzywa do podjęcia na nowo wysiłku ewangelizacji 

kontynentu, aby na historycznym przełomie tysiącleci mógł on zaczerpnąć nowe żywotne soki ze swych 

chrześcijańskich korzeni, z pożytkiem dla wszystkich europejskich narodów, dla ich kultury i pokojowego 

współistnienia (por. Jan Paweł II, Patronowie Europy, Anioł Pański. 15 lutego 1998).  

Niech zatem Bóg Wszechmogący pozwoli nam prowadzić dalej dzieło ewangelizacji w takim samym 

Duchu, jaki prowadził świętych Cyryla i Metodego. Módlmy się słowami wypowiedzianymi przez św. 

Cyryla przed jego śmiercią: „Wzmocnij Kościół Twój [nowymi] rzeszami, skupiaj ich wszystkich w 

jedności, uczyń z nich ludzi doskonałych, jednakowo myślącymi w wierze swojej i w wyznawaniu prawdy i 

natchnij ich serca słowem Twojej nauki [...]. Okryj ich osłoną skrzydeł Twoich, aby wszyscy chwalili Imię 

Twoje, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen".  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Światowy Dzień Chorego, 14 lutego 2010  

Abp Stanisław Gądecki, Twoja wiara cię uzdrowiła. XVIII Światowy Dzień Chorego (Poznań, kościół 

Matki Bożej Bolesnej - 14.02.2010) 

Dzisiaj - razem z Kościołem powszechnym przeżywamy w Archidiecezji Poznańskiej XVIII Światowy 

Dzień Chorego. Ten szczególny czas został powiązany z dniem 11 lutego, czyli ze wspomnieniem 

pierwszego objawienia się Najświętszej Marii Panny w Lourdes.  

Ta okoliczność wzywa do modlitwy i refleksji poświęconej tym, którzy cierpią na duszy i na ciele. Ma ona 

na celu uwrażliwienie Ludu Bożego - w tym wielu katolickich instytucji oraz społeczności świeckiej - na 

konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym. Na dowartościowanie cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej i 

na płaszczyźnie nadprzyrodzonej, na włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot 

chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu. Ponadto 

dzień ten stanowi okazję do refleksji nad sensem ludzkiego cierpienia oraz nad chrześcijańskim 

obowiązkiem towarzyszenia ludziom cierpiącym. Jego celem jest pobudzenie wrażliwości ludzkiej na 

konieczność zapewnienia jak najlepszej opieki chorym. Przypomina o potrzebie duchowej i moralnej 

formacji pracowników służby zdrowia. Ukazuje znaczenie opieki duchowej nad chorymi ze strony 
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kapłanów diecezjalnych i zakonnych, jak również ze strony tych wszystkich, którzy żyją i pracują obok 

cierpiących.  

1. CHRYSTUS UZDRAWIA I CIERPI  

Na obecny, XVIII już Światowy Dzień Chorego, Ojciec Święty przygotował specjalne orędzie, które 

rozpoczyna się od rzeczy podstawowej, czyli od zwrócenia uwagi na to, że posługa duszpasterska pośród 

chorych wpisuje się w zbawczą misję Chrystusa. Do istoty tejże misji należało uzdrawianie: „A wielu poszło 

za Nim i uzdrowił ich wszystkich" (Mt 12,15).  

Czy zbawcza działalność Pana Jezusa dałaby się zrozumieć bez wszystkich cudów związanych z 

wskrzeszeniami umarłych, z uzdrawianiem rozlicznych chorób (z wysokiej gorączki, sparaliżowanej ręki, 

krwotoku, paraliżu, trądu, ślepoty, niemoty, puchliny, skrzywienia kręgosłupa, różnych form opętania)? 

Chociaż pierwszorzędnym celem tych uzdrowień nie było jedynie fizyczne zdrowie chorych, ile raczej ich 

wiara i wiara świadków wydarzenia, i chociaż są one przede wszystkim symbolami uzdrowienia z różnych 

form zniewolenia duchowego - inaczej niewiele by one pomagały ludziom żyjącym dzisiaj - to jednak 

właśnie przez przywrócenie do życia i zdrowia Pan nasz realizował swoje zbawcze zamiary wobec 

człowieka i ludzkości. Tłum próbował dotknąć Pana, „ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała 

wszystkich" (Łk 6, 19). Również z tego względu Ewangelia pozostaje po wsze czasy szczególnym źródłem 

nadziei dla chorych.  

Chrystus nie tylko innych uzdrawiał, ale również sam cierpiał. W czasie swojej publicznej działalności 

doznawał trudu, bezdomności, niezrozumienia ze strony najbliższych, ale nade wszystko coraz szczelniej 

otaczał go krąg nienawiści, zmierzający ostatecznie do zamordowania go. Wszystko to zostało przewidziane 

przez Boga: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16). Chrystus rzucił nowe światło na ludzkie cierpienie, 

które w Jego męce osiągnęło swój zenit. W Jego męce nasze cierpienie weszło w całkowicie nowy wymiar. 

Zostało związane z miłością - z tą miłością, która tworzy dobro, wyprowadzając je również ze zła. Odtąd 

zwycięstwo nad chorobą i nad innymi ludzkimi cierpieniami dokonuje się nie tylko przez ich usunięcie, ale 

również przez dobrowolne i niewinne cierpienie Chrystusa, który każdemu człowiekowi daje możliwość 

przyłączenia się do Niego. „Krzyż Chrystusa stał się źródłem, z którego biją strumienie wody żywej" 

(Salvifici doloris, 18).  

2. CHRZEŚCIJANIE  

Jezus nie zakończył pracy nad ludzkim cierpieniem w momencie swojej śmierci i zmartwychwstania. On 

zlecił jej kontynuację swoim apostołom, których posłał w świat: „aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali 

chorych" (Łk 9,2).  

a. zdrowi  

Warto zwrócić uwagę na to, że Kościół bardzo poważnie potraktował ten nakaz Chrystusowy, co zostało 

potwierdzone - sięgającą samych pierwszych wieków chrześcijaństwa - tradycją kościelnej opieki nad 

ludźmi chorymi i cierpiącymi. Przez całe stulecia Kościół był w praktyce jedyną instytucją publiczną 

zajmującą się lecznictwem i opieką nad chorymi a zdecydowaną większość lekarzy i - mówiąc dzisiejszym 

językiem - średniego personelu medycznego stanowili ludzie w sutannach i habitach, bądź też świeccy ściśle 

związani z Kościołem.  

Świadom zmian, jakie dokonały się w ciągu wieków w dziedzinie medycyny, Kościół stara się w dalszym 

ciągu być promotorem opieki zdrowotnej. Według niepełnych danych sprzed kilku lat prowadzi on prawie 

90 tys. różnego rodzaju jednostek leczniczych i placówek służby zdrowia. Jest wśród nich ok. 6 tys. szpitali, 

prawie 15,6 tys. ambulatoriów i przychodni, ponad 700 leprozoriów, przeszło 12 tys. domów opieki dla 

starców, przewlekle chorych, inwalidów i ludzi z różnymi niepełnosprawnościami oraz ponad 50 tys. innych 



457 
 

placówek (kliniki specjalistyczne, ośrodki rehabilitacyjne, poradnie rodzinne itp.). A nie są to - jak 

powiedziałem - bynajmniej dane kompletne.  

W takiej czy innej formie Kościół jest dzisiaj również obecny w innych strukturach opieki zdrowotnej 

niekościelnej; w dalszych prawie 7,2 tys. szpitalach i blisko 14,6 tys. placówek, gdzie pracują siostry 

zakonne lub bracia zakonni. Trzeba wreszcie wspomnieć o istnieniu ok. 1,1 tys. męskich i żeńskich 

zakonów i zgromadzeń zakonnych, których głównym charyzmatem jest opieka nad chorymi i lecznictwo.  

W większości krajów - w ramach miejscowych konferencji episkopatów - istnieją też formalne struktury 

(komisje, rady) duszpasterstwa chorych i służby zdrowia. W Polsce tradycja obecności takich form 

organizacyjnych sięga pierwszej połowy XX wieku, kiedy to we Lwowie w roku 1930 powstało bardzo silne 

duszpasterstwo chorych. Dziś w naszej ojczyźnie struktury te stanowią rozbudowaną gałąź apostolatu, 

obejmującą zarówno ogólne duszpasterstwo służby zdrowia (lekarzy i średniego personelu medycznego), 

jak i duszpasterstwa środowiskowe, np. osób niewidomych, głuchych i niedosłyszących, osób z 

niepełnosprawnościami ruchowymi i czy umysłowymi.  

W obecnym Roku Kapłańskim Benedykt XVI przypomina w swoim orędziu o koniecznej obecności 

kapłanów przy ludziach cierpiących i chorych. Zachęca nas kapłanów, byśmy stawali się znakiem 

współczucia Chrystusa wobec każdego człowieka naznaczonego cierpieniem. Byśmy nie szczędzili mu 

troski i pocieszenia. Zapewnia nas, że czas spędzony u boku tych, którzy przeżywają próbę przyniesie nam 

łaskę we wszystkich innych wymiarach naszego duszpasterstwa.  

b. chorzy  

Gdy idzie o samych chorych, pierwszą i podstawową sprawą, jaką sugeruje Światowy Dzień Chorego jest 

konieczność zastanowienia się nad problemem cierpienia i śmierci. Każdy przecież czuje w swoim sercu 

głęboko zakorzenione pragnienie szczęścia i zdrowia, a tymczasem doświadcza cierpienia i bólu, i to w 

najrozmaitszych formach. Doznaje nie tylko cierpienia fizycznego, ale i psychicznego, duchowego a także 

moralnego. Oprócz przerażająco rozległego obszaru cierpienia fizycznego istnieje przecież także obawa 

przed niebezpieczeństwem śmierci, śmierć własnych dzieci, ale również bezdzietność, prześladowanie i 

wrogość otoczenia, szyderstwo i wyśmiewanie cierpiącego, samotność i opuszczenie, wyrzuty sumienia; 

trudność zrozumienia, dlaczego złym się powodzi, podczas gdy sprawiedliwi doznają cierpień; niewierność i 

niewdzięczność ze strony przyjaciół i bliskich, wreszcie nieszczęścia własnego narodu a także tęsknota za 

ojczyzną. Pismo Święte z pewnością nie wyczerpuje wszystkiego, co na temat cierpienia mówi dalszy ciąg 

dziejów człowieka i ludzkości. Człowiek cierpi, gdy nie znajduje wystarczającej odpowiedzi na pytanie: 

dlaczego? Bo „jeśli Bóg chce zgładzić cierpienie a nie może, to znaczy, że nie jest wszechmocny. Jeśli 

natomiast może a nie chce, to jest naszym wrogiem. A jeśli chce i może, to dlaczego istnieje cierpienie, 

którego nie usuwa?" (Epikur).  

Często choroba rani człowieka sprawiedliwego i wówczas jeszcze trudniej jest mu zrozumieć, dlaczego tak 

się dzieje i chociaż cierpienie ma zazwyczaj swoje źródło w naszej własnej osobie, w innych ludziach, albo 

w świecie, to jednak my zazwyczaj nie stawiamy zarzutu sobie, innym ani światu, ale stawiamy je Bogu. 

Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, ponieważ o ile istnienie świata i dobro w świecie otwiera oczy 

naszej duszy na istnienie Boga, o tyle zło i cierpienie - a zwłaszcza dramat tylu niezawinionych cierpień 

oraz tylu win, które uchodzą bezkarnie - zdają się zaćmiewać obraz Boga, wprowadzać w duszę zwątpienie, 

co do Jego istnienia.  

W takiej sytuacji ani unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu nie uzdrowi człowieka, uczynić to może 

jedynie akceptacja cierpienia, dojrzewanie w cierpieniu, prowadzące do odnajdywania jego sensu przez 

zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miłością (por. Spe salvi, 37).  

„Wy, słabi, fizycznie słabi, poddani cierpieniom, jesteście równocześnie - w każdym razie możecie być - 

źródłem mocy dla innych, dla zdrowych, czasem dla tych, którzy swoje zdrowie źle wykorzystują, którzy 
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obrażają Boga posługując się swoim zdrowiem i swoimi siłami" (Jan Paweł II, Przemówienie do chorych 

zgromadzonych w kościele OO. Franciszkanów. Kraków, 9.06.1979). A jeśli tak, to trzeba pomagać 

Kościołowi, budować Kościół przez Wasze współdziałanie bolesne. Pomagajcie ludziom osiągnąć „zdrowie 

wewnętrzne, które jest równoznaczne z pogodą i pokojem duszy, a bez którego zdrowie fizyczne i wszelkie 

inne zdrowie ziemskie nic nie jest warte"  

Zwracając się do chorych, Ojciec Święty Benedykt XVI prosi ich w Roku Kapłańskim o modlitwę i 

ofiarowywanie własnych cierpień za kapłanów, „aby dochowywali wierności swemu powołaniu, a ich 

posługa była bogata w owoce duchowe, z korzyścią dla całego Kościoła" (Benedykt XVI, Orędzie na XVIII 

Światowy Dzień Chorego, Watykan, 22.11.2009).  

3. MODLITWA O UZDROWIENIE  

Kościół rozumie głęboko ludzkie pragnienie zdrowia, obecne zazwyczaj w chorym człowieku. W takich 

sytuacjach radzi mu modlitwę o uzdrowienie: „Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, ale módl się 

do Niego a On cię uleczy" (Syr 38, 9). Idąc za radą św. Jakuba podpowiada: „Choruje ktoś wśród was? 

Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa 

pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu 

odpuszczone" (Jk 5,14-15).  

Odwołanie się chorego i jego otoczenia do modlitwy nie wyklucza korzystania z naturalnych środków 

medycznych, służących zachowaniu i przywróceniu zdrowia. Kościół jest bowiem przekonany, że każdy 

człowiek cierpiący powinien ze wszech sił walczyć z chorobą i wszelkimi godziwymi sposobami starać się o 

zachowanie zdrowia.  

A jednak w pewnych okolicznościach - tam, gdzie cierpienie jest sposobem budowania Kościoła - należy je 

przyjąć jako łaskę: „w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest 

Kościół" (Kol 1, 24). Przez tego rodzaju cierpienie chrześcijanin buduje Kościół duchowy. W cierpieniu on 

sam zdobywa - dzięki łasce Chrystusa - wewnętrzną dojrzałość i wielkość duchową. W cierpieniu znajduje 

nową miarę swojego życia i powołania. Czyż wielu świętych nie zawdzięczało swoje nawrócenie właśnie 

łasce cierpienia? Często choroba może stać się narzędziem duchowego oczyszczenia dla samych chorych, a 

dla tych, którzy opiekują się osobą chorą - okazją do praktykowania miłości.  

Kiedy w Kafarnaum tłoczył się wokół Chrystusa spory tłum, a kobieta cierpiąca na krwotok dotknęła się 

Jego szat i została uzdrowiona, On odpowiedział:. „Córko, twoja wiara cię uzdrowiła" (Łk 8,43-48). Tak, 

Jezus uzdrawiał nie po to, aby uzdrawiać, ale by budzić do życia uśpioną wiarę. Największą pomocą dla 

umierającego jest wiara w Boga i nadzieja na życie wieczne. Ofiarowanie choremu umocnienia we wierze i 

nadziei przez lekarzy i pielęgniarki jest najwyższą formą humanizacji śmierci. Jest czymś więcej niż ulgą w 

cierpieniu; oznacza zaangażowanie się w ułatwianie choremu przejścia do Boga (por. Karta pracowników 

służby zdrowia. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa służby zdrowia. Watykan 1995,118).  

ZAKOŃCZENIE  

Spotykając się dzisiaj na Eucharystii za chorych i cierpiących myślimy przede wszystkim o konieczności 

umocnienia wiary, bez której śmierć staje się jeszcze bardziej nieludzka. Patrzymy z wdzięcznością 

najpierw na samych chorych, dla których został ustanowiony ten Światowy Dzień, na pracowników służby 

zdrowia (lekarzy, pielęgniarki, kapelanów szpitalnych, pracowników administracji i wolontariuszy, na 

farmaceutów), wreszcie na członków rodzin i wszystkich bliskich, aby poddawani codziennym próbom 

nigdy się nie zniechęcili i nie zaniechali troski o życie chorego.  

Opiece Maryi polecamy wszystkich chorych i tych, którzy niosą im ulgę w cierpieniu.  

List pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Wielki Post 2010  
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List pasterski Arcybiskupa Poznańskiego Stanisława Gądeckiego na Wielki Post 2010  

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!  

Wymownym obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy ponownie święty okres Wielkiego Postu, 

podczas którego Kościół wzywa każdego człowieka wierzącego do gruntownego nawrócenia serca.  

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste  

i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego  

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego (Ps 51,12-13)  

1. WIELKOPOSTNE NAWRÓCENIE  

U samego początku czterdziestodniowego postu dociera do nas dobitne wołanie: „Nawróćcie się do Mnie 

całym swym sercem, przez post i płacz, i lament.[...] Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest 

łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości" (Jl 2,12.13). Tymi słowami prorok Joel 

wzywał wszystkich Izraelitów do publicznego postu w świątyni jerozolimskiej. Zwoływał na publiczne 

nabożeństwo w święto Jom Kippur, czyli w Dzień Przebłagania; w jedno z pięciu świąt nakazanych, które 

Izraelici winni obchodzić każdego roku (Kpł 23,26-32).  

Ta pobożna praktyka miała dopomóc ludziom do rzeczywistego uznania własnej grzeszności, do żalu za 

popełnione przewinienia, przeproszenia Boga za złe uczynki, wynagrodzenia bliźnim za popełnione 

przewiny, do dokonania przemiany serca potwierdzonej odstąpieniem od złego i przywiązania się do dobra.  

Jezus - świadom tego, jak łatwo przychodzi człowiekowi zachowanie zewnętrznych pozorów religijności - 

radykalizuje polecenie proroka Joela i wzywa nas przede wszystkim do osobistego przeżywania postu: 

„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli" (Mt 

6,1). „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać 

ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść 

sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A 

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" (Mt 6,16-18).  

W jednym i drugim przypadku prawdziwe nawrócenie zaczyna się od zaufania miłosierdziu Boga: „On 

bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości" (Jl 2,13). Św. Paweł w Drugim 

Liście do Koryntian przypomina nam, że ostateczną zachętą do nawrócenia jest miłosierna miłość Boga 

wyrażająca się w usprawiedliwieniu dokonanym za nas przez Chrystusa: „W imię Chrystusa prosimy: 

pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w 

Nim sprawiedliwością Bożą" (2 Kor 5,20-21).  

Do tego usprawiedliwienia nawiązuje Ojciec Święty Benedykt XVI w swoim tegorocznym orędziu na 

Wielki Post, wzywając cały Kościół do refleksji nad usprawiedliwieniem, które uprzedza wszelkie nasze 

uczynki zmierzające do nawrócenia: „Jawną się stała sprawiedliwość Boża [...] przez wiarę w Jezusa 

Chrystusa" (Rz 3, 21-22).  

Swoje rozważanie rozpoczyna papież od wskazania na niewystarczalność tradycyjnego pojęcia 

„sprawiedliwości". Łatwo bowiem zauważyć, że nie wszystko da się do końca zagwarantować przez prawo. 

Nawet w najbardziej sprawiedliwej społeczności zawsze będzie konieczna miłość. Benedykt XVI w 

encyklice Deus Caritas est uczy: „Nie ma takiego sprawiedliwego porządku państwowego, który mógłby 

sprawić, że posługa miłości byłaby zbędna. [...] Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje 

pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których 

konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego. Państwo, które chce zapewnić wszystko, które 
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wszystko przyjmuje na siebie, w końcu staje się instancją biurokratyczną, nie mogącą zapewnić 

najistotniejszych rzeczy, których człowiek cierpiący - każdy człowiek - potrzebuje: pełnego miłości 

osobistego oddania" (p. 28).  

Wielki Post ofiaruje nam możliwość powrotu do czegoś więcej niż sprawiedliwość. Daje nam szansę 

powrotu do miłości. Dla chrześcijanina ten powrót nie jest prostym owocem czysto ludzkich wysiłków. Jest 

to najpierw i przede wszystkim usprawiedliwienie pochodzące z łaski Boga. Dzięki niej to nie człowiek 

uzdrawia samego siebie i innych, ale miłość Boga, który - w Chrystusie - otwiera się na nas tak dalece, że 

bierze na siebie „przekleństwo" należne człowiekowi za spowodowane przez niego zło, by w zamian 

obdarzyć go „błogosławieństwem" (por. Ga 3, 13-14).  

2. ŚW. JÓZEF - MĄŻ SPRAWIEDLIWY  

Myśl o „większej sprawiedliwości" każe nam wskazać św. Józefa, jako przewodnika naszej tegorocznej, 

wielkopostnej drogi nawrócenia.  

Najpierw dlatego, że ewangelista Mateusz nazywa go „mężem sprawiedliwym" (Mt 1,19), co w języku 

biblijnym oznacza człowieka rozmiłowanego w Bogu i zachowującego Jego postanowienia. Józef był 

właśnie takim człowiekiem - podobnie jak Zachariasz i Elżbieta - o których św. Łukasz napisał: „Oboje byli 

sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich" 

(Łk 1,6). Sprawiedliwość według Biblii to pełnienie woli Bożej w całej rozciągłości, tak gdy idzie o 

stosunek człowieka do Boga, jak i do bliźniego. Sprawiedliwy to człowiek żyjący z wiary i wiarą w Boga, 

ale też i ten, który uwzględnia prawa Boże w odniesieniu do bliźniego: dzieli się dobrami z biednym, dba o 

wdowy i sieroty, pożycza potrzebującym, nie zatrzymuje zapłaty robotnika itp. (por. Iz 58,6-12). A zatem 

pojęcie to zawiera w sobie zasady etyki indywidualnej, jak i etyki społecznej.  

Konkretnym przykładem owej sprawiedliwości Józefa było przyjęcie Maryi do swojego domu. Wziął Ją 

razem z całą tajemnicą Jej macierzyństwa, razem z Synem, który miał przyjść na świat za sprawą Ducha 

Świętego. W ten sposób okazał - podobną do Maryi - gotowość woli wobec tego, czego żądał od niego Bóg 

(por. Redemptoris custos, 3).  

Papież Benedykt XVI w czasie swojej apostolskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej w ten sposób wysławiał 

opiekuna św. Rodziny: „Tutaj także myślimy o św. Józefie - mężu sprawiedliwym, którego Bóg zechciał 

postawić na czele swego domostwa. Na mocnym i ojcowskim przykładzie Józefa Jezus nauczył się cnót 

mężnej pobożności, dotrzymywania danego słowa, prawości i ciężkiej pracy. W cieśli z Nazaretu widzimy, 

jak władza oddana w służbę miłości jest nieskończenie owocniejsza niż siła, która próbuje panować. Jak 

bardzo nasz świat potrzebuje przykładu, przewodnictwa i łagodnej siły takich mężczyzn jak Józef!" 

(14.05.2009).  

Ta władza w służbie miłości to nic innego jak „większa sprawiedliwość" świętego Józefa, dzięki której jawi 

się nam on jako najwspanialszy mężczyzna w historii całej ludzkości. Józef - uczył papież Paweł VI - 

przeżył zarówno „miłość prawdy", czyli czystą, kontemplacyjną miłość Boskiej Prawdy, która 

promieniowała z człowieczeństwa Chrystusa, jak i „konieczność miłości", czyli równie czystą miłość 

służby, jakiej wymagała opieka nad tym człowieczeństwem i jego rozwój (por. Paweł VI, Życie Jezusa w 

Nazarecie, szkołą Ewangelii. Przemówienie w Nazarecie, 5.01.1964).  

3. SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JÓZEFA  

Jeśli Kościół jest dłużnikiem Maryi, ponieważ przez Nią otrzymał Chrystusa, to z pewnością - zaraz po Niej 

- winien wdzięczność i specjalny szacunek właśnie świętemu Józefowi" (św. Bernardyn ze Sieny, Kazanie 2 

o św. Józefie).  
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Jest on potężnym wspomożycielem wiernych, czego świadectwem są słowa karmelitanki, św. Teresy od 

Jezusa, która w swojej autobiografii napisała: „Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go 

[tj. świętego Józefa] o jakąś rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie 

rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego, z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy 

mię wybawił. Innym świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub owej potrzebie, temu 

zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we 

wszystkim" (Życie, VI, 6-7).  

Archidiecezja Poznańska, na której terenie wzniesiono w 1618 roku najstarszy w Polsce kościół pod 

wezwaniem św. Józefa, wielokrotnie doświadczyła duchowego wsparcia tego Świętego. Od samego 

początku, czyli przez bez mała 400 lat, kościół ten - należący do Karmelitów Bosych przy ul. Działowej 25 - 

pozostaje ważnym ośrodkiem czci św. Józefa.  

Mając przed oczyma wielkość świętego Józefa a jednocześnie biorąc pod uwagę jego żywy kult na tym 

miejscu podniosłem kościół Karmelitów Bosych w Poznaniu - dnia 21 września ubiegłego roku - do 

godności sanktuarium św. Józefa Archidiecezji Poznańskiej.  

Pragnę bowiem, aby to sanktuarium stało się nowym Nazaretem Archidiecezji Poznańskiej. Poznańskim 

Nazaretem, czyli „szkołą Ewangelii", przestrzenią odnowy wiary dla każdego, kto zechce je nawiedzić. 

Niech ono będzie szkołą świadomego i odważnego wyznawania wiary przez małżonków i rodziców, ludzi 

żyjących z pracy rąk czy też z jakiejkolwiek innej pracy, osób powołanych do życia kontemplacyjnego, jak i 

do apostolstwa.  

ZAKOŃCZENIE  

Za Janem Pawłem II powtarzam modlitwę, jaką zanosił on do Boga: „W Nazarecie [...] proszę Świętą 

Rodzinę, aby budziła we wszystkich chrześcijanach wolę obrony rodziny, obrony rodziny przed wieloma 

niebezpieczeństwami, jakie zagrażają dziś jej naturze, trwałości i misji. Świętej Rodzinie zawierzam wysiłki 

chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli, podejmowane w obronie życia i dla umocnienia szacunku dla 

godności każdego człowieka" (Jan Paweł II, Tu Maryja powiedziała Bogu swoje ‘Fiat'. Homilia w Bazylice 

Zwiastowania, Nazaret, 25.03.2000).  

Dzisiaj, u progu Wielkiego Postu, proszę jednocześnie: „Panie, Boże, Ty przebaczasz temu, kto żałuje za 

grzechy, i udzielasz swojego pokoju temu, kto się nawraca; przyjmij z dobrocią ojcowską modlitwę 

Twojego ludu; pobłogosław swoje dzieci przyjmujące surowy symbol popiołu, aby całkowicie odnowione w 

czasie duchowej drogi trwającej czterdzieści dni, przygotowały się do obchodzenia tajemnicy wielkanocnej 

Chrystusa, naszego Pana" (Modlitwa na błogosławieństwo popiołu).  

Wszystkich i każdego Was powierzam przemożnej opiece św. Józefa i z całego serca błogosławię!  

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 200. urodziny Chopina, 21 lutego 2010 

Abp Stanisław Gądecki, Ażeby wieniec sławy w niezwiędły zamienić. 200. rocznica urodzin Fryderyka 

Chopina (Katedra Poznańska - 21.02.2010)  

200 lat temu przyszedł na świat Fryderyk Franciszek Chopin. 

"Roku 1810, 23 miesiąca kwietnia o godzinie trzeciej po południu przed nami proboszczem brochowskim, 

sprawującym obowiązki urzędnika stanu cywilnego parafii brochowskiej powiatu sochaczewskiego w 

departamencie warszawskim, stawili się Mikołaj Chopin, ojciec lat mający 40, w wsi Żelazowa Wola 
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zamieszkały, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu jego w dniu 22 miesiąca lutego o 

godzinie szóstej wieczorem roku bieżącego, oświadczając, że jest ono spłodzone z niego i Justyny z 

Krzyżanowskich, liczącej lat 28, jego małżonki, i że życzeniem jego jest nadać mu dwa imiona Fryderyk 

Franciszek. [...] My akt niniejszy podpisaliśmy, Ksiądz Jan Duchnowski, proboszcz brochnowski, 

sprawujący obowiązki urzędnika stanu cywilnego, Mikołaj Chopin, ojciec". Tyle przekazuje dokument 

pochodzący z parafii brochowskiej pw. świętych Rocha i Jana Chrzciciela.  

Sam Fryderyk, jak i jego rodzina, za poprawną datę urodzin podawali zawsze dzień 1 marca. Spór dotyczący 

dokładnej daty urodzin trwa do dzisiaj. Naszym dzisiejszym zadaniem nie jest jednak dochodzenie w 

sprawie autentycznej daty narodzin, ile raczej zastanowienie się nad tym, co z tej daty wynika. Jak człowiek, 

artysta i geniusz wyrósł z tego dziecka, które urodziło się 200 lat temu.  

1. CZŁOWIEK  

Pierwszy akt to człowiek. Podobnie jak w każdym innym przypadku - na człowieczeństwo Fryderyka 

zasadniczy wpływ miał jego dom rodzinny. „Środowisko, w którym Chopin ujrzał światło dzienne i rozwijał 

się [...] przesycone było atmosferą zgody, spokoju, pracowitości, to też owe przykłady prostoty, pobożności 

i delikatności pozostały dlań zawsze najdroższe i najsłodsze" (F. Liszt, Chopin, Paryż 1852; za: P. 

Gammond, Kompozytorzy znani i mniej znani, Warszawa 1994, 5).  

Ojciec Fryderyka - zdaniem hr. Fryderyka Floriana Skarbka - „przez długoletni pobyt swój w kraju naszym, 

przez stosunki przyjacielskie z domami polskimi, a głównie przez ożenienie się z Polką, a stąd przez związki 

małżeńskie i rodzicielskie stał się rzeczywiście Polakiem i w starości swej doczekał się tej pociechy, że był 

powszechnie poważanym jako zasłużony nauczyciel szkół publicznych; że był kochanym od uczniów 

swoich i ich rodziców i że na ostatek miał syna, który głośno i wszędzie mieniąc się być Polakiem, zjednał 

ojczyźnie swojej tę chwałę, iż była kolebką jednego z największych geniuszów muzycznych" (F. Skarbek 

1878, 9-10).  

Zazwyczaj kompozytor kojarzy nam się nieodłącznie z Żelazową Wolą. Tymczasem bardzo wcześnie, bo 

siedem miesięcy po urodzeniu artysty - rodzina opuściła Żelazową Wolę i przeniosła się na stałe do 

Warszawy, dzięki czemu to właśnie stolica stała się miejscem szlifowania tego drogocennego diamentu. 

Tam dzięki matce - już na przełomie czwartego i piątego roku życia - zapoznał się z fortepianem i przed 

ukończeniem siódmego roku życia był już autorem kilku drobnych kompozycji.  

Fryderyk - wnuk kołodzieja z Lotaryngii - wychowany w dystyngowany sposób mógł bez obawy pojawiać 

się w arystokratycznych pałacach Warszawy. Jako dziecko grywał u księcia Konstantego, namiestnika 

warszawskiego. W wieku piętnastu lat - podczas otwarcia Sejmu Królestwa Polskiego (1825) - grał przed 

carem Rosji, Aleksandrem I Romanowem. Kiedy 20 września 1818 roku Warszawę odwiedziła caryca 

Maria Fiodorowna, ofiarował jej dwa własne tańce polskie. Zwrot nastąpił po wielu latach kiedy to w 

Paryżu - w 1837 roku - odrzucił propozycję przyjęcia tytułu „Pierwszego pianisty Jego Cesarskiej 

Wysokości Cara Rosji", co zresztą zamknęło mu możliwość powrotu do Królestwa Polskiego.  

W końcu i Warszawa okazała się dla jego talentu zbyt małym zaściankiem, dlatego zaczął szukać większych 

wyzwań za granicą; najpierw w Wiedniu a następnie w Paryżu.  

Tam wyraźniej objawiła się jego osobowość. Z jednej strony - „prawość nieposzlakowana, uczciwość, 

bezinteresowność, wspaniałomyślność, niezachwiane oddanie" (S. Clésinger). Z drugiej zaś - człowiek mało 

praktyczny: „w sprawach realnych, życiowych nie można było brać pod uwagę jego rad, bo nigdy nie 

widział wydarzeń w prawdziwym świetle ani nie zdawał sobie dokładnie sprawy z natury ludzkiej. Dusza 

jego napełniona jest wyłącznie poezją i muzyką, dlatego nie może znieść tego, co jest niezgodne z jego 

zapatrywaniami" (List George Sand do Wojciecha Grzymały, Nohant, czerwiec 1847).  

2. ARTYSTA  
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Drugi akt to artysta. Powiedział ktoś całkiem dorzecznie, że rozwój naszej ludzkiej natury polega na 

nieustannym wysiłku przekraczania zwierzęcości tkwiącej w człowieku i wyrastania ponad nią 

człowieczeństwem oraz tworzeniem wartości (por. R. Ingarden, O naturze ludzkiej, w: Książeczka o 

człowieku, Kraków 1987, 22-25). Chopin doświadczał w sobie tego duchowego wysiłku, którego nie da się 

do końca zdefiniować; tej - jak pisał - „zbyt śmiałej może, ale szlachetnej chęci i myśli: utworzenia sobie 

nowego świata" (List do Józefa Elsnera, Paryż 14.12.1831).  

Jego własna koncepcja muzyki była koncepcją szczegółu, delikatności, wyrafinowania, dlatego jego styl 

idealnie pasował do salonu. Głównie z tej racji właściwie wycofał się on z sal koncertowych, a co za tym 

idzie, stracił możliwość zarabiania większych pieniędzy. Popadł w depresję i podobnie jak inni rozważał 

myśl o emigracji do Ameryki, mimo iż był jednym z zamożniejszych emigrantów polskich w Paryżu. 

Mieszkał w eleganckim apartamencie. Miał służącego i powóz. Ubierał się w najbardziej ekskluzywnych 

sklepach, co on sam uważał za wyraz dobrego tonu a inni za przejaw zniewieściałości.  

Przede wszystkim jednak od młodości trawiło go marzenie o ideale; poszukiwał idealnego kształtu utworu 

artystycznego. Niestety, podczas gdy Mozart pisał nuty podobnie jak pisze się listy, Chopin miał ogromne 

trudności z formułowaniem zapisu. Uchwycenie szczegółów tematu były u niego poprzedzone pasmem 

długich wahań i zniecierpliwienia. Niedostatecznie jasno wyrażony temat wpędzał go w rozpacz. Całymi 

dniami zamykał się w swoim pokoju, setki razy zmieniał jeden takt, zapisywał i wymazywał, a nazajutrz 

rozpoczynał wszystko od początku. Przesiadywał sześć tygodni nad jedną stronicą, aby w końcu zapisać ją 

tak, jak ją nakreślił w pierwszym rzucie (por. G. Sand, Dzieje mojego życia, W-wa 1968, 349-350). Był 

perfekcjonistą, dlatego nigdy nie uznawał żadnego utworu za ostatecznie wykończony i zwlekał w 

nieskończoność z wysłaniem go do wydawcy.  

Siła jego promieniowania - podobnie jak każdego prawdziwego artysty - bierze się stąd, że on swoimi 

utworami odsyła słuchaczy do czegoś więcej, aniżeli własne życie; do metafizycznego wymiaru 

rzeczywistości. George Sand napisała: „Będąc śmiertelnie chory, stworzył na Majorce muzykę przywodzącą 

nieodparcie myśl o raju. Ale tak bardzo przywykłam go widzieć w obłokach, że nie wydaje mi się, by jego 

życie lub śmierć coś dla niego znaczyły. Sam dobrze nie wie, na jakiej planecie żyje". Istotnie, prawdziwa 

sztuka nie może nie wznosić człowieka ku Górze, skąd zstąpiła (por. Chiara Lubich, Charyzmat jedności, 

432). Jeśli bowiem Bóg jest Pięknem absolutnym, to i dzieła, które wykraczają ponad współczesność, muszą 

mieć jakieś odniesienie do najwyższego i wiecznego Piękna, Dobra i Prawdy. Jeśli tego nie zawierają, 

świecą tylko pustką, epatują niczym; „piękno bez prawdy i dobra jest tylko bożkiem" (Władimir Sołowjew). 

Jeśli jednak piękno zawiera w sobie dobro i prawdę, wówczas w jego kształcie nie może się pojawić nic 

gorszącego, ponieważ także w tej dziedzinie cel nie uświęca środków.  

I chociaż jest błędem utożsamianie artystycznego natchnienia z natchnieniem Duchem Świętym, to jednak: 

„Kiedy czytamy niektóre zdumiewające stronice literatury czy filozofii, albo pełni podziwu zbliżamy się do 

jakiegoś arcydzieła sztuki, czy słuchamy utworów muzycznych, które mają w sobie coś wzniosłego, 

odruchowo w tych przejawach geniuszu ludzkiego rozpoznajemy jakiś świetlisty odblask Ducha Bożego" 

(Jan Paweł II, Audiencja generalna - 12.08.1998).  

Artysta bowiem przekazuje swojemu dziełu duszę ludzką, będącą odbiciem Nieba, i w dziele będącym 

owocem jego geniuszu, znajduje swoją drugą nieśmiertelność. Pierwszą ma w sobie, jak każdy inny 

człowiek urodzony na ziemi, drugą - w swoich dziełach, dzięki którym daje siebie ludzkości przez wieki. 

Prawdziwy artysta jest chyba najbliższy świętemu, bo jeśli święty jest kimś tak niezwykłym, że potrafi 

podarować światu Boga, to artysta, w pewnym sensie, daruje nam najpiękniejszą z rzeczy stworzonych na 

ziemi, tj. ludzką duszę (por. Chiara Lubich, Klucz do jedności, Katowice 1989, 89).  

3. GENIUSZ  

Wreszcie akt trzeci, czyli geniusz. Już w Szkole Głównej Muzyki Elsner nazwał Fryderyka „geniuszem 

muzycznym". Istotnie wrodzony geniusz towarzyszył artyście przez całe życie, chociaż on sam, w swojej 
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skromności, zdaje się nie przewidywać sławy przepowiadanej mu przez postronnych: „jak Mozartem 

Niemcy, tak Polacy mną się szczycić będą, nonsens bardzo jasny" - mówił (List do Tytusa 

Wojciechowskiego, 10.04.1830).  

Jeśli z początku jego gra budziła krytykę, to głównie z tej racji, że brakowało mu żywiołowości ówczesnych 

wirtuozów. Swoimi kompozycjami wszedł na nowy teren, a kiedy tego dokonał, stał się statyczny i - 

zdaniem Schumanna - dalej się już nie rozwinął. Wątpiono również w pedagogiczny walor jego dzieł: 

„Widziałaśże Ty - pisał Słowacki do matki - aby kto nazajutrz po rozczuleniu wielkim, przez Chopina 

muzykę sprawionym, stał się lepszym, piękniejszym, litośniejszym, wyrósł na bohatera?" (List Juliusza 

Słowackiego do matki, Paryż w lutym 1845). Nie był więc nasz wirtuoz i kompozytor wolnym od wszelkiej 

krytyki - co zresztą jest zgoła niemożliwe w środowisku twórców - dominantą wszakże był zachwyt.  

Chopin należał do tych nielicznych artystów, którym przez całe życie towarzyszyły najwyższe uznanie i 

sława. „Jego gra na fortepianie ma w sobie coś tak wyłącznie jemu właściwego, a jednocześnie jest tak 

mistrzowska, że śmiało można go nazwać całkiem doskonałym wirtuozem; [...] Miło mi było obcować znów 

z prawdziwym muzykiem, nie z takimi półwirtuozami i półklasykami, którzy chcieliby w muzyce połączyć 

dostojeństwo cnoty z rozkoszą grzechu, lecz z takim, co ma swój własny, wyraźnie wytknięty kierunek" 

(List Feliksa Mendelssohna-Bartholdy do panny Hensel, Lipsk 6.10.1835). „Nikogo innego nie można z nim 

porównać, sam jeden błyszczy na firmamencie sztuki" (F. Liszt, Briefe, t. 8, Lipsk 1893-1905, 122-123).  

Zdumiewającą sprawą jest uniwersalny wymiar jego muzyki. Utwory Chopina do dzisiaj przyjmuje się 

entuzjastycznie na całej kuli ziemskiej.  

Polacy widzą w nim ucieleśnienie polskiego patriotyzmu, choć obecność Polski w jego muzyce pierwsi 

zauważyli cudzoziemcy (Heine, Schumann, Liszt, Berlioz). Zresztą po dziś dzień pozostaje on jednym z 

nielicznych polskich artystów rozpoznawanych przez obcokrajowców. Gdy Polska została wymazana z 

mapy Europy, Polacy skupili się dookoła jego muzyki, jakby wokół własnej duchowej ojczyzny. 

Odwoływano się do niej w momentach o szczególnej doniosłości patriotycznej. W setną rocznicę urodzin 

Chopina Ignacy Paderewski powiedział: "Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza. Nie 

zabroniono nam Chopina. A jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano: barwne kontusze, 

pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel, naszych kos 

chłopskich połyski, jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie 

kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna 

pieśń". Niewątpliwie, polska muzyka zawdzięcza mu więcej, niż on polskiej muzyce.  

Podczas gdy nawet najwięksi artyści odbierani są w niektórych krajach z dużą rezerwą, on przemawia do 

serc pod każdą szerokością geograficzną; będąc najbardziej narodowym, jest jednocześnie najbardziej 

uniwersalnym. „Podbój każdego audytorium przez muzykę Chopina jest naprawdę czymś fenomenalnym - 

twierdził Rubinstein. Spotkałem się z niezrozumieniem Bacha, w pewnych środowiskach, z małym 

wzięciem Mozarta we Włoszech, z dziwną antypatią dla Brahmsa w krajach łacińskich, z niechęcią do 

Czajkowskiego we Francji, Chopin panuje wszędzie. Zawsze uderzało mnie to zjawisko, gdy grałem 

Mazurki w Chinach, Polonezy w Japonii, Ballady w Australii albo Afryce Południowej" (A. Rubinstein, w: 

K. Wierzyński, Życie Chopina, Nowy Jork 1953, 5).  

Sława geniuszu - jak zwykle - miała i dla Fryderyka swoją cenę: „Z nikim poufałości, ze wszystkimi 

grzecznie obchodzić się muszę. Mam ludzi, co mię niby lubią, co mię malują, mizdrzą się, przymilają i cóż 

mi po tym, kiedy pokoju nie mam" - zwierzał się swoim bliskim (List do Jana Matuszyńskiego, 26 i 29? 

12.1830).  

4. ŚMIERĆ  

Kruchy, delikatny, ważący 44 kilogramy, od dzieciństwa słabego zdrowia, ostatnie lata kończył wyczerpany 

nieustannym kaszlem, duszony gruźlicą (mukowiscydozą?).  



465 
 

Jak każdy inny człowiek, tak i on musiał się jakoś uporać z problemami takimi jak sens życia, samotność, 

choroba, śmierć, wiara, Bóg. W ślad za wielce uproszczoną opinią Ferdynanda Hoesick'a utrwaliło się 

przekonanie o obojętności Chopina w sprawach wiary a nawet o jego ateizmie (por. F. Hoesick, Chopin. 

Życie i twórczość, Warszawa 1911; ibid., t.4., Kraków 1968, 50-51).  

Opinia ta nie odpowiada prawdzie, bo chociaż sam kompozytor nie rozwodzi się w swoich listach nad 

kwestią wiary, to jednak nie była mu ona obca. O Fryderyku jako o człowieku „głęboko religijnym i 

szczerze przyznającym się do katolicyzmu" - pisał Liszt (F. Liszt, Chopin, Kraków, 1960, 107). George 

Sand uważała go wręcz za człowieka „zasklepionego w katolickich dogmatach". „Z czystym sumieniem 

można go nazwać moralistą. [...] Poza epizodem z panią Sand życie jego było bez zarzutu. Nienawidził 

wszystkiego co niskie" - pisał Huneker, świetny znawca twórczości artysty (J. Huneker, Człowiek i artysta, 

Lwów-Kraków 1922, 38).  

Do podobnych wniosków prowadzi - różnie komentowane - świadectwo ostatnich chwil pianisty, spisane 

przez współzałożyciela Zmartwychwstańców, ks. Aleksandra Jełowieckiego: „Zawsze słodki i miły, i 

dowcipem wrzący, a czuły nad miarę, zdawał się już mało należeć do ziemi. Ale niestety, o Niebie nie 

myślał. Miał on niewiele dobrych przyjaciół, a złych, tj. bez wiary, bardzo wielu; ci zwłaszcza byli jego 

czcicielami. A triumfy jego w sztuce najwnikliwszej zagłuszyły mu w sercu Ducha Św. jęki 

niewypowiedziane. Pobożność, którą z łona matki Polki był wyssał, była mu już tylko rodzinnym 

wspomnieniem. A bezbożność towarzyszów i towarzyszek jego lat ostatnich wsiąkała coraz bardziej w 

chwytny umysł jego i na duszy jego jak chmurą ołowianą osiadła zwątpieniem. I tylko już mocą wykwintnej 

przyzwoitości jego się stawało, że się nie naśmiewał głośno z rzeczy świętych, że jeszcze nie szydził.  

W takim to opłakanym stanie schwyciła go śmiertelna piersiowa choroba. [...] ‘Ach rozumię cię, rzekł mi, 

nie chciałbym umrzeć bez Sakramentów, aby nie zasmucić Matki mojej ukochanej; ale ich przyjąć nie 

mogę, bo już ich nie rozumiem po twojemu.  

[...] podałem Chopinowi Pana Jezusa ukrzyżowanego, składając go w milczeniu na jego dwie ręce. I z obu 

oczu trysnęły mu łzy. [...] wpatrując się w Pana Jezusa ukrzyżowanego, w potoku łez swoich odbył 

spowiedź świętą. I tak przyjął Wiatyk i Ostatnie Pomazanie, o które sam prosił. [...] I od tej chwili 

przemieniony łaską Bożą, owszem samym Bogiem, stał się jakoby innym człowiekiem, rzekłbym, że już 

świętym.  

Tegoż dnia poczęło się konanie Chopina..." (Korespondencja Fryderyka Chopina, opr. B.E. Sydow, t. 2, 

Warszawa 1955, 318-319.320). W wieku 39 lat „biedny mój i wspaniały Chopin opuścił ten świat tak 

nieprzystosowany do życia pięknych dusz" (List Eugeniusza Delacroix do nieznanego adresata, 

Champrosay, 8.11.1849).  

ZAKOŃCZENIE  

Tak to - niezależnie od tego czy mamy do czynienia z geniuszem, czy ze zwykłym człowiekiem - między 

narodzinami a śmiercią rozciąga się nasze życie doczesne, czyli własna pustynia duchowa. Jej obecność 

wydaje nam się czymś smutnym, bo nie wszyscy pokonują zwycięsko jej próby, tym niemniej jednak 

właśnie ona daje szansę ustalenia właściwych relacji między stworzeniem a Stwórcą. Prośmy Ducha 

Świętego, abyśmy przynajmniej ostatnim aktem naszego życia mogli powiedzieć, Soli Deo: „Jemu samemu 

będę służyć" (Łk 4,8).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Inauguracja sanktuarium św. Józefa 

Abp Stanisław Gądecki, Miejsce nawrócenia, pokuty i pojednania. Inauguracja sanktuarium św. Józefa 

(Poznań, kościół ojców Karmelitów - 19.03.2010).  
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I oto dzisiaj, razem z nadchodzącą wiosną, stajemy w obliczu uroczystości św. Józefa. Przed oczyma naszej 

duszy staje ukochana postać Oblubieńca Maryi i Opiekuna Zbawiciela. Staje w jakimś charakterystycznym 

cieniu, jakby ornament obrazu Jezusa, bez którego jednak nie sposób wyobrazić sobie życia, wychowania, 

pobożności i sprawiedliwości Zbawiciela. 

Tym razem naszej uroczystości towarzyszy dodatkowa radość; dzisiaj ma miejsce inauguracja pierwszego 

sanktuarium św. Józefa w Archidiecezji Poznańskiej.  

1. ŚW. JÓZEF  

Kim jest ów patron tutejszego sanktuarium? Wszyscy możemy go bliżej poznać tylko dzięki Ewangeliom, 

które poświęcają mu zaledwie 26 wierszy. Według Ewangelii, Pan Jezus pochodził z rodu Dawida w sensie 

materialnym - przez Maryję, natomiast w sensie prawnym - przez św. Józefa; on bowiem był człowiekiem, 

który zaadoptował Jezusa. Dlatego Ewangelia nazywa ich oboje - Maryję i Józefa - „rodzicami" Jezusa (Łk 

2, 27.41).  

Tak to Józef znalazł się bliżej Zbawiciela niż jakikolwiek inny człowiek. Jego powołanie jest największym, 

jakie możemy sobie wyobrazić - po Maryi - w Kościele. Przyjął na siebie najważniejsze zadanie, jakie 

kiedykolwiek powierzono człowiekowi; został powołany na opiekuna Zbawiciela. „Bóg wybrał Józefa na 

małżonka Maryi właśnie po to, by zapewnić Jezusowi ojcowską opiekę" (Jan Paweł II). Powierzył Józefowi 

opiekę nad tym, co było dla Niego najcenniejsze, nad dziewictwem Maryi i świętością Jezusa.  

2. JEGO SŁOWA  

Ewangeliści nie zanotowali żadnego wypowiedzianego przezeń słowa. On milczał, bo czekał, aż nadejdzie 

dzień, kiedy ziemia powita swego Odkupiciela. Milczał, bo znał szczegóły poczęcia Syna Bożego. Milczał, 

kiedy Jezus przyszedł na świat, gdy wzrastał pod jego opieką, bo umiał uszanować Boże tajemnice. Kiedy 

odnajdzie dwunastoletniego Jezusa w świątyni, to nie on, ale Maryja wyrazi słowami zdziwienie obojga 

rodziców. Milczał, to nie znaczy, że nic nie mówił. Dyskutował z samym sobą. Wypowiadał się z pewnością 

w zwykłych sprawach doczesnych, ale milczał w sprawach wyższej wagi, związanych z odkupieniem, bo 

największe prawdy życia rozgrywają się zazwyczaj w milczeniu, które skupia siły, ucisza bóle, wzmacnia 

wolę, wyostrza myśl, wyrabia charakter. Czyż zresztą nie wypadało przyjąć w milczeniu Tego, który sam 

był Słowem Bożym? Dlatego ten świadek Tajemnicy wcielenia przychodzi do nas „skupiony, milczący, 

prawie niedostrzegalny i nieznany, w pokorze, w milczeniu, które zajaśnieć miało dopiero później, w 

milczeniu, po którym miały nastąpić naprawdę potężne wołania, głosy, chwała wieków" (Pius XI, Discorsi, 

vol. I, str. 780).  

W milczeniu zostały pokonane jego wątpliwości, co w sposób prosty ilustruje wschodnia ikona „Boże 

Narodzenie". W jej prawym, dolnym rogu siedzi postać pochylonego starca w płaszczu. To małżonek 

Maryi, który w zadumie opiera głowę na ręce. Oto w obliczu Tajemnicy nawiedziły go wątpliwości (Mt 1, 

18-19); doznał lęku, zdumienia i zawstydzenia. Obawiał się oddalenia od siebie Maryi, ale jednocześnie 

wątpił w Jej dziewiczą czystość. „Falami sprzecznych myśli szarpany jak burzą chwiał się i gubił Józef. 

Patrząc na Ciebie, dotąd nietkniętą przez męża, snuł ciemny zamysł o tajemnym związku" (tekst 

prawosławnego nabożeństwa).  

Maryja zrozumiała zmartwienie św. Józefa, dlatego patrzy na niego ze współczuciem. On sam - odwrócony 

od Maryi - okazuje, że nie jest ojcem Jezusa.  

Przed Józefem stoi postać pasterza Thyrsosa, odziana w zwierzęce skóry. To symbol szatana, który usiłuje 

przekonać św. Józefa, że istnieje tylko świat materialny, że dziewicze poczęcie jest niemożliwe i kusi go, by 

oddalił od siebie Maryję. Kij w ręku Thyrsosa symbolizuje niewiarę szatana: „Tak jak ten kij nie może 

zakwitnąć, tak ty, starcze, nie możesz dać życia, a z drugiej strony dziewica nie może począć." Odpowiedzią 

na to będzie zielona gałązka, wyrastająca ze ściętego pnia znajdującego się obok Józefa (por. Justyna 

Sprutta, Święty Józef w ikonie).  
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Św. Franciszek Salezy wyjaśni to inaczej: Błogosławiona Dziewica była dzieckiem i św. Józef wiedział o 

tym doskonale, ale on także wiedział, że była ona święta, czysta i anielska, i nie mógł sobie wyobrazić Jej 

winnej popełnienia grzechu, dlatego też pozostawił Ją osądowi Bożemu. Dlaczego tak uczynił? Ponieważ 

był „człowiekiem sprawiedliwym" (Mt 1, 19). Kiedy człowiek sprawiedliwy nie może znaleźć 

wytłumaczenia czynów lub intencji kogoś, kogo bardzo szanuje i poważa, nie potępia go, lecz pozostawia 

sądowi Bożemu.  

Dlaczego Chrystus nie począł się ze zwykłej Dziewicy, lecz z poślubionej? - zastanawia się św. Hieronim i 

odpowiada: po pierwsze dlatego, aby pochodzenie Józefa wykazało jednocześnie rodowód Maryi. Po drugie 

dlatego, aby Żydzi nie uznali Jej za niewierną żonę i nie ukamienowali, jak to było w ich zwyczaju. Po 

trzecie, by w czasie dzieciństwa Jezusa i ucieczki do Egiptu miała zapewnioną opiekę.  

„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie". W 

ten sposób - chociaż historia ta rozpoczęła się bez jego udziału - on jednak miał w niej swoje miejsce, 

wyznaczone dla wzoru mężnej wiary.  

3. JEGO DZIEŁA  

Według ewangelisty Mateusza Pan Bóg wezwał Józefa trzykrotnie. Najpierw, aby wziął Maryję do siebie 

jako swoją małżonkę i objął opieką ojcowską Dziecko, które otrzymała od Ducha Świętego. Następnie, aby 

uciekł z Dzieckiem i jego Matką do Egiptu i w ten sposób im obu uratował życie. W końcu, aby sprowadził 

Dziecko i jego Matkę z powrotem do ojczyzny i zatroszczył się o Jego wzrost w wierze i tradycji narodu 

żydowskiego. Każde Boże wezwanie zostało mu objawione przez anioła „we śnie".  

a. Pierwsze wezwanie dotyczyło wzięcia w opiekę Maryi i jej dziecka. Ewangelista Mateusz opisał je w 

następujący sposób: „Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na 

zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie 

i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha 

Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój 

lud od jego grzechów». [...] Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął 

swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus" (Mt 

1,19-21.24-25).  

Opatrzność Boża przewidziała wszystko w najdrobniejszych szczegółach i dlatego wyznaczyła św. Józefowi 

tak doniosłą rolę, szczególne odzwierciedlenie Bożego ojcostwa, z której wywiązał się doskonale.  

„[Józef] przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego 

serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu. Aby to 

było możliwe, Bóg dał mu udział w swojej ojcowskiej miłości, od której ‘bierze nazwę wszelkie ojcostwo 

na niebie i na ziemi' (por. Ef 3, 15; por. Jan Paweł II, Św. Józef - człowiek wiary i modlitwy. Rozważanie 

przed modlitwą „Anioł Pański", 17.03.2002).  

b. Drugie wezwanie skierowane do Józefa miało miejsce wówczas, gdy życie Jezusa znalazło się w 

śmiertelnym niebezpieczeństwie, „Gdy oni [Mędrcy] odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie 

i rzekł: ‘Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie 

szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić'. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam 

pozostał aż do śmierci Heroda" (Mt 2,13-15). W ten sposób stał się rzecznikiem wielkiej sprawy obrony 

życia ludzkiego. Życia, które nie jest kwestią takiego czy owego światopoglądu, ale prawem każdego 

człowieka. „Miarą cywilizacji - miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury - jest jej 

stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej" (Jan Paweł 

II, Homilia, Kalisz -4.06.1997). Ewangelista Mateusz dopowie, trzeba było uciekać do Egiptu, ponieważ 

Bóg chciał stamtąd ponownie wezwać „Syna swego"; pragnął potwierdzić, że Jezus jest istotnie Synem 

Bożym (por. Mt 3,17).  
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c. A potem, kiedy niebezpieczeństwo zostaje zażegnane, Józef otrzymuje rozkaz powrotu do swojej 

ojczyzny. „A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: «Wstań, 

weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On 

więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje 

Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony 

Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany 

będzie Nazarejczykiem" (Mt 2,19-23). Rodzina Józefa osiedla się w Nazarecie i tam też urzeczywistnia się 

w całej rozciągłości jego ojcowskie zadanie. Wprowadza swojego adoptowanego Syna w ramy rodziny, we 

wspólnotę wioski i narodu, w związek z Bogiem.  

Józef - nie tylko z pozoru, ale faktycznie - przyczynił się do rozwoju osobowości Zbawiciela. Dusza, umysł, 

serce, charakter Zbawiciela zostały uformowane przez Józefa. I chociaż nie potrzebował on uczyć Jezusa 

miłości do Ojca niebieskiego, mógł jednak wprowadzić Go w ludzki sposób oddawania Mu chwały. „Jak 

każde dziecko, Jezus nauczył się od swoich rodziców najważniejszych prawd życiowych i zasad 

postępowania. A czyż nie zadziwia nas głęboko myśl, że Jego doskonałe posłuszeństwo woli Bożej dojrzało 

w swoim wymiarze ludzkim dzięki naśladowaniu przykładu ojca, czyli Józefa - ‘człowieka sprawiedliwego' 

(por. Mt 1, 19)? (Jan Paweł II, Przybrany ojciec Jezusa. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański". 21 

marca 1999). Nie posiadając wielkiego wykształcenia, wyposażony w prostą formację religijną, Józef stał 

się dowodem na to, że istota wychowania zależy bardziej od osobowości wychowawcy, aniżeli od 

posiadanego przez niego wykształcenia, ponieważ wychowanie jest przede wszystkim przekazywaniem 

zasadniczej postawy duszy.  

Wychowanie Jezusa wymagało od Józefa największej doskonałości moralnej, jeśli miał być przykładem dla 

Tego, który był uosobioną świętością. „Wielka dyskrecja, z jaką Józef wypełniał misję powierzoną mu przez 

Boga, jeszcze bardziej uwydatnia jego wiarę, która sprawiała, że zawsze wsłuchiwał się w głos Boga i starał 

się zrozumieć Jego wolę, aby całym sercem i ze wszystkich sił być jej posłusznym. Dlatego Ewangelia 

nazywa go człowiekiem ‘sprawiedliwym' (Mt 1, 19). Sprawiedliwy jest bowiem ten, kto się modli, kto żyje 

wiarą i stara się czynić dobro w każdej konkretnej sytuacji życiowej (Jan Paweł II, Św. Józef - człowiek 

wiary i modlitwy. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański", 17.03.2002). On uczy nas tego, że rodzice 

nie mają ważniejszego zadania na ziemi, niż kierowanie duszy dziecka ku Bogu.  

4. JEGO SANKTUARIUM  

Śladem św. Józefa poszły całe pokolenia ojców, którzy dzięki przykładowi prostego i pracowitego życia 

zaszczepiły w duszach swoich dzieci drogocenną wiarę, bez której wszelkie inne ludzkie dobro będzie 

narażone na ryzyko. Którzy zrozumieli, że „aby być dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie 

trzeba dokonywać wielkich rzeczy, wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste - byle prawdziwe i 

autentyczne (por. Redemptoris Custos, 24).  

Odkąd - dnia 21 września 2009 roku - kościół Karmelitów Bosych w Poznaniu został ustanowiony 

diecezjalnym sanktuarium św. Józefa, Ojcowie Karmelici, biorą na siebie kontynuację ojcowskiego zadania 

św. Józefa. Ze wszystkich swoich sił będą starać się tworzyć tutaj klimat prawdziwie nazaretański, 

wychowując życie, ojcostwo, rodzinę i wiarę tych, którzy tutaj przybędą.  

W jakimś sensie tego rodzaju pracę, Drodzy Ojcowie, prowadziliście tutaj od dawna. Świadectwem tego 

dedykacja z książki Adama Konarzewskiego „Dobra myśl wesołego i pogodnego sumienia" (1666), która 

brzmi następująco: „[Karmelici bosi w Poznaniu, wielcy synowie wielkiego proroka Eliasza], z Patriarchą 

swoim Józefem świętym Górę nad inszymi najwznioślejszą otrzymali, z której światło na objawienie 

narodów całemu temu dyspensują miastu, i których doskonałości bardziej się dziwować, aniżeli one 

naśladować potrzeba." Jest przecież rzeczą pewną, że „Od niektórych świętych otrzymujemy pomoc w 

szczególnych sprawach, ale od św. Józefa pomoc jest udzielana we wszystkich, a poza tym broni on tych 

wszystkich, którzy z pokorą zwracają się do niego" (św. Bernard z Clairvaux).  
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Nie zapominajcie o tym, że sanktuarium jest miejscem szczególnym, w którym sprawy boskie spotykają się 

ze sprawami ludzkimi. Bóg sam wybiera miejsca, w których pozostawia specjalny ślad swojej obecności. 

Gdzie jego łaska i miłość miłosierna działa w szczególny sposób (Santuari. Configurazione giuridica e 

dimensione pastorale. Sanktuarium w Pompei - 19.11.1998). Z punktu widzenia duszpasterskiego Jan Paweł 

II nazwał sanktuaria „miejscami nawrócenia, pokuty i pojednania" (pielgrzymka do Meksyku - 1979).  

Aby osiągnąć ten cel, winniście zapewnić wiernym obfitsze środki zbawienia przez gorliwe głoszenie słowa 

Bożego, przez odpowiednie ożywienie życia liturgicznego, zwłaszcza przez sprawowanie Eucharystii i 

pokuty oraz przez kultywowanie zatwierdzonych form pobożności ludowej (KPK, 1234, § 1).  

Nasze statuty synodalne uczą, że sanktuarium powinno być miejscem poprawnej i pięknej liturgii, aby 

wierni przybywający do sanktuarium wracali umocnieni duchowo i zbudowani sprawowaną tam liturgią 

(Statuty, 691). Nie chodzi oczywiście o mnożenie nabożeństw, ale o takie pogłębienie autentycznego 

uczestnictwa w liturgii, które promieniowałoby na wspólnoty parafialne. Dzięki temu sanktuarium może 

przyczynić się do podniesienia poziomu liturgii w całej archidiecezji.  

Chodzi nie tylko o przestrzeganie norm liturgicznych, ale także o stworzenie przestrzeni dla 

kontemplacyjnego i modlitewnego milczenia. Ponadto muzyka, śpiew, architektura, malarstwo, rzeźba, 

naczynia i szaty liturgiczne sanktuarium winny być otoczone taką troską, aby przybywający tu pielgrzymi 

stawali w tym miejscu wobec prawdziwego wyobrażenia Niebieskiej Jerozolimy, oczekując z 

wytęsknieniem błogosławionej wizji pokoju (beata pacis visio).  

Największą wagę w sanktuarium należy poświęcić sakramentowi pojednania, który właśnie tu znajduje 

swoje uprzywilejowane miejsce i gwarantuje owocność pielgrzymowania. Podczas gdy w parafiach 

obserwujemy coraz większe rzesze przystępujące do Komunii świętej, a coraz mniejsze zbliżające się do 

konfesjonału, trzeba wyraźnie powiedzieć, że prawdziwą miarą skuteczności duszpasterskiej sanktuarium 

jest napływ pielgrzymów do konfesjonału. Tam mają swoje źródło autentyczne nawrócenia, zmiana sposobu 

życia, bogactwo dzieł społecznych oraz żywotność wspólnoty chrześcijańskiej.  

W sanktuarium jest miejsce dla wspólnotowej celebracji sakramentu namaszczenia chorych, przede 

wszystkim przy okazji pielgrzymek osób chorych i w podeszłym wieku. W nim winny znajdować się 

odpowiednie miejsca dla modlitwy i zatrzymania się osób chorych i starszych. W stałym i okazjonalnym 

programie nabożeństw winny być uwzględnione specjalne nabożeństwa dla osób chorych i starszych 

(Statuty, 695, § 1-3).  

Tutaj winno być ognisko miłości miłosiernej. Dlatego - jeśli to tylko możliwe - przy sanktuarium trzeba 

organizować centrum opieki społecznej; udzielać gościny pielgrzymom. Urządzać specjalne nabożeństwa w 

godzinach najbardziej odpowiadających możliwościom osób starszych i chorych, nie izolując ich od 

pozostałych wiernych (Statuty, 700).  

W końcu, sanktuarium winno być także specyficznym „centrum kultury"; miejscem, w którym organizuje 

się wykłady i konferencje, podejmuje interesujące inicjatywy wydawnicze, realizuje się przedstawienia, 

koncerty, wystawy i inne działania artystyczne, muzyczne i literackie. Należy przy tym czuwać, by element 

kulturowy nie górował nad elementem religijnym, bo tutaj wszystko ma służyć podkreśleniu kontynuacji 

pokoleń wiary i miłości (Statuty, 701, § 1-2).  

ZAKOŃCZENIE  

Na koniec módlmy się: Wszechmogący Boże, który powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży 

świętego Józefa, spraw, niech on dalej pomaga dzieciom i młodzieży w wyborze właściwej drogi życiowej. 

Niech dopomoże znaleźć dobrą żonę i dobrego męża, dobrą matkę i dobrego ojca rodziny, dobrą rodzinę. 

Niech pomaga zawierzyć Chrystusowi wszystkie dzieci poczęte, otoczyć opieką samotne matki 
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wychowujące swoje dzieci. Niech pomaga dzisiejszym rodzinom w odrodzeniu małżeństwa, ojcostwa, 

macierzyństwa, w dobrym wychowaniu dzieci, w spełnieniu ich chrześcijańskiego posłannictwa.  

Św. Józefie, Patronie Kościoła powszechnego, Tobie powierzamy także kapłanów i osoby życia 

konsekrowanego, którzy w rodzinie Kościoła pełnią posługę ojcostwa duchowego. Strzeż nas przed 

małodusznością, rutyną, lenistwem i laicyzacją. Niech każdy z nas będzie wyraźnym obrazem 

opatrznościowej i wiernej miłości Boga, abyśmy mogli głosić szczęście wspólnoty domu Nazaretańskiego.  

Patronie wszystkich pracowników, wyjednaj im łaskę znalezienia pracy. Aby każdy mógł uchronić się od 

życia w nędzy i z radością rozwijać otrzymane od Boga talenty. By chciał wytrwale i sumiennie pracować w 

służbie rodziny i Kościoła świętego, pamiętając, że dla tych, na których barkach spoczywa troska o byt 

materialny rodziny, praca winna być wyrazem miłości.  

„A gdy do Ciebie przyjdą więźniowie, dziękować za dar wolności. Daj im oglądać szczęśliwą Polskę, 

Patronie mądrej miłości" (Józefie święty, w prastarym Kaliszu).  

Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, 

otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci - mogli 

żyć święcie, umrzeć ze świadomością dobrze wypełnionego zadania oraz osiągnąć wieczne szczęście w 

niebie.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 15-lecie Radia Emaus, 21 marca 2010 

Abp Stanisław Gądecki, Rozgłaszajcie na dachach. 15. lecie "Radia Emaus" (Katedra Poznańska - 

21.03.2010)  

Razem z V Niedzielą Wielkiego Postu obchodzimy w tym roku 15. rocznicę powstania "Radia Emaus". 

Założycielem tej rozgłośni był ks. abp Jerzy Stroba. Istnieje ona w eterze nieprzerwanie od 1995 roku, 

najpierw jako "Archidiecezjalna Rozgłośnia Radiowa", następnie pod nazwą "Katolickie Radio Poznań"; od 

2001 do 2003 roku jako "Radio Plus Poznań". W obecnym kształcie, od 1 marca 2003 roku - jako "Radio 

Emaus".  

Jej początki były skromne. Prowizoryczne studio na osiedlu Jagiełły działało wyłącznie w oparciu o pracę 

wolontariuszy a program nadawano tylko przez dwie godziny dziennie. Obecnie w radiu pracuje ok. 20 osób 

oraz około 40 wolontariuszy i transmituje ono program całodobowy. Mieszczą się w tym Ewangelia, 

katechizm, nauczanie Jana Pawła II, modlitwa, kwadrans Arcybiskupa Poznańskiego, serwis Radia 

Watykańskiego, wiadomości, Wielkopolskie kalendarium, muzyka i lektury. Transmituje ono najważniejsze 

wydarzenia Kościoła Poznańskiego, jak również nabożeństwa i wydarzenia o charakterze ekumenicznym. 

W programie mieści się również transmisja coniedzielnej Mszy świętej z Katedry Poznańskiej, nawiązująca 

do dawnej tradycji, czyli do 3 maja 1927 roku, odkąd z tej katedry rozpoczęto pierwszą w Polsce radiową 

transmisję Mszy św.  

Podczas dzisiejszej Eucharystii składamy Panu Bogu dziękczynienie za osobę Założyciela, za 

dotychczasowych dyrektorów radia, w tym szczególnie za zmarłego tragicznie księdza Bogusza 

Lewandowskiego (dyrektor w latach 2002-2005), za wszystkich pracowników i liczną rzeszę woluntariuszy; 

za wszystkich darczyńców, bo przecież od początku istnienia tej rozgłośni w jej prace zaangażowało się 

wielu ludzi dobrej woli. Modlitwą pragniemy jak najskuteczniej podziękować wszystkim tym dzielnym 

ludziom, którzy swoją pracą i ofiarnością budowali Królestwo Boże w obszarze naszej archidiecezji.  

1. NAKAZ MISYJNY  

Dzisiejszą refleksję towarzyszącą rocznicy pragnę poświecić rozważaniu zdania z Ewangelii św. Mateusza, 

bardzo często aplikowanego do pracy radiowców przez dokumenty Stolicy Apostolskiej traktujące o 
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mediach. Zdanie to brzmi następująco: „Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co 

słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!" (Mt 10,27). W powierzchownej lekturze werset ten zdaje się 

przede wszystkim podkreślać publiczny charakter mediów.  

a. W rzeczywistości sens tego zdania jest znacznie głębszy, ponieważ jest ono częścią II Mowy Misyjnej 

Jezusa, przekazanej nam przez Ewangelię Mateusza. Pan Jezus na początku „przywołał do siebie tych, 

których sam chciał i przybyli do Niego. I ustanowił dwunastu, aby z Nim przebywali i żeby ich wysyłał 

nauczać" (Mk 3,13-14). Już po wyborze Dwunastu a jeszcze przed ich rozesłaniem Jezus udzielił im 

koniecznych wskazań, odnoszących się do przepowiadania Ewangelii. „Idźcie i głoście: ‘Bliskie już jest 

królestwo niebieskie'. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, 

wypędzajcie złe duchy!" (Mt 10,7-8). Podobny - co do swej istoty - nakaz pada ponownie z ust Jezusowych 

pod koniec Jego ziemskiej działalności. Zanim Pan nasz został wzięty do nieba, najpierw posłał apostołów 

na cały świat, polecając im: „Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem" (Mt 28,19-20). „Idąc na cały 

świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie 

uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16,15-16). Chociaż wskazania te padają z ust Jezusowych w konkretnym 

momencie historycznym, to jednak sprawiają one wrażenie jakieś większej syntezy całego doświadczenia 

ewangelizacyjnego Kościoła wszystkich czasów.  

Sens tych nakazów jest jasny. Wskazują one na to, że cały Kościół jest ze swej natury apostolski, czyli 

misyjny; zawsze aktywny i zaangażowany w sprawę rozpowszechniania Ewangelii. Kościół mówi, 

przepowiada, proklamuje naukę Chrystusa. Posłuszny rozkazowi Chrystusa ma za zadanie doprowadzić 

wszystkich ludzi do wiary, do wolności i pokoju Chrystusowego przez przykład życia, głoszenie słowa, 

przez sakramenty święte i inne środki łaski. Gdzie jest on żywy, i wierny nakazowi Chrystusa, tam głosi 

Słowo Boże, ponieważ wiara domaga się głoszenia. „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się 

słyszy, jest słowo Chrystusa" (Rz 10,17). „My nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli»" (Dz 

4,20).  

A zatem każdy uczeń Chrystusa winien nie tylko zachowywać wiarę i żyć nią, ale także wyznawać ją, 

odważnie świadczyć o niej i ją szerzyć. Szerzenie wiary jest nieodzowne do zbawienia: „Do każdego więc, 

kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto 

się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie" (Mt 10, 32-33).  

b. Dopiero w tym kontekście jest w pełni zrozumiały usłyszany przed chwilą nakaz Chrystusowy: „Co 

mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!" (Mt 

10,27).  

Głosić (keryksein) na płaskich tarasach dachów palestyńskich, znaczyło głosić kerygmę, publicznie, wobec 

tłumów słuchaczy. W tym głoszeniu nie idzie więc o rozgłaszanie czegokolwiek; wiadomości dnia, nowinek 

czy plotek, za którymi ludzie tęsknią, ale o głoszenie podstawowych prawd Ewangelii.  

Użyta przez Ewangelistę - dla nadania większej ekspresji - poczwórna antyteza (zakryte-wyjawione; 

tajemne-znane; ciemności-światło; ucho-dach) ma wiele znaczeń. Najpierw opisuje ona stan ludzkiego lęku 

i obawy wobec obowiązku w głoszeniu Ewangelii, jako przeciwstawiony przepowiadaniu Ewangelii 

otwarcie i bez lęku; „Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - 

do zbawienia" (Rz 10,10). Następnie, to co na początku było głoszone tylko na małym obszarze Judei, 

później jest głoszone po całym świecie. Inna jeszcze możliwość interpretacyjna dotyczy cierpień i 

prześladowania Kościoła, które zazwyczaj dokonują się w ciemnej atmosferze obozów i więzień, ale potem 

staną się jawne w Dzień Sądu. Jeszcze inne tłumaczenie zwróci uwagę na przeciwstawienie Tajemnicy 

ukrytej, której objawieniem jest sam Chrystus. O niej to wspomina św. Paweł: „Tajemnica ta, ukryta od 

wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, [...] Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja 

chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby 

każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie" (Kol 1,26-28).  
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"W ukryciu naszych serc - uczył Jan Paweł II - słuchaliśmy prawdy o Jezusie: teraz musimy rozgłaszać tę 

prawdę na dachach. W dzisiejszym świecie prawie na wszystkich dachach wyrasta las anten i przekaźników, 

wysyłających na cztery strony świata i przyjmujących zewsząd informacje wszelkiego rodzaju. Należy 

koniecznie zadbać o to, aby pośród wielorakich przekazów słyszalne było też słowo Boże. Rozgłaszać wiarę 

z dachów znaczy dziś rozpowszechniać słowo Jezusa w dynamicznym świecie mediów i za ich 

pośrednictwem" (Jan Paweł II, Orędzie na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 1 - 

2001)  

Głoszenie Dobrej Nowiny winno być nacechowane dwojakim szacunkiem: szacunkiem dla wszystkich ludzi 

i szacunkiem dla działania Ducha Świętego. Chrystus nikomu swojej nauki nie narzucał. Głosił ją 

wszystkim bez wyjątku, ale pozostawiał każdemu swobodę odpowiedzi na swe zaproszenie. „Ten wzór my, 

Jego uczniowie, powinniśmy naśladować. Jesteśmy przekonani, że wszyscy ludzie mają prawo usłyszeć 

orędzie zbawienia, które On nam pozostawił, a także twierdzimy, że należy im się prawo do przyjęcia tego 

orędzia, jeśli ich ono przekona. Nie pragnąc bynajmniej usprawiedliwiać się z tego, iż chcemy udostępnić 

wszystkim orędzie Chrystusa, twierdzimy z pełnym przekonaniem, że jest to nasze prawo i obowiązek. 

Wynika stąd następnie prawo i obowiązek posługiwania się do tego celu wszelkimi nowymi środkami 

społecznego przekazu, dostępnymi w naszych czasach. Istotnie, ‘Kościół byłby winny przed swoim Panem, 

gdyby nie używał tych potężnych pomocy, które ludzki umysł coraz bardziej usprawnia i doskonali' " 

(Evangelii nuntiandi, 45; Jan Paweł II, Orędzie na XXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 

1992).  

2. ROLA MEDIÓW  

Jakaż to wielka łaska, że - w odróżnieniu do początków głoszenia Ewangelii, kiedy to słowa Chrystusa 

powoli docierały do ludzi za pośrednictwem apostołów, którzy przebywali pieszo wyboiste drogi 

starożytnego świata - dzisiaj słowo Boże może w jednym momencie dotrzeć do milionów ludzi. „Możliwość 

przemawiania do tak szerokiego kręgu odbiorców nie istniała nawet w najbardziej fantastycznych 

wyobrażeniach tych, którzy głosili Ewangelię przed nami. W naszej epoce potrzebne jest zatem aktywne i 

twórcze wykorzystanie mediów przez Kościół. Katolicy powinni odważnie ‘otworzyć drzwi' środków 

przekazu Chrystusowi, tak aby Jego Dobra Nowina była głoszona z dachów całego świata!" (Jan Paweł II, 

Orędzie na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 3 - 2001).  

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiaj ludzie są przesyceni mowami, znudzeni słuchaniem, a co gorsza, 

nieczuli na słowa. Znamy też zdania wielu psychologów i socjologów, którzy utrzymują, że cywilizacja 

słowa już się przeżyła, a obecnie mamy do czynienia z nowym stylem życia, z cywilizacją obrazu. Niemniej 

jednak, „aktualność całkiem innych form przekazu społecznego, nie powinna osłabiać mocy słów, ani 

odebrać im zaufania. Słowo zawsze posiada swą wyższość i skuteczność, zwłaszcza gdy niesie z sobą moc 

Bożą. Z tego powodu i w naszych czasach zachowuje swą aktualność Pawłowe: „Wiara ze słuchania": 

słowo usłyszane prowadzi do wierzenia" (Evangelii nuntiandi, 42).  

Najwspanialszą usługą, jaką w tej materii może nam oddać katolickie radio, to wzniesienie umysłów ludzi i 

serc do coraz to wyższych sfer ducha, poszerzenie granic własnego ducha (por. Miranda prorsus, 

110.114.115.126.131).  

Dzięki katolickiemu radiu może wzbogacić się religijność wielu ludzi. Jest ono przecież źródłem 

wiadomości i informacji o wydarzeniach, o treściach życia religijnego. Dzień po dniu dostarcza inspiracji, 

niesie otuchę i stwarza sposobności do modlitwy ludziom zmuszonym do pozostawania w domach lub w 

instytucjach publicznych. Katoliccy pracownicy środków przekazu mają do spełnienia zadanie prorockie, 

swego rodzaju powołanie; winni otwarcie występować przeciw fałszywym bogom i idolom współczesności. 

Przede wszystkim jednak, mają obowiązek i przywilej głosić chwalebną prawdę o ludzkim życiu i 

przeznaczeniu, objawioną we Wcielonym Słowie. Trzeba, aby głosili Jezusa „na dachach" z coraz większą 

odwagą i radością, „tak aby wszyscy ludzie usłyszeli o miłości, która jest sercem ‘samoprzekazywania' się 
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Boga w Jezusie Chrystusie - tym samym wczoraj, dziś i na wieki" (por. Jan Paweł II, Orędzie na XXXV 

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 3 - 2001).  

3. ADRESACI  

Radio - podobnie jak sam Kościół, którego ono jest częścią - nie może uważać się za zwolnione ze 

wspierania tych, którzy często od wielu pokoleń mają związek z Ewangelią. Ono ma wzmacniać wiarę tych, 

którzy są chrześcijanami i usiłują ją pogłębić, umocnić, ożywić i czynić dojrzalszą.  

Dzisiaj stają oni często oko w oko z sekularyzmem a także z wojującym ateizmem. Są wystawieni na próby 

i zagrożenia, co więcej, jakby osaczeni i otwarcie zwalczani. Tak więc radiowa ewangelizacja winna 

dostarczać wiernym pokarmu i umocnienia - zwłaszcza za pomocą katechezy - głoszonej w języku 

przystosowanym do czasu i osób.  

Inną grupą adresatów, do których musi kierować się radio są niewierzący. Z duchowego punktu widzenia 

współczesny świat zdaje się być wstrząsany „dramatem ateistycznego humanizmu". Nie jest to nic innego, 

jak jakieś gwałtowne i dramatyczne wołanie o ewangelizację.  

Trzecia grupa adresatów radia obejmuje tych ochrzczonych, którzy nie wyrzekli się wprawdzie swego 

chrztu, ale pozostają jakby na jego marginesie i nie żyją według niego. Fakt, iż niektórzy ludzie nie 

praktykują, jest tak stary jak chrześcijaństwo. Rodzi się to z pewnej naturalnej słabości i wewnętrznej 

niezborności, jakie niestety tkwią głęboko w duszy ludzkiej. Ale w naszych czasach zjawisko to przybrało 

nowe cechy. Często tłumaczy się je typowym dla naszych czasów wykorzenieniem. Dzisiejsi 

niepraktykujący, bardziej niż to bywało dawniej, usiłują tłumaczyć swój stan i usprawiedliwiać się 

odwołaniem do religii wewnętrznej, do osobistej niezależności, czy do osobowego autentyzmu, nie bacząc 

na to, że moce zbawcze są udzielane w Kościele.  

Ateiści i niewierzący z jednej strony i niepraktykujący - z drugiej, stwarzają poważną przeszkodę dla 

ewangelizacji. Pierwsi dlatego, że nie są zdatni do przyjęcia nowego porządku rzeczy i nowego znaczenia 

świata, życia, historii. Drudzy - dlatego, że są obojętni, zajmują stanowisko właściwe tym, którzy myślą, że 

najlepiej wiedzą, jak ułożyć swoje sprawy, którzy twierdzą, że wszystko rozumieją, wszystkiego 

doświadczyli i nie potrzebują wspólnoty. Skoro radiowa ewangelizacja nie może pomijać tych dwu światów, 

ani pozostać obojętna wobec nich, trzeba się starać o znalezienie odpowiedniego języka, aby dotrzeć do 

jednych i drugich z wiarą w Jezusa Chrystusa (por. Evangelii nuntiandi, 54-56).  

ZAKOŃCZENIE  

Kończąc te słowa proszę jak najserdeczniej wszystkich Diecezjan o modlitwę za tych, którzy prowadzą 

współcześnie dzieło ewangelizacji „na dachach" poprzez nasze diecezjalne „Radio Emaus - Dobre Radio". 

Samym pracownikom i woluntariuszom oraz sympatykom radia pragnę podziękować za wszystko, co w 

ciągu tych 15 lat uczynili dla budowania Królestwa Bożego w archidiecezji i dodać otuchy w pracy, która 

wymaga odwagi i konsekwencji. Chociaż znamy liczne trudności, z jakimi musicie się borykać, ufam, że 

bez zniechęcenia i w zgodnej współpracy, będziecie dalej oddawać się Waszej apostolskiej działalności, na 

której nam wszystkim tak bardzo zależy. Niech Radio Emaus będzie ciągle dla jego słuchaczy środkiem 

budzenia, umocnienia i dojrzewania silnej wiary.  

Na koniec: "Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z 

radością za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii...; [...] bo noszę was w sercu, 

[...] wy wszyscy jesteście współuczestnikami mojej łaski w obronie i umacnianiu Ewangelii. Albowiem 

świadkiem mi jest Bóg, jak pragnę, abyście wszyscy byli w sercu Jezusa Chrystusa" (Flp 1, 3-4. 7-8).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza św. Krzyżma, 1 kwietnia 2010  
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Abp Stanisław Gądecki, Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Msza św. Krzyżma (Katedra 

Poznańska - 1.04.2010)  

Przedpołudniowa Msza św. Krzyżma w Wielki Czwartek wprowadza nas w niezwykłą, mistyczną 

atmosferę. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że jest odprawiana we wszystkich katedrach świata; że wszyscy 

księża koncelebrują ją razem ze swoim biskupem. Ona jest dla nas kapłanów wyjątkowa, ponieważ w tym 

samym momencie przenosimy się duchowo do Wieczernika, wpatrując się w Zbawiciela, który podczas 

Ostatniej Wieczerzy ustanawia Eucharystię i Kapłaństwo. Stamtąd woła każdego z nas po imieniu a Jego 

wybiegające w przyszłość spojrzenie zwraca się ku nam wszystkim, pozwalając nam na refleksję nad 

swoimi najcenniejszymi darami: Eucharystią i Kapłaństwem.  

UCZTA I OFIARA  

Rozpoczynając swoje życie publiczne, Jezus powołał Dwunastu i ustanowił ich, „aby Mu towarzyszyli, by 

mógł wysłać ich na głoszenie nauki" (Mk 3, 14-15). Podczas Ostatniej Wieczerzy to „towarzyszenie" 

osiągnęło dla nich swój punkt kulminacyjny.  

a. uczta  

Tego ostatniego wieczoru, biorąc do rąk chleb i wino, przemienił je w swoje Ciało i swoją Krew, czyniąc z 

nich pokarm i napój, który ma nam towarzyszyć do zakończenia świata. „On, jako prawdziwy i wieczny 

Kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej Ofiary, pierwszy się Tobie złożył w zbawczej Ofierze i nam polecił 

ją składać na swoją pamiątkę". W ten sposób z sakramentem Ciała i Krwi Pańskiej Chrystus związał w 

sposób nierozerwalny posługę kapłańską. Jako kapłani zostaliśmy zrodzeni w Wieczerniku. Stąd nie istnieje 

Eucharystia bez Kapłaństwa, jak nie istnieje Kapłaństwo bez Eucharystii (por. Jan Paweł II, Dar i tajemnica. 

W 50. roku mojego kapłaństwa, Kraków 1996, s. 75).  

Wypowiadając słowa: „To czyńcie na moją pamiątkę", Zbawiciel obejmował myślą wszystkich następców 

apostołów, którzy, rozdzielając pokarm i napój życia, będą przedłużać Jego misję po wszystkie krańce 

ziemi. W ten sposób także my, drodzy Bracia kapłani, w Wieczerniku zostaliśmy powołani osobiście, każdy 

z nas został powołany „w miłości" (por. Prefacja Mszy św. Krzyżma).  

Autor Listu do Hebrajczyków przypomina, iż godności kapłańskiej „nikt sam sobie nie bierze, lecz tylko 

ten, kto jest powołany przez Boga". To właśnie w odpowiedzi na to wezwanie ukryta jest tajemnica 

szczęśliwego kapłaństwa. Ten, kto zostaje kapłanem nie dlatego, że sam chce nim być, nie dlatego, że inni 

sobie tego życzą, lecz dlatego, że tego chce Bóg, pozostaje do Jego dyspozycji. Jeśli o tym zapomni, 

unieszczęśliwi siebie i wielu z tych, którym będzie przewodził.  

Kapłan spełnia swoją funkcję bynajmniej nie dlatego, że ma po temu szczególne, wrodzone zdolności lub że 

sprawia mu to przyjemność, albo przynosi zysk. Przeciwnie, kto przyjmuje sakrament, zostaje posłany, aby 

dawał to, czego sam z siebie dać nie może; aby działał w osobie kogoś innego i był jego żywym narzędziem. 

Dlatego żaden człowiek nie może samego siebie ogłosić kapłanem. Dlatego też żadna społeczność nie może 

z własnej woli przeznaczyć kogoś do tej posługi. Kapłaństwo można przyjąć tylko przez sakrament, który 

należy do Boga. Posłannictwo można przyjąć tylko od posyłającego Chrystusa w Jego sakramencie, mocą 

którego człowiek staje się dla świata głosem Chrystusa i Jego dłońmi. „Jakże wysoką godność otrzymuje 

kapłan, w którego rękach Chrystus ponownie staje się człowiekiem!" (św. Augustyn).  

Kapłaństwo i Eucharystia to jedna wielka tajemnica, którą Bóg oddał w nasze kapłańskie, ludzkie ręce. I 

wcale nie po to, byśmy tę tajemnicę przede wszystkim analizowali, ale abyśmy przyjęli ją jako Jego dar, w 

którym obecny jest On - Bóg i człowiek zarazem. Ta sama tajemnica uświęcenia i miłości, przez które chleb 

i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, działa w osobie, ciele i krwi, kapłana w momencie święceń 

kapłańskich. Istnieje więc specyficzna wzajemność pomiędzy Eucharystią a Kapłaństwem, wzajemność, 
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która sięga z powrotem do Wieczernika; chodzi o dwa sakramenty ustanowione równocześnie, związane ze 

sobą nierozerwalnie aż do końca świata.  

To nasze powołanie znajduje swój punkt kulminacyjny w momencie, w którym dokonujemy konsekracji 

chleba i wina, powtarzając gesty i słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy. „Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak chleb 

zamienia się w Ciało Jezusa Chrystusa - uczy Tymoteusz z Jerozolimy - to mu powiem: „Duch Święty 

osłania kapłana i działa na niego tak, jak działał na Błogosławioną Dziewicę Maryję".  

„Gdyby nie Eucharystia, świat już dawno zostałby zniszczony z powodu ludzkich grzechów" (św. Jan 

Damasceński). Dlatego zdaniem św. Alfonsa Liguori: „Cały Kościół nie jest w stanie tak oddać czci Bogu, 

ani wyprosić tyle łask, co jeden ksiądz odprawiający jedną Mszę świętą. Otóż kapłan sprawując jedną 

jedyną Mszę świętą, w której składa Jezusa Chrystusa w ofierze, oddaje Panu większą cześć, niż gdyby 

wszyscy ludzie razem wzięci, umierając dla Boga, złożyli Mu ofiarę ze swego życia".  

Spożywając ten sam chleb i pijąc z tego samego kielicha stajemy się braćmi (por. 1 Kor 10, 16-17), 

ponieważ w każdym z nas jest obecny ten sam Duch wspólnego Ojca niebieskiego. To stanowi 

fundamentalną rację naszej jedności i komunii. Wszystkie inne racje - takie jak spontaniczna sympatia, 

dobro wspólne, dalekosiężne plany - mogą się również pojawiać, ale zazwyczaj przegrywają one z presją 

czasu i trudności.  

b. ofiara  

Pan Jezus ustanowił eucharystyczną Ofiarę „tej nocy, której został wydany" (1 Kor 11, 23). Te słowa 

przypominają nam w jak dramatycznych okolicznościach rodziła się Eucharystia. Zawiera ona niezatarty 

zapis męki i śmierci Pana. Ona nie jest tylko przywołaniem tego wydarzenia, lecz jest jego sakramentalnym 

uobecnieniem. Jest ofiarą Krzyża, która trwa przez wieki (por. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharystia, 11).  

„Biorąc ciało podległe cierpieniu wziął na siebie mękę cierpiącego człowieka i zniszczył ją. 

Duchem zaś, który nie mógł umrzeć, zabił śmierć - morderczynię człowieka. [...] 

On jest Tym, który nas wywiódł z niewoli na wolność, z ciemności do światła, ze śmierci do życia, spod 

władzy tyrana do wiecznego królestwa i uczynił nas nowym kapłaństwem oraz ludem wybranym na wieki. 

On jest Paschą naszego zbawienia.  

To On w wielu musiał znosić wiele. 

W Ablu został zabity, 

w Izaaku związano Mu nogi, 

w Jakubie przebywał na obczyźnie, 

w Józefie został sprzedany, 

w Mojżeszu podrzucony, 

w baranku paschalnym zabity, 

w Dawidzie prześladowany, 

w prorokach zelżony" 

(Meliton z Sardes, Homilia paschalna, 65-71)  

Wszystko, co przez stulecia wzrastało w Izraelu, teraz skupiło się w Jezusie. W Nim uzyskało ostateczną 

jasność. W Nim zostało uosobione, nie odbierając nic poprzedzającym dziejom zbawienia.  

ZASTOSOWANIE  

Z tajemnicy Wieczernika możemy się uczyć, jak w życiu nie szukać samych siebie, nie dążyć do własnego 

wywyższenia. Jak uczyć się żyć dla Chrystusa i Jego owczarni. A chociaż taki sposób życia przeciwstawia 

się naszym naturalnym skłonnościom, to jednak ten, kto potrafi zapomnieć o sobie samym, stopniowo 

przekonuje się, że jest naprawdę wolny. Przekonuje się, że „jeden sieje, a drugi zbiera" (J 4,37). Nie musi 
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zabiegać o powodzenie swojego dzieła ani polegać na własnych siłach. Pracując dla Pana, Panu pozostawia 

wyniki swej pracy i z pogodą ducha składa swoje troski w Jego ręce. Jeśli natomiast szukamy osobistego 

sukcesu, kapłaństwo w sposób nieunikniony stanie się dla nas trudem, który przerośnie nasze siły i nałoży 

na nasze barki zbyt wielkie ciężary (kard. J. Rratzinger).  

Naturalnym owocem wewnętrznej więzi z Chrystusem wyrastającej z Wieczernika jest nasz udział w Jego 

miłości do ludzi, w Jego woli dopomożenia ludziom. W czym możemy pomóc ludziom? Odpowiedzi 

udzielił nam prorok:  

„Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, 

by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; 

aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; 

aby pocieszać wszystkich zasmuconych, aby im wieniec dać zamiast popiołu, 

olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu" 

(Iz 61,1-3a.6a.8b-9).  

Stąd bodajże jedyna nowotestamentalna wzmianka o kapłaństwie hierarchicznym: „Choruje ktoś wśród 

was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana" (Jk 

5,14).  

a. Pragnąc zapalić innych, prezbiter sam musi płonąć ogniem Bożym. Tylko wtedy, gdy będzie przeżywał 

obecność Boga, a równocześnie znał skalę ludzkiej słabości, potrafi postawić sobie i ludziom Boże 

wymagania, ukazując jednocześnie możliwość ich realizacji, choćby w odległej perspektywie. Sam winien 

żyć Bogiem, sam doświadczać zbawienia i żar swego serca przekazywać innym. Tego naprawdę oczekuje 

dzisiaj wielu ludzi zagubionych w doczesnych rachubach (ks. prof. E. Staniek).  

Wspominał o tym już dawno temu św. Jan Chryzostom w następujących słowach: „Jeśli zbłądzą inni, będą 

mogli się nawrócić dzięki waszej posłudze, kiedy zaś wy upadniecie, innych pociągniecie ku zagładzie. 

Dlatego im większe powierza się wam zadanie, tym większa ma być wasza gorliwość. Powiada więc: ‘Jeśli 

sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez 

ludzi'. [...] Jeśli nie jesteście gotowi na to wszystko, na próżno was wybrałem. Przeciwności pojawią się na 

pewno; nie uczyni wam jednak nic złego, ale tylko wydadzą świadectwo waszej wytrwałości. Jeśli natomiast 

ulękniecie się i zaniechacie należnej gorliwości, daleko bardziej ucierpicie; cały świat was surowo osądzi i 

doznacie wzgardy od wszystkich. To właśnie oznacza podeptanie przez wszystkich. To właśnie oznacza 

podeptanie przez wszystkich" (Jan Chryzostom, Homilia do Ewangelii św. Mateusza 15, 6.7).  

b. W każdej Mszy świętej, którą celebrujemy, budzi się w duszy kapłańskiej uczucie dziękczynienia, jakie 

Jezus wyraził w akcie łamania chleba. Rodzi się w nas bezgraniczna wdzięczność, gdy tylko uświadomimy 

sobie, czym jest kapłaństwo dane nam w darze. Kapłaństwo, na które żaden z nas nie jest w stanie sobie 

zasłużyć, gdyż nic nikomu się od Boga nie należy. Stajemy przed Nim ubodzy. Wszystko, co od Boga 

otrzymujemy, jest wyrazem Jego miłości wobec każdego z nas, która wynosi nas bez naszych zasług.  

Przeżywany przez nas Rok Kapłański ukazuje nam obrazowo na czym polega wdzięczność kapłana. Zamiast 

wybrać księdza profesora, autora poważnych rozpraw naukowych, zasłużonego społecznika lub 

budowniczego kościołów, sprawnego administratora czy złotoustego kaznodzieję - Ojciec Święty wybrał na 

patrona tego roku gorliwego proboszcza, który prowadził całkiem tradycyjne duszpasterstwo. Ten wybór w 

niczym nie przekreśla oczywiście zasług wszystkich innych kapłanów, niemniej jednak ukazuje nam 

wyraźnie priorytet życia kapłańskiego. Tym co wyróżniało Vianneya od wielu innych kapłanów była jego 

ogromna gorliwość o zbawienie dusz. Był on przekonany, że odpuścić grzechy grzesznikowi to coś więcej, 

niż stworzyć niebo i ziemię (święty Augustyn). Z wdzięcznością zaprosił Chrystusa do swojego życia i 

zrobił Mu miejsce we wszystkich jego wymiarach.  
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c. I dzisiaj Chrystus nie przestaje wołać z Wieczernika o nowych apostołów. W Wieczerniku bowiem 

znajduje się wieczne źródło autentycznego duszpasterstwa powołań kapłańskich. Za to duszpasterstwo 

drodzy Bracia, jesteśmy w pierwszym rzędzie odpowiedzialni.  

Zanim jednak pojawi się jakakolwiek inicjatywa powołaniowa, najpierw konieczna jest nasza osobista 

wierność. Najpierw liczy się nasze przylgnięcie do Chrystusa. Miłość, jaką żywimy do Eucharystii. 

Żarliwość, z jaką ją celebrujemy. Nabożeństwo, z jakim ją adorujemy. Gorliwość, z jaką rozdajemy ją 

braciom. Kapłani miłujący Eucharystię są w stanie przekazać dzieciom i młodzieży głos wołającego 

Zbawiciela. Mogą ich pociągnąć do Kapłaństwa. Modlitwa, wsparta cichą ofiarą cierpienia, jest pierwszym i 

najbardziej skutecznym środkiem duszpasterstwa powołaniowego.  

Szczególną uwagę winniście poświęcić opiece nad ministrantami i lektorami, którzy stanowią naturalną 

„kolebkę" powołań kapłańskich. Dobrze formowana grupa ministrantów rozwinie się z pewnością we 

wspólnocie parafialnej, która w ten sposób stanie się rodzajem proseminarium. Przygotowujcie 

ministrantów i lektorów do tego, by mogli przystępować podczas każdej Eucharystii do Stołu Pańskiego. 

Uczcie parafię dostrzegać w ministrantach i lektorach jej duchowych synów, „sadzonki oliwki dokoła stołu" 

Eucharystii.  

Korzystając ze współpracy wrażliwych rodzin i katechetów, opiekujcie się ministrantami i lektorami, aby 

poprzez służbę przy ołtarzu każdy z nich uczył się coraz bardziej kochać Jezusa, rozpoznawać Jego 

rzeczywistą obecność w Eucharystii, doświadczać piękna liturgii. A nade wszystko zabiegajcie o to, aby 

rodzące się powołania, były solidne, ponieważ prawdziwy kryzys powołań nie dotyczy ilości, ale jakości 

powołanych.  

Słusznie więc czyni Kościół, gdy z jednej strony dziękuje Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa, a z drugiej 

nie przestaje modlić się, aby nigdy nie zabrakło w Kościele kapłanów. Liczba prezbiterów nigdy nie jest 

wystarczająca wobec wzrastających wymagań ewangelizacji, duszpasterstwa i misji.  

ZAKOŃCZENIE  

Drodzy Bracia Kapłani, serdecznie dziękuję Wam za codzienny, kapłański trud i życzę Wam oraz Waszym 

wspólnotom parafialnym błogosławionych świat wielkanocnych. Niechaj Duch Święty, przemieniający 

chleb w Ciało Syna Bożego, a wino w Jego Krew przemieni Wasze serca w dobry chleb, który karmi, a 

Waszą miłość w dobre wino, które napełni innych radością.  

Powierzam każdego z Was i Waszą codzienną posługę Maryi, Matce Kapłanów. Niech Ona uprosi dla Was 

tę łaskę, abyście nigdy nie przyzwyczaili się do Tajemnicy złożonej w Wasze ręce. Niech Ona wyprosi dla 

Kościoła liczne i święte powołania, wielu wiernych i wspaniałomyślnych sług ołtarza.  

A „Temu, który nas miłuje 

i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, 

i uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, 

Jemu chwała i moc na wieki wieków! 

Amen". 

(Ap 1,4-8)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza św. Wieczerzy Pańskiej, 1 kwietnia 2010  

Abp Stanisław Gądecki, To czyńcie na Moją pamiątkę. Msza Wieczerzy Pańskiej (Katedra Poznańska - 

1.04.2010).  

Dzisiejszego wieczoru przeżywamy na nowo Ostatnią Wieczerzę, podczas której nasz Zbawiciel pozostawił 

nam Eucharystię i Kapłaństwo, znak miłości i jedności. Wchodzimy duchowo do Wieczernika, do „dużej 
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sali na górze, usłanej i gotowej" (por. Mk 14, 15) i przygotujmy się do słuchania myśli, które Jezus nam 

pragnie przekazać oraz darów, które On przygotował na to ostatnie spotkanie ze swoimi apostołami.  

Jest to Pascha Pana, która swoimi korzeniami sięga zamierzchłej historii ludu Izraela i znajduje swoje 

wypełnienie w Jezusie Chrystusie, zabitym dla naszego zbawienia.  

PASCHA ŻYDOWSKA  

Fragment z Księgi Wyjścia przypomniał nam przed chwilą przepisy prawa mojżeszowego dotyczące święta 

izraelskiej Paschy. Początkowo Pascha była zwykłym świętem wiosny, obchodzonym przez ludy 

koczownicze, dla Izraela jednak stała się ona świętem ocalenia, dziękczynienia i nadziei.  

Nazwa tego największego ze świąt żydowskich pochodzi od hebrajskiego słowa pesach, które oznacza 

„przejście obok, ominięcie". „Tej nocy - mówi Księga Wyjścia - przejdę przez Egipt, zabiję wszystko 

pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, 

Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, 

przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską..." (Wj 12,12-

13). Istotnie, tamtej nocy, kiedy anioł Boży przechodził przez Egipt powodując śmierć wszystkich 

pierworodnych, ominął domy Izraelitów oznaczone na odrzwiach krwią zabitego baranka. W następstwie 

tego wydarzenia, naród Izraela został wypuszczony z niewoli i wyszedł z ziemi egipskiej. Od tamtej pory 

Pascha upamiętnia ocalenie pierworodnych Izraela od śmierci w Egipcie a Pascha stała się początkiem 

narodowej historii Żydów. „To jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. 

Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił" (Wj 12,27). Święto Paschy jest dla Żydów najważniejszą 

uroczystością, uważaną jednocześnie za najważniejsze wydarzenie w historii żydowskiej.  

Ale wraz z Paschą wyzwolenie Izraela się jeszcze nie zakończyło. Naród wciąż jeszcze cierpiał. Niemniej 

jednak wspominanie zwycięstwa Boga w Egipcie, stało się wyrazem nadziei i błaganiem zwróconym do 

Boga: Wypełnij do końca to, co rozpocząłeś! Daj nam ostateczne wyzwolenie!  

PASCHA JEZUSA  

Jezus i jego uczniowie - podobnie przodkowie w Egipcie - także przeżywali każdego roku Paschę. Również 

oni mieli postarać się najpierw o baranka, następnie złożyć go w świątyni jerozolimskiej w ofierze, a potem 

spotkać się na świątecznej kolacji paschalnej, zwanej dzisiaj sederem paschalnym. Dlatego na samym 

początku apostołowie nie pytają Jezusa: gdzie chcesz spożyć Ostatnią Wieczerzę, ani gdzie chcesz odprawić 

Eucharystię, ale pytają: „Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?" (Mt 26,17).  

Według Ewangelii synoptycznych Ostatnia Wieczerza Jezusa była zwykłą wieczerzą paschalną, do której 

tradycyjnej formy Zbawiciel dodał nowy element, a mianowicie dar swego Ciała i swej Krwi. W chwili gdy 

podawał uczniom swoje Ciało i swoją Krew, rzeczywiście ofiarował swoje życie. On przewidział, uprzedził 

i zgodził się dobrowolnie na swoją śmierć, zgodnie z tym, co powiedział: „Nikt Mi nie zabiera życia, lecz Ja 

sam z siebie je oddaję" (J 10, 18). W ten sposób starożytna Pascha żydowska nabrała całkiem nowego, 

nieznanego dotąd znaczenia.  

Oprócz męki i śmierci Pascha Chrystusa zakłada także Jego zmartwychwstanie, Chrystus czyni przecież z 

siebie w Eucharystii „chleb życia" (J 6, 35.48). Św. Ambroży przypominał o tym neofitom, odnosząc ten 

fakt do ich życia: „Jeśli dzisiaj Chrystus jest twój, [to] zmartwychwstaje [On] dla ciebie każdego dnia" (por. 

Ecclesia de Eucharistia, 14).  

PASCHA KOŚCIOŁA  

„Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął 

chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł:  
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«To jest Ciało moje za was [wydane]. 

Czyńcie to na moją pamiątkę». 

Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: 

«Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. 

Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę»" (1Kor 12,23-25).  

Z tego nakazu bierze się odprawianie Ofiary Eucharystycznej przez Kościół. W samych jego początkach 

uczniowie: „Trwali w nauce apostolskiej - zaświadczy św. Łukasz - w uczestnictwie łamania chleba i 

modlitwach" (Dz 2, 42). Wierni czerpali z tego „łamania chleba" tak wielki zapał, że: „mnóstwo wierzących 

miało jedno serce i jedną duszę" (Dz 4,32).  

Paweł Apostoł zaś - który nam wiernie przekazał to, co otrzymał od Pana - mówi wyraźnie, że chrześcijanie 

nie powinni uczestniczyć w pogańskich ofiarach, skoro stali się uczestnikami stołu Pańskiego: „Kielich 

błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest uczestniczeniem we krwi Chrystusa? A chleb, który 

łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Nie możecie pić z kielicha Pańskiego i z kielicha 

demonów, nie możecie zasiadać przy stole Pańskim i przy stole demonów" (1 Kor 10, 16.21).  

Św. Cyryl Jerozolimski, formując katechumenów w wierze chrześcijańskiej, wypowie pamiętne słowa: „Po 

spełnieniu duchowej ofiary, bezkrwawego obrzędu, upraszamy Boga nad tą żertwą przejednania o 

powszechny pokój w Kościołach, o należyty ład w świecie, za cesarzy, żołnierzy i sprzymierzeńców, za 

niemocą złożonych, za uciśnionych i w ogóle za wszystkich potrzebujących pomocy modlimy się wszyscy i 

składamy tę ofiarę [...], a następnie [modlimy się] również za zmarłych ojców świętych, biskupów i w ogóle 

wszystkich, co wśród nas dokonali żywota, w tej wierze, że będzie to najskuteczniejszym wsparciem dla 

tych dusz, za które zanosi się modły w tej właśnie chwili, gdy przed nami leży święta i drżeniem 

przejmująca żertwa".  

Kościół otrzymał Eucharystię nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest 

to dar z samego Chrystusa; dar z Jego własnej osoby. Nie pozostaje on ograniczony do przeszłości, skoro 

„to, kim Chrystus jest, to, co uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, przekracza wszelkie czasy i jest w 

nich stale obecne".  

Kiedy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne 

wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne, „dokonuje się dzieło naszego Odkupienia". Ofiara ta 

ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus wrócił do Ojca, dopiero 

wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej. Każdy wierny może w niej 

uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców. Tą wiarą żyją całe pokolenia chrześcijan od 

wieków.  

OBMYWANIE NÓG  

Podczas Ostatniej Wieczerzy Zbawiciel pochyla się do zakurzonych stóp człowieka. Najpierw spełnia 

posługę niewolnika. „Wstał od wieczerzy [...]. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom 

nogi" (J 13,4-5). Bóg-człowiek klęka przed swym stworzeniem i służy mu; uczy je innej drogi do wielkości.  

a. Owo „obmycie" może mieć oczywiście sens dosłowny, materialny. Tak właśnie postrzega je Piotr. 

Oceniając je jako upokorzenie swojego nauczyciela i Pana, głośno sprzeciwia się temu gestowi: „nigdy mi 

nie będziesz nóg umywał" (J 13,8). Ale Jezus postawi na swoim: „Jam się na to narodził i na to przyszedłem 

na świat", aby służyć do końca. W ten prosty i zrozumiały sposób Jezus uczy swoich uczniów drogi do 

serdecznej zgody, która pozwala unikać napięć wynikających z miłości własnej. Uczy, w jaki sposób 

powinny być rozwiązywane konflikty międzyludzkie, wynikające zazwyczaj z chęci zdobycia dominacji nad 

drugim człowiekiem.  
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Ale umywanie nóg uczniom ma także sens duchowy, symboliczny, oznaczający głębokie i pełne 

oczyszczenie. Tym obmyciem jest Chrzest, zanurzając nas w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, który „daje 

nam udział z Chrystusem". Chrzest nam pomaga w zanurzeniu się w miłość Chrystusa do stworzenia. 

Pomaga w przyjęciu miłości doskonałej. Miłości „do końca". Jeśli nie weźmiemy pod uwagę owego „do 

końca", wtedy obmycie nóg będziemy traktowali jako zwykły, być może nawet spektakularny gest pokory. 

Tymczasem to, co z początku wyglądało na stosunkowo łatwy do naśladowania gest, w rzeczywistości jest 

aktem miłości doskonałej, która realizuje się w służbie bez granic. Nasze życie musi stać się służbą.  

   

Czym różni się miłość doskonała w odróżnieniu od miłości niedoskonałej? Miłość niedoskonała, to 

miłowanie drugiego człowieka według własnej miary, „jak siebie samego". Miłość doskonała, to kochanie 

go według miary Chrystusa, „jak Ja wam uczyniłem". Od Wieczernika prawem odniesienia się 

chrześcijanina do drugiego człowieka nie jest już miłość własna, ale miłość, jaką kocha nas Chrystus.  

b. „Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem". Doprawdy, Eucharystia jest 

tajemnicą „niepojętą" dla ludzkiego rozumu, lecz jakże jasną dla oczu wiary. W prostocie znaków 

eucharystycznych - dzielonego chleba i wina - Uczta Pańska jawi się także jako uczta konkretnego 

braterstwa. Przesłanie, jakie z niej płynie, jest oczywiste: ten kto uczestniczy w celebracji eucharystycznej, 

nie może pozostać nieczuły na oczekiwania ubogich i potrzebujących. „Umywanie nóg" to również caritas, 

miłość w pięknym i czystym wydaniu.  

Świadomość potrzeby takiej miłości braterskiej trwała w Kościele od samego początku. „Ci wszyscy, którzy 

uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu 

według potrzeby" (Dz 2, 44-45). Gdy Kościół zaczął się rozrastać, wciąż trwało w nim przekonanie, że w 

autentycznej wspólnocie wierzących nie może pojawić się taka forma ubóstwa, by komuś odmówiono dóbr 

koniecznych do godnego życia (por. Deus caritas est, 20), ponieważ Eucharystia, która nie przekładałaby się 

na praktykę miłości doskonałej, byłaby niekompletna. Caritas Kościoła nie jest rodzajem opieki społecznej, 

którą można by powierzyć komu innemu. Ona należy do jego natury, jest niezastąpionym wyrazem jego 

istoty.  

„Miłość będzie zawsze konieczna, także w najbardziej sprawiedliwej społeczności. Nie ma takiego 

sprawiedliwego porządku państwowego, który mógłby sprawić, że posługa miłości stałaby się zbędna. 

Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność. 

Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości 

bliźniego. Dlatego, kto usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy uwolnić się od człowieka jako 

człowieka" (Deus caritas est, 27).  

Jest wiele problemów, które zaciemniają horyzont naszych czasów i wołają o miłość braterską. Wystarczy 

wspomnieć pilną potrzebę pracy na rzecz pokoju, troskę o budowanie w stosunkach międzynarodowych 

trwałych fundamentów sprawiedliwości i solidarności, obronę życia ludzkiego od poczęcia aż do jego 

naturalnego końca. A co powiedzieć o tysiącach sprzeczności zglobalizowanego świata, w którym 

najsłabszym, najmniejszym i najuboższym może się wydawać, że niewiele mają powodów do nadziei? W 

takim właśnie świecie powinna rozbłysnąć chrześcijańska nadzieja! Również po to Pan chciał pozostać z 

nami w Eucharystii, wpisując w swoją ofiarną i braterską obecność obietnicę ludzkości odnowionej Jego 

miłością (por. Ecclesia de Eucharistia, 20).  

ZAKOŃCZENIE  

Prośmy więc Pana, który dla nas ustanowił Eucharystię miłości doskonałej, aby pomógł nam coraz lepiej 

rozumieć tę przedziwną tajemnicę, coraz bardziej ją kochać, a w niej kochać coraz bardziej Jego samego. 

Prośmy Go, aby poprzez świętą Komunię coraz silniej pociągał nas do siebie. Aby pomagał nam przełamać 
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naturalną potrzebę zazdrosnego strzeżenia naszego życia dla nas samych, a pozwolił darować je Jemu. Aby 

ludzie - przeżywając swoje życie ziemskie - odkryli Tego, który sam jest Życiem.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Piątek, 2 kwietnia 2010  

Abp Stanisław Gądecki, Venit hora crucis! Wielki Piątek (Katedra Poznańska - 2.04.2010)  

Oto nadeszła godzina Syna Człowieczego. „Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca" (J 13,1). Godzina 

rozdzierającego cierpienia Syna Bożego, które nawet po upływie dwudziestu wieków nadal głęboko nas 

wzrusza i daje do myślenia. Chrystus przyszedł na tę godzinę, właśnie po to, aby dać życie za braci. To 

godzina ofiary. Kres wyznaczony złu, którego sprawcą i ofiarą jest człowiek.  

KRZYŻ CHRYSTUSA  

Ta godzina męki Pana naszego Jezusa nie może nie wzbudzić litości nawet w najtwardszych sercach, jest 

bowiem najwyższym objawieniem miłości Boga do każdego z nas. Mówi św. Jan ewangelista: „Tak bowiem 

Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 

miał życie wieczne" (J 3, 16).  

To z miłości do nas Chrystus umiera na krzyżu, W tajemnicy krzyża objawia się w pełni niepowstrzymana 

potęga miłosiernej miłości Ojca Niebieskiego, który, aby pozyskać na nowo miłość swojego stworzenia, 

zgodził się zapłacić najwyższą cenę krwi swojego Jednorodzonego Syna.  

a. Ta scena pozwala nam zrozumieć, że samo cierpienie w oczach Bożych nie ma żadnej wartości. Jest ono 

w całkowitej sprzeczności z dobrym Bogiem, ponieważ cierpienie niszczy życie, a Bóg dla wszystkich 

pragnie przecież życia w pełni (J 10, 10). Jeśli Bóg nie pragnie nawet cierpienia i śmierci zbrodniarzy (Ez 

33, 11), jakże mógłby pragnąć śmierci swego jednego Syna?  

Tym, co daje życie, tym co zbawia, nie jest cierpienie, ale miłość. Liczne teksty biblijne, które wydają się 

wychwalać cierpienie, w istocie wysławiają miłość Bożą, która posuwa się do całkowitego daru z samego 

siebie dla ukochanego przez siebie stworzenia. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 

oddaje za przyjaciół swoich" (J 15, 13). Dlatego krzyż naszego Zbawiciela jest najwyższym objawieniem 

miłości Boga do każdego z nas. To z miłości do nas Chrystus umiera na krzyżu. Przyjmuje cierpienie i 

śmierć, po to by pozostać wiernym miłości.  

W „cierpieniu krystalizuje się miłość". Tylko w miłości, krzyż staje się czymś istotnym. Tylko z miłości 

krzyż staje się ową tratwą, dzięki której możemy przeprawić się na drugi brzeg nadziei.  

b. Na zakończenie opisu Męki Pańskiej ewangelista Marek relacjonuje: „Setnik zaś, który stał naprzeciw, 

widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym" (Mk 15, 39). 

Kiedy ofiara na krzyżu została już złożona, kiedy obecni przy tym ludzie rozchodzili się, by zdążyć na 

obchody Paschy, tych kilka słów, wypowiedzianych przez nieznanego dowódcę rzymskiego oddziału, 

zabrzmiało w ciszy otaczającej tę szczególną śmierć. Ów rzymski setnik - który był naocznym świadkiem 

kolejnych etapów ukrzyżowania i prawdopodobnie uczestniczył w wielu egzekucjach ludzi skazanych na 

śmierć - potrafił w tym jedynym ukrzyżowanym rozpoznać Syna Bożego. Nie Żyd, nie uczeń, nie apostoł, 

ale człowiek poruszony sposobem śmierci ukrzyżowanego Jezusa, składa wyznanie chrześcijańskiej wiary 

(por. Benedykt XVI, Czym byłby człowiek bez Chrystusa? Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej - 

10 IV 2009).  

„Widząc, że [Jezus] w ten sposób oddał ducha", rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym". 

Podczas gdy inni skazańcy przeklinali swój los i ludzi, Jezus odmawiał psalm umierających, który kończy 

się słowami pełnymi zaufania do Ojca: „A moja dusza będzie żyła dla Niego, potomstwo moje Jemu będzie 

służyć, opowie o Panu pokoleniu przyszłemu, a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi: ‘Pan 
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to uczynił' " (Ps 22,30-32). Jezus do końca panował nad momentem swojej śmierci (Augustyn, Consenso 

Evang. 320). Widząc to setnik przeraził się, ponieważ - sądząc, że zadaje śmierć zbrodniarzowi - zrozumiał, 

że przyczynił się do śmierci Sprawiedliwego.  

NASZE KRZYŻE  

Dzisiejszego wieczoru również my - podobnie jak setnik - wpatrujemy się w martwe oblicze 

Ukrzyżowanego. Oblicze Człowieka, który odmienił świat, nie zabijając innych, ale sam dał się zabić. 

Umierając wybaczył swoim oprawcom. Syn Boży, który „nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z 

Bogiem, lecz [...] uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej" (Flp 2, 

6-8; por. Benedykt XVI, Czym byłby człowiek bez Chrystusa? Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej 

- 10 IV 2009).  

Dzisiaj kontemplujmy oblicze umęczonego Zbawcy, który wziął na siebie wszystkie nasze śmiertelne 

udręki. Odbicie tej twarzy można znaleźć w każdym człowieku upokarzanym i znieważanym, chorym i 

cierpiącym, samotnym, opuszczonym i pogardzanym. W tym momencie przypominam sobie małych 

koptyjskich chłopców, którym tatuuje się czarny krzyż między kciukiem a palcem wskazującym. Zostają 

naznaczeni po to, by nie wyparli się Chrystusa. Ten krzyż rośnie razem z nimi. Wrasta w nich, bywa, że 

prowokuje prześladowców do ataku. W piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II myślę o Ojcu Świętym 

przytulającym krzyż do policzka, gdy przez Rzym szedł rozmodlony tłum w prowadzonej już nie przez 

niego Drodze Krzyżowej.  

a. Krzyże życia  

My sami, podobnie jak rzesze chrześcijan przed nami, święci i męczennicy, których wielu w ogóle nie 

znamy i tych, których - jak ks. Jerzego Popiełuszkę - znamy, pragniemy uczynić z naszego życia dar dla 

bliźnich. Chcemy przyjąć logikę krzyża jako klucz do zrozumienia samych siebie, naszego własnego losu. 

Przyjąć do wiadomości, że życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa oraz wydarzenia z mojego własnego 

życia wzajemnie się dopełniają i interpretują.  

Żona z małżeństwa o 7-letnim stażu, z dwójką dzieci mówi: „Dopóki nie zaczęłam się modlić za męża i 

przyjmować go takim, jaki jest, a nie takiego, jakiego chciałam, żeby był, było mi bardzo trudno przyjąć 

krzyż codzienny. Przypomina mi się bardzo burzliwy i raniący, pierwszy rok naszego małżeństwa, kiedy to 

wychodził z nas egoizm i bagaż ran z przeszłości. Dziś jesteśmy oboje przekonani, że nasze małżeństwo nie 

przetrwałoby, gdyby nie pewność, że sam Bóg nas złączył i że wpatrzeni w krzyż Jego Syna, jesteśmy w 

stanie unieść nasze zranienia, nasze krzyże. Po każdej burzy potrafiliśmy przyznać się do winy, i znowu 

spojrzeć na siebie z miłością, coraz głębiej, dojrzalej. Nie jest mi łatwo zawsze po krzywdzie, zawsze jednak 

oddaję to Bogu i wtedy jest mi lżej, wiem, że w taki sposób nie marnuję łaski krzyża. Wierzę, że wielbiąc 

Boga nie tylko w tym, co piękne, ale przede wszystkim w tym, co trudne, składam Mu miłą ofiarę".  

Samotna kobieta przed czterdziestką wyznaje: „Mam przyjaciół, dobrą pracę, dobrze radzę sobie w życiu. 

Jestem sama. Moim krzyżem jest brak własnego miejsca na ziemi, brak dachu nad głową, który nie tylko 

chroni przed chłodem i deszczem, ale także daje poczucie bezpieczeństwa. Kiedy jest mi bardzo źle - co nie 

zdarza się szczególnie często - myślę sobie o tych wszystkich mężczyznach, którzy zostawiają swoje żony i 

dzieci i odchodzą do innych kobiet. O kobietach, które zdradzają swoje rodziny. I wtedy oddaję Bogu moją 

samotność, mój brak - za nich, żeby dostrzegli szczęście, które posiadają, cud, którego Bóg pozwolił im 

dotknąć. Często modlę się za tych, którzy są na rozdrożu. Którzy może w tym momencie - choć przez 

ułamek sekundy - zastanawiają się, w którą stronę pójść, wybrać wierność czy zdradę. Wiem, że także 

dzięki temu moje życie, chociaż czasem z poczuciem bezsensu, ma właśnie sens. Jeśli rzeczywiście 

podejmuję życie, z wszystkim, co mi przynosi, jeśli oddam to wszystko Bogu, to składam ofiarę i mój krzyż 

nabiera sensu".  

b. Krzyż w przestrzeni publicznej  
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Ale problemem są nie tylko krzyże życiowe, kłopot sprawia również obecność krzyża w przestrzeni 

publicznej. Aktem odwagi jest w Polsce np. publiczne przeżegnanie się. Spróbuj to zrobić kiedyś na pełnej 

przechodniów ulicy, na korytarzu w pracy, w szkole. Zrób to starym polskim zwyczajem, bez manifestacji, 

ale i bez zażenowania, jakby cię coś ugryzło w czoło. Zobaczysz, co się stanie w tym słynącym z tolerancji 

kraju. „Ja spróbowałam - mówi badająca zagadnienie kobieta. Zalegnie niezręczna cisza, potem zaczną się 

szepty, chichoty, pokazywanie palcem. Zostaniesz naznaczona, przylepią ci niewidzialną etykietkę: 

dewotka". Polacy zaakceptują najgłupsze dziwactwa, byleby cudze, natomiast wobec swoich nie są 

tolerancyjni.  

Dyskusję na temat krzyża w przestrzeni publicznej wywołał także wyrok Trybunał w Strasburgu. I dobrze! 

Bo to ważna sprawa, która daleko wykracza poza sam problem wiszenia krzyża na publicznej ścianie. 

„Śmiem twierdzić - pisze dawny prowincjał polskich Jezuitów - że w gruncie rzeczy chodzi o przyszłość 

Europy, o to czy na duchowych gruzach naszego kontynentu powstanie swego rodzaju laicki kołchoz, w 

którym pogląd, że aborcja jest zabiciem dziecka, będzie karany grzywną".  

Orzeczenie Trybunału w Strasburgu, że krzyż na ścianie ogranicza wolność, wspierają - jego zdaniem - trzy 

kategorie ludzi. Pierwsza kategoria, to ci, którzy całkiem na serio walczą z Kościołem, gdyż tak jak Marks i 

Lenin uważają religię, a szczególnie chrześcijaństwo, za przeszkodę w zbudowaniu „nowego świata". Oni 

nie bawią się w dialog. Chcą śmierci Kościoła. Niektórzy z tej kategorii ocierają się o bluźnierczy nie tyle 

ateizm, co raczej anty-teizm (nie tylko nie wierzą w Boga, a jednocześnie są przeciwko Bogu).  

Druga kategoria to ci, którzy dali się przekonać, że krzyż w miejscu publicznym jest oznaką państwa 

wyznaniowego, gdy tymczasem - ich zdaniem - państwo powinno być laickie, to wtedy będzie równość. 

Ludzie tej kategorii nie rozumieją, że państwo nie powinno być ani wyznaniowe, ani laickie; państwo 

powinno być normalne, to znaczy takie, które szanuje własną historię, tradycję i tożsamość. Mniejszości 

religijne i etniczne powinny mieć zapewnioną wolność życia zgodnie ze swą wiarą i zwyczajami, ale z tego 

nie wynika, że mają prawo terroryzować większość. Nienormalną byłaby sytuacja, w której - na przykład w 

Polsce - niechrześcijańska mniejszość zażądałaby od większości zrezygnowania w publicznej przestrzeni z 

nazwy „Boże Narodzenie", ponieważ ona nie wierzy w żadne narodziny Boga, a zatem wyrażenie to ich 

obraża. A taka właśnie jest „logika" państwa wyznającego laicyzm.  

Trzecia kategoria, to ci, którzy „pobożnie" tłumaczą, że logika krzyża Chrystusowego jest taka, iż nie należy 

z krzyżem się narzucać. Trzeba go raczej zdjąć ze ściany, jeśli ktoś - wystarczy jedna osoba - się tego 

domaga, i nadstawić drugi policzek. Postulat chowania krzyża, aby nie wadził nikomu, jest wyjątkowo 

przewrotny. Oto przez ulice europejskich miast często kroczą wyuzdane parady gejowskie, a ci, którym to 

się nie podoba, są pouczani, że powinni być tolerancyjni i otwarci. Ale o szacunku dla innych u tych, którym 

krzyż wadzi, już się nie mówi. Takie podejście do sprawy krzyża to czysty faryzeizm. Jezus nie chował się 

przed faryzeuszami, ale mówił dobitnie, jakie ma o nich zdanie.  

On umarł na krzyżu, bo nie posłuchał apostołów, którzy go strofowali, by nie szedł do Jerozolimy i nie 

drażnił uczonych w Piśmie. Nauczał publicznie i dobitnie, wyrzucił kupców ze świątyni i w ogóle - można 

by rzec - nie skorzystał z okazji, aby siedzieć cicho, przez co ranił uczucia faryzeuszy. A potem apostołowie 

poszli ze znakiem krzyża i bardzo nim drażnili ówczesnych władców, za co ponieśli śmierć męczeńską. Nikt 

im nie podpowiedział, że powinni po cichu zanieść krzyż w ustronne miejsce, gdzie nikomu nie będzie 

wadzić (por. Dariusz Kowalczyk SJ, Ustronne miejsce dla krzyża).  

Jest sprawą bardzo ważną, aby Bóg był obecny w przestrzeni publicznej przez znak krzyża, ponieważ tylko 

wtedy, gdy Bóg jest wielki, także człowiek jest wielki (Benedykt XVI).  

ZAKOŃCZENIE  

Bracia i siostry! „Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem - pisze św. Paweł - wierzymy, że z Nim również żyć 

będziemy" (Rz 6, 8). Z tą pewnością wyruszamy dziś w dalszą drogę. Niech tajemnica Krzyża Chrystusa 
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stanie się dla nas wszystkich niewyczerpanym źródłem nadziei. Niech nas pociesza i umacnia także wtedy, 

gdy nadejdzie nasza godzina.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wigilia Paschalna, 3 kwietnia 2010  

Abp Stanisław Gądecki, Christos woskresie. Wigilia paschalna (Katedra Poznańska - 3.04.2010)  

Po zakończeniu drogi wielkopostnej, w dzisiejszą, błogosławioną i święta Noc celebrujemy tajemnicę 

zmartwychwstania Pańskiego. Tej Nocy jaśniejące światło zmartwychwstałego Chrystusa odbudowuje to, co 

uległo zniszczeniu, odnawia to, co było stare, i wszystko przywraca do pierwotnej doskonałości.  

Dzięki temu Wigilia Paschalna jest „świętem wszystkich świąt". Jest osią dojrzewania świata, punktem 

zwrotnym w dziejach ludzkości, początkiem nowego stworzenia. W tę Noc ludzie wierzący w Chrystusa 

uświadamiają sobie, czym jest Kościół, zrodzony z wiary i sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii. 

W tę Noc wszyscy jesteśmy, Kościołem zgromadzonym dokoła Zmartwychwstałego Pana. Nie ma lepszej 

szkoły formacji duchowej niż Wigilia Paschalna.  

„To jest dla nas - mówi św. Grzegorz z Nazjanzu - święto nad świętami i uroczystość nad uroczystościami, o 

tyle wyższa od wszystkich, nie tylko ludzkich i z ziemią związanych, lecz także od świąt samego Chrystusa, 

które na Jego cześć obchodzimy, o ile słońce piękniejsze jest od innych gwiazd" (św. Grzegorz z Nazjanzu, 

Mowa paschalna, 45, 2. 23).  

O, zaiste błogosławiona noc, 

jedyna, która była godna poznać  

czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. 

(Exultet)  

ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA  

W tę Noc Chrystus powstaje z martwych. Jego wyjście z grobu jest faktem historycznym, a jednocześnie 

przedmiotem wiary. Wiary, ponieważ nikt nie był naocznym świadkiem tego wydarzenia i żaden 

Ewangelista nie opisał jego przebiegu. Nikt nie może powiedzieć, w jaki sposób się ono dokonało. Jeszcze 

mniej uchwytna dla zmysłów była jego wewnętrzna istota - przejście do innego życia. Tak więc, chociaż 

zmartwychwstanie jest wydarzeniem historycznym - stwierdzonym przez znak pustego grobu i spotkania 

apostołów ze Zmartwychwstałym - to jednak pozostaje dalej tajemnicą wiary w tych punktach, w których 

wychodzi poza sferę historii i stoi ponad nią.  

a. Najpierw Jezus - podobnie jak wszyscy ludzie - doświadczył śmierci i Jego dusza dołączyła do umarłych. 

Ale śmierć Chrystusa nie zakończyła Jego zbawczej działalności. Św. Piotr mówi, że Zbawiciel „zabity na 

ciele" poszedł ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, czyli w otchłani (por. 1 P 3,19).  

„Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się 

przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w 

ciele, a poruszył Otchłań.  

Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą 

zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę 

Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy.  

Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy Go praojciec Adam, pełen 

zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: ‘Pan mój z nami wszystkimi!' I odrzekł Chrystus 

Adamowi: ‘I z duchem twoim!' A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go mówiąc: ‘Zbudź się, o śpiący, i 

powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus'. [...]  
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Powstań, pójdźmy stąd! [...] Gotowy już jest niebiański tron, w pogotowiu czekają słudzy, już wzniesiono 

salę godową, jedzenie zastawione, przyozdobione wieczne mieszkanie, skarby dóbr wiekuistych są otwarte, 

a królestwo niebieskie, przygotowane od założenia świata, już otwarte" (Starożytna homilia na Świętą i 

Wielką Sobotę, Zstąpienie Pana do Otchłani).  

b. Dlaczego zmartwychwstanie jest tak ważne dla nas? Paweł daje odpowiedź na to pytanie, mówiąc o 

Jezusie Chrystusie: „ustanowionym według Ducha Świętości pełnym mocy Synem Bożym przez powstanie 

z martwych" (Rz 1,1.4). Paweł wiedział doskonale, że Jezus zawsze był Synem Bożym, od chwili swojego 

wcielenia, ale nowością zmartwychwstania jest dla niego to, że Jezus zostaje ustanowiony Synem Bożym 

„pełnym mocy". Dla św. Pawła tajemnicza tożsamość Jezusa ujawnia się w większym stopniu w tajemnicy 

zmartwychwstania niż we wcieleniu. W momencie zmartwychwstania Jezus może powiedzieć do swoich 

apostołów: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi" (Mt 28, 18). Stało się to, o czym mówił 

Psalm 2, 8: „Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w Twoje posiadanie krańce ziemi". Od 

zmartwychwstania zaczyna się panowanie Chrystusa, które nie zna innej władzy poza panowaniem prawdy i 

miłości" (por. Benedykt XVI, Zmartwychwstanie rozwiązaniem dramatu krzyża. Św. Paweł a Jezus 

Zmartwychwstały. Audiencja generalna - 5.11.2008).  

Maleńki przedsmak obecności tego panowania Zbawiciela ilustruje fragment książki Antoniego 

Papużyńskiego, przedstawiający losy jego ojca, więźnia łagrów sowieckich. W samą Wielkanoc - 

relacjonuje autor epizod z życia swego ojca - zgromadzono ogromną rzeszę skazańców koło Omska. Wśród 

tłumu ustawiono coś w rodzaju wysokiej mównicy dla szerzenia propagandy sowieckiej. Następnie 

wygłoszono z niej kilka uświadamiających przemówień a potem sprowadzono zespół muzyczny, który - 

głodnym i stojącym na zimnie więźniom - zaśpiewał sławną wtedy piosenkę: „Zdies' nastała żizn' charosza". 

Powoli nadszedł wieczór. Po ukończeniu śpiewu o cudownym życiu w Związku Sowieckim - bodajże szef 

obozów - zapytał, czy jeszcze ktoś chciałby przemówić.  

Usłyszał to mój ojciec i natychmiast podniósł rękę. Podszedł do mównicy, ale stojący obok niej 

enkawudzista nakazał mu, aby się streszczał, bo robi się późno. Ojciec odpowiedział: Powiem tylko dwa 

słowa - przysięgam! To idź, ale pamiętaj, tylko dwa słowa. Ojciec wszedł na mównicę. Zrobiło się cicho jak 

makiem zasiał. On zaś podniósł ręce do góry, nabrał powietrza ile tchu w piersiach i krzyknął z całej siły: 

„Christos woskresie" (Chrystus Zmartwychwstał!). W odpowiedzi tłum zagrzmiał: „Woistinu woskresie" 

(„Prawdziwie zmartwychwstał!"). Więźniowie zaczęli wykrzykiwać rytmicznie to hasło tak potężnie, że 

wydawało się, iż ich głos odbijał się o samo sklepienie niebieskie. W tym czasie ojciec zbiegł z mównicy i 

dał susa w tłum. Strażnicy nie byli w stanie go znaleźć. A on stał całą noc wśród ludzi i wołał razem z nimi 

aż do świtu: „Chrystus zmartwychwstał!" Wielu enkawudzistów wchodziło na mównicę, aby uspokoić 

ludzi, a nawet grozili im bronią, ale łagiernicy nie słuchali. Krzyczeli bez przerwy aż do wschodu słońca 

(por. W drodze 3/2010/123-124).  

NASZE ZMARTWYCHWSTANIE  

Doprawdy: 

Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, 

i ugina potęgi. 

(Exultet)  

a. Chrzest  

Gdzie zmartwychwstanie Chrystusa skutkuje już teraz, w naszym obecnym, ziemskim życiu? Ono 

uwidacznia się najpierw i w najważniejszy sposób w Chrzcie świętym. W Chrzcie, który jest w istocie 

czymś więcej niż obmyciem, oczyszczeniem, czymś więcej niż przyjęciem do wspólnoty, który jest nowym 

narodzeniem, nowym początkiem życia. „My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w 

Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć 

zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z 
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martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim 

złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie" (Rz 6,3-

11). W Chrzcie rezygnujemy z samych siebie, składamy nasze życie w Jego ręce, tak że możemy 

powiedzieć za św. Pawłem: „Teraz [...] już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus". Odtąd już nie żyjemy 

dla samych siebie, lecz dzięki Niemu, z Nim i w Nim. Jeśli w ten sposób godzimy się na swego rodzaju 

śmierć naszego ja, to i granica między śmiercią a życiem staje się przekraczalna. Nie jesteśmy sami nawet w 

chwili śmierci, lecz jesteśmy z Nim, który żyje wiecznie (por. Benedykt XVI, Jezus mówi: 

zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z tobą. Wigilia Paschalna w Bazylice Watykańskiej - 7 IV 2007).  

Jedno z pytań, które najbardziej nurtują człowieka brzmi: co stanie się ze mną po śmierci? Na to pytanie 

dzisiejsza Wigilia Paschalna odpowie, że śmierć nie ma ostatniego słowa, bo ostatecznie tryumfuje życie. A 

nie przekonuje nas o tym nasze ludzkie rozumowanie, ale Jezus Chrystus, ukrzyżowany i złożony w grobie, 

zmartwychwstały w swoim chwalebnym ciele. Zmartwychwstał, abyśmy i my, wierząc w Niego, mogli 

mieć życie wieczne. Ta nowina stanowi serce ewangelicznego przesłania. Mówi o tym w mocnych słowach 

św. Paweł: „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za 

nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się 

Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z 

nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, 

już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi" (1 Kor 15, 3-8). Tę radosną nowinę 

głosi nam również św. Piotr: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On 

w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej 

nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w 

niebie" (1Pt 1,3-4).  

Ale Chrzest odnosi nas nie tylko do przyszłości. On także ofiaruje nam oparcie w doczesności. Z tej racji 

zwany jest także sakramentem oświecenia. Kościół antyczny nazywał go właśnie fotismos, oświecenie. 

Chrzczony zostaje wprowadzony w światłość Chrystusa i dzięki niej rozpoznaje, co jest prawdą, a co 

fałszem, co jest światłem, a co ciemnością. Poznaje dokąd ma pójść? Jakimi wartościami się kierować? 

Według jakich wartości wychowywać młodych, by nie wpajać im zasad, które nie wytrzymają próby czasu, 

ani nie wymagać od nich tego, co nie powinno być im narzucane? Pośród narodu zepsutego i przewrotnego 

autentyczni chrześcijanie jaśnieją jako źródła światła (por. Flp 2, 15). Ów mały płomień świecy, który 

rozpalił w nas Chrystus - to delikatne światło Jego Słowa i Jego miłości - nie może w nas zgasnąć pośród 

zamętu czasów, ale ma stawać się coraz większe i jaśniejsze (por. Benedykt XVI, Światło 

zmartwychwstałego Chrystusa przenika w noce dziejów. Wigilia Paschalna - 11 IV 2009).  

b. katechumeni  

My wierzymy Chrystusowi i apostołom, dlatego w tę wielką Noc radujemy się obecnością 12 dorosłych 

katechumenów, którzy - przebywszy roczny okres wtajemniczenia chrześcijańskiego - obyczajem 

praktykowanym w Kościele od dwóch tysięcy lat otrzymają za chwilę aż trzy sakramenty: Chrzest, 

Bierzmowanie i Eucharystię. Drodzy katechumeni, Duch Święty przyprowadził Was tutaj z różnych miejsc i 

różnych sytuacji życiowych, abyście w tej katedrze, będącej Matką wszystkich Kościołów w Polsce, zostali 

obmyci z grzechów, uświęceni olejem radości i nakarmieni Chlebem dającym życie wieczne.  

W dzisiejszej Wigilii Paschalnej uczestniczą także neokatechumeni z pierwszej i trzeciej Wspólnoty 

Neokatechumenalnej z parafii św. Wojciecha w Poznaniu, którzy kiedyś pogrążeni w beznadziei i strachu 

śmierci, w Wigilię Paschalną radośnie zwiastują powrót Zmartwychwstałego Pana.  

My wszyscy zaś, zgromadzeni razem w tej katedrze, jednoczymy się z katechumenami całego świata, aby 

ponowić nasze przyrzeczenia chrzcielne, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha, a teraz ponownie 

przyrzekamy służyć Bogu w sprawiedliwości i miłosierdziu.  

ZAKOŃCZENIE  
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O, zaiste błogosławiona noc, 

w której się łączy niebo z ziemią, 

sprawy boskie ze sprawami ludzkimi 

(Exultet)  

List pasterski Arcybiskupa Poznańskiego, 11 kwietnia 2010  

List pasterski Arcybiskupa Poznańskiego Stanisława Gądeckiego z okazji peregrynacji relikwii św. Jana 

Vianneya w Archidiecezji Poznańskiej, 11 kwietnia 2010 roku  

Drodzy w Chrystusie Bracia Kapłani, diecezjalni i zakonni, 

Osoby życia konsekrowanego, 

Umiłowani Archidiecezjanie!  

W Jubileuszowym Roku Dwutysięcznym, Sługa Boży Jan Paweł II ogłosił dzisiejszą, Drugą Niedzielę 

Wielkanocną, niedzielą Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła. Ojciec Święty zdawał sobie sprawę z 

tego, że nie wszystkie krzywdy da się wyrównać przy pomocy sprawiedliwości. Że istnieje pewien bezmiar 

zła i krzywd, które są nie do wyrównania. Problem ten może rozwiązać tylko miłosierdzie Boże i wzorujące 

się na Nim miłosierdzie człowieka.  

W zrozumieniu tej tajemnicy pomogło mu dwoje naszych rodaków: święta Siostra Faustyna, przez którą 

zostało przekazane orędzie Miłosierdzia Bożego oraz błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik 

świętej i niestrudzony apostoł kultu Miłosierdzia Bożego. Sam Karol Wojtyła - jeszcze w czasie II wojny 

światowej - jako student i robotnik poznał nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i wiele razy modlił się przy 

grobie mało znanej wówczas Siostry Faustyny. Kiedy został arcybiskupem krakowskim, rozpoczął jej 

proces zmierzający do wyniesienia jej na ołtarze. W końcu - w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do Polski 

- poświęcił świat Bożemu Miłosierdziu, zgodnie z orędziem przekazanym przez naszą świętą Rodaczkę.  

TAJEMNICA MIŁOSIERDZIA  

Miłosierdzie Boże jest największym przymiotem Boga. Z miłości miłosiernej Boga zostaliśmy stworzeni, z 

miłosierdzia Bożego zostaliśmy zbawieni. Przez miłosierdzie Boże tam, gdzie „wzmógł się grzech, tam 

jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła 

swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego" 

(Rz 5, 20 - 21).  

a. Bóg Ojciec  

Łatwo zauważyć, że cała historia zbawienia to nic innego jak wielkie dzieje miłosierdzia Bożego. Żaden 

przymiot Stwórcy nie jest tak mocno podkreślany w Biblii, jak - miłosierdzie. Gdy Adam uległ pokusie i 

zapragnął żyć bez Boga - chociaż wszystko Bogu zawdzięczał - Bóg nie tylko nie ukarał przestępcy wieczną 

karą, ale usuwając go z raju, obiecał mu ocalenie (Rdz 3,15).  

A potem dał ludziom świadectwo swojego miłosierdzia, kiedy - ze względu na kilku sprawiedliwych - 

gotów był ocalić bezbożne miasta, Sodomę i Gomorę.  

Objawiając się z kolei Mojżeszowi nazwał samego siebie Bogiem: „miłosiernym, litościwym, cierpliwym, 

bogatym w łaskę i wierność, zachowującym swą łaskę na tysiączne pokolenia, przebaczającym 

niegodziwość, niewierność, grzech" (Wj 34,6-7).  

Jeśli Bóg piętnował grzechy swojego ludu ustami proroków i doświadczał różnymi klęskami, to tylko w tym 

celu, by przywieść go do opamiętania. Nie potępił też Dawida, grzesznika wyznającego swą winę. Dlatego 
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psalmiści, pragnąc wyśpiewać najwyższą pochwałę, intonują hymny do Boga łagodności, miłosierdzia i 

wierności (Ps 103 [102], 145 [144]).  

Spośród wielu imion Boga występujących na kartach Pisma św., imię najbliższe Jego naturze brzmi „Ojciec 

miłosierdzia" (2 Kor 1, 3). Ten przymiot Boży stanowi jakby latarnię morską dla ludzi, którzy na ziemi 

chcieliby mieć jakąś nadzieję. On objawia ogromną miłość Boga, który przygarnia do serca grzeszną 

ludzkość i każdego człowieka.  

Nie istnieje dla człowieka inne źródło nadziei poza miłosierdziem Boga. „Nic tak nie jest potrzebne 

człowiekowi, jak miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego 

słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga" (Jan Paweł II, Łagiewniki, 7 VI 1997).  

b. Syn Boży  

Miłosierdzie Boga objawił nam w najdoskonalszy sposób Jezus Chrystus. W Nim nie tylko poprzez myśl, 

ale cieleśnie - w sposób widzialny - Bóg objawił się jako Ojciec „bogaty w miłosierdzie" (Dives in 

misericordia, 2). „W rzeczywistości, miłosierdzie jest istotą orędzia ewangelicznego, jest imieniem samego 

Boga, obliczem Boga, jakie objawił w Starym Przymierzu, a w pełni w Jezusie Chrystusie, wcieleniu 

miłości stwórczej i odkupieńczej" (Benedykt XVI, Nie ma innego źródła nadziei jak miłosierdzie Boga. 

Rozważanie przed modlitwą Regina Caeli - 30 marca 2008).  

Dlatego też Chrystus mógł streścić swoje posłannictwo w słowach: „Duch Pański spoczywa na Mnie, 

prowadzi Mnie, namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a 

niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana" (Łk 4, 

18-19). Gdy do Chrystusa przybyli wysłannicy Jana Chrzciciela, On odpowiedział im: „Idźcie i donieście 

Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 

oczyszczenia i głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię" (Łk 7,22).  

Chrystus nauczał o Bożym miłosierdziu w wielu porównaniach i przypowieściach. O nim mówi 

przypowieść o Dobrym Pasterzu szukającym zbłąkanej owcy, o Ojcu czekającym na powrót syna 

marnotrawnego, o niewieście cudzołożnej, Zacheuszu, Samarytance przy studni Jakubowej.  

Tym, którzy wyrażali sprzeciw wobec faktu, że jadał z grzesznikami, odpowiedział: „Idźcie i starajcie się 

zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale 

grzeszników" (Mt 9,13).  

Jednak najbardziej radykalnym objawieniem miłości miłosiernej Boga stała się ofiara Chrystusa na ołtarzu 

krzyża. „Ukrzyżowany Jezus jest ikoną bezgranicznego miłosierdzia, jakie Bóg okazuje każdemu 

człowiekowi" (Jan Paweł II, Środa Popielcowa, 25 II 1998).  

c. Duch Święty i Kościół  

Prowadzony przez Ducha Świętego Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi 

miłosierdzie i kiedy ludzi wiedzie do zdrojów miłosierdzia. W codziennym życiu Kościoła rozbrzmiewa 

jakby nieustające echo prawdy o miłosierdziu Bożym.  

Po Chrzcie Świętym najbardziej doświadczamy potęgi tego miłosierdzia w sakramencie pokuty. W 

czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii nasz Pan zwraca się do apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego! 

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 22 - 23). 

Od tej chwili przez całe wieki istnienia Kościoła - poprzez posługę apostolską - ofiarowane jest ludziom 

wierzącym nieustannie zwycięstwo łaski nad grzechem. Przez posługę kapłanów ciągle dociera do nas 

miłosierna miłość Boga.  
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PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIADKA MIŁOSIERDZIA  

Jednym z największych świadków Bożego miłosierdzia w dziejach Kościoła był skromny proboszcz z Ars, 

św. Jan Vianney. Ze względu na swoją pokorę, rozmodlenie i nieustanną pokutę został obdarowany 

wielkimi łaskami. Przy jego konfesjonale klękały tysiące ludzi, on zaś niejednokrotnie przypominał 

spowiadającym się grzechy przez nich zapomniane, albo zatajone. Aby przyjąć sakrament pokuty - radził - 

potrzeba trzech rzeczy: wiary, pozwalającej odkryć Boga obecnego w kapłanie; nadziei pozwalającej 

wierzyć, że Bóg udzieli nam łaski przebaczenia; wreszcie miłości, skłaniającej nas do kochania Boga i 

przekazującej sercu żal za to, że Go obraziliśmy.  

W dobiegającym końca Roku Kapłańskim mamy okazję oddać hołd temu świętemu spowiednikowi. Od 

środy 14 do poniedziałku 26 kwietnia w Archidiecezji Poznańskiej będzie miała miejsce peregrynacja 

relikwii św. Jana Vianneya. Relikwiarz ręki, którą patron spowiedników udzielał dziesiątki tysięcy razy 

rozgrzeszenia, odwiedzi 21 parafii naszej Archidiecezji, seminaria duchowne i formacyjne domy zakonne.  

Kult relikwii jest przykładem potęgi zmysłu wiary Ludu Bożego. „Wszelkie bowiem prawdziwe świadectwo 

miłości, jakie okazujemy mieszkańcom nieba, z natury swojej zmierza ostatecznie do Chrystusa, który jest 

‘koroną wszystkich Świętych', a przez Niego - do Boga, który jest przedziwny w świętych swoich i w nich 

jest uwielbiony" (Lumen gentium, 50). Kult ten wyrasta z przekonania, że godność dzieci Bożych rozciąga 

się również na nasze ciało. Pisze św. Paweł Apostoł: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha 

Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?" (1 Kor 6,19). 

Obecność relikwii Jana Vianneya pośród nas oznacza jego szczególne wstawiennictwo za nami u Boga, a 

oddawanie im czci wyraża komunię całego Kościoła powołanego do dawania świadectwa wierności 

Zbawicielowi (por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności, 

237). Potraktujmy więc zbliżające się nawiedzenie jako osobiste spotkanie ze św. Janem Vianneyem, które 

może stać się wyjątkową okazją do pogłębienia naszej duchowości. On przecież wstawia się za nami u Ojca, 

ofiarując Mu zasługi, które przez Jezusa Chrystusa zdobył na ziemi, służąc Panu i w ciele swoim 

dopełniając tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusowym.  

Serdecznie zapraszam wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich do 

wspólnej modlitwy przy relikwiach św. Proboszcza z Ars. Relikwie te - z uwagi na ograniczenia czasowe - 

nie mogą nawiedzić wszystkich parafii naszej Archidiecezji. Dlatego zapraszam wszystkich do wybranych 

kościołów stacyjnych. Księża proboszczowie powiadomią swoich parafian o lokalizacji tychże kościołów i o 

programie uroczystości.  

ZAKOŃCZENIE  

„Dajcie nam świętych kapłanów a święte będą rodziny i święty będzie świat!" - powtarzała błogosławiona 

Matka Teresa z Kalkuty. A zatem módlmy się wytrwale - za wstawiennictwem św. Jana Vianneya - aby i 

pośród nas pracowali święci kapłani, którzy odnowią nie tylko życie Kościoła, ale naszych rodzin, całej 

naszej Ojczyzny. Módlmy się, by Chrystus - najwyższy i wieczny Kapłan - był obecny na drogach naszego 

życia przez gorliwych, mądrych i ofiarnych księży. Módlmy się za nasze Arcybiskupie Seminarium 

Duchowne i o nowe powołania z naszych parafii, z naszych rodzin.  

Maryi, Matce Miłosierdzia, zawierzam czas peregrynacji relikwii św. Jana Vianneya w naszej Archidiecezji.  

Na owocne przeżycie tego czasu wszystkim wiernym, a w szczególności tym, którzy z troską myślą o 

kapłanach i modlą się za nich, z serca błogosławię.  

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  



490 
 

Poznań, dnia 11 kwietnia 2010 roku 

N. 1955/2010  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza św. żałobna po śmierci delegacji katyńskiej, 

14 kwietnia 2010  

Abp Stanisław Gądecki, Na służbie Polsce i Kościołowi. Msza św. żałobna po śmierci Prezydenta RP i 

delegacji katyńskiej (Plac Poznańskich Krzyży - 14.04.2010)  

Gromadzimy się dzisiaj w miejscu symbolicznym - przed Poznańskimi Krzyżami - przeżywając żałobę po 

stracie Pana Prezydenta i całej delegacji, która zmierzała na uroczystości katyńskie. Nasza modlitwa jest 

rzeczą całkiem naturalną i zrozumiałą w obliczu tragedii, która wydarzyła się w miejscu określanym jako 

Trójkąt Bermudzki narodu polskiego (Myrosław Marynowycz). Rzeczą nienormalną byłaby obojętność na 

cierpienie i śmierć, zwłaszcza wtedy, kiedy ginie głowa Ojczyzny. Św. Paweł konstatuje: kiedy „cierpi jeden 

członek, współcierpią wszystkie inne członki" (1 Kor 12,26) ciała, którym jest Kościół. Analogicznie winno 

być w odniesieniu do ciała - Ojczyzny.  

Myśląc z nadzieją zmartwychwstania o wszystkich bez wyjątku, którzy w drodze ponieśli śmierć na służbie 

Kościoła i Ojczyzny, chciałbym zatrzymać się na rozważeniu czterech ważkich spraw: historii, polityki, 

nauki i wiary.  

   

HISTORIA  

Pierwszą kwestią jest historia. Otóż historia, czyli pamięć jest przestrzenią, w której konstytuuje się naród. 

Bez pamięci nie ma narodu. „Pamięć - stwierdził francuski filozof Paul Ricoeur - jest tą siłą, która tworzy 

tożsamość istnień ludzkich, zarówno na płaszczyźnie osobowej, jak i zbiorowej. Przez pamięć bowiem w 

psychice osoby tworzy się poniekąd i krystalizuje poczucie tożsamości". Analizując dzieje własnej ojczyzny 

- poznajemy własne korzenie, lepiej rozumiemy naszą teraźniejszość, aktualną sytuację społeczną, 

polityczną, gospodarczą. Znajomość przeszłości pozwala nam głębiej i lepiej identyfikować się z ludźmi 

wokół nas, bo ci ludzie - choć tak różni i często ode mnie odmienni - wyrastają przecież z tych samych 

korzeni. Nie da się - jak chcieliby niektórzy - skupić się wyłącznie na tym, co tu i teraz, na samym 

budowaniu przyszłości. Naród, społeczeństwo, wreszcie każdy z nas potrzebuje bazy, fundamentu, na 

którym buduje. Liczy się nie tylko to, „dokąd zmierzam", ale także to, „skąd przychodzę".  

   

Zwracając się do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych Benedykt XVI powiedział: „Dziś mamy do 

czynienia z poważnym kryzysem historiografii, bo musi ona walczyć o przetrwanie w społeczeństwie 

kształtowanym przez pozytywizm i materializm. Obie te ideologie wzbudziły niepohamowany entuzjazm 

dla postępu, a ów entuzjazm, podsycany przez spektakularne odkrycia i zdobycze techniczne, mimo 

katastrofalnych doświadczeń ubiegłego wieku, wywiera wpływ na koncepcję życia rozległych warstw 

społeczeństwa. Przeszłość jawi się zatem wyłącznie jako ciemne tło, na którym jaśnieją ponętne obietnice 

teraźniejszości i przyszłości. [...] Typową cechą tej mentalności jest brak zainteresowania historią. [...] A 

rezultatem jest społeczeństwo, które nie pamięta o własnej przeszłości, a tym samym pozbawia się 

zdobytych dzięki doświadczeniu kryteriów i nie potrafi już stworzyć podstaw harmonijnego współistnienia i 

wspólnego zaangażowania w realizację przyszłych celów. Takie społeczeństwo jest szczególnie podatne na 

ideologiczną manipulację" (Benedykt XVI, Pamięć historyczna pomaga budować przyszłość. Do 

Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych - 7.03.2008). „Naród, który traci pamięć - traci życie". Narody, 

które nie potrafią zadbać o swoją historię, przestają odgrywać jakąkolwiek rolę, rozpadają się, lub tracą 

swoją tożsamość. Polacy przetrwali zabory w dużej mierze dlatego, że potrafili pielęgnować pamięć.  
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Nie da się ukryć, że Prezydent Kaczyński i ci, którzy podzielali jego idee, starali się zadbać o to, aby Polacy 

byli dobrze zakorzenieni w niezafałszowanej historii. Znana jest jego wiara w powrót Polski na drogę 

prawdy i najszlachetniejszych tradycji naszego narodu. Prezydent „jako wzorowy mąż stanu i prawdziwy 

patriota do końca pozostał wierny swoim ideałom dbałości o ujawnienie prawdziwej historii Narodu 

Polskiego" (Wniosek radnych Miasta Warszawy). Ten, który tak wiele sił poświęcił na przywracanie 

prawdy historycznej zakończył życie w odległości kilku kroków od Lasu Katyńskiego, miejsca, które od 

prawie 70 lat dzieliło narody Polski i Rosji. Pisze Niezawisimaja Gazieta: „Dla Polski i osobiście dla Lecha 

Kaczyńskiego przywrócenie historycznej prawdy w tej kwestii stało się sprawą życia. (...) Jego walka 

zakończyła się sukcesem: nie usłyszał przeprosin, ale prawda - nie ma co do tego żadnych wątpliwości - 

zatriumfowała" (Wtorek, 13 kwietnia 2010, Nr 86 (3712).  

   

Czy w ramach dbałości o naszą zbiorową, obywatelską pamięć nie powinniśmy poważnie potraktować 

wniosków zawartych w przemówieniu, które nie zostało wygłoszone przez Pana Prezydenta w Katyniu? 

Brzmią one tak: „Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie w pełni zagoić i zabliźnić. Jesteśmy już na 

tej drodze. My, Polacy, doceniamy działania Rosjan z ostatnich lat. Tą drogą, która zbliża nasze narody, 

powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się na niej ani nie cofając" i „Wszystkie okoliczności zbrodni 

katyńskiej muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie 

niewinność ofiar, by ujawnione zostały wszystkie dokumenty dotyczące tej zbrodni. Aby kłamstwo 

katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej".  

POLITYKA  

Drugą kwestią jest polityka. Otóż ukrywanie prawdy o Katyniu pozostanie dla nas symbolem polityki 

oportunistycznej. Oportunistycznej, czyli takiej, która rezygnuje z niezmiennych zasad dla doraźnych 

korzyści.  

   

a. „Ukrywanie prawdy o Katyniu - efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili - stało się jednym z 

fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce: założycielskim kłamstwem PRL" (Niewygłoszone 

katyńskie przemówienie L. Kaczyńskiego).  

Niestety, oportunistami okazali się również zachodni alianci, obawiając się podpisania przez Stalina 

jednostronnego układu pokojowego z Hitlerem. Dla zachowania jedności koalicji, przymknęli oczy na 

katyńskie dowody zbrodni. Druga wojna światowa - powiadają - trwała 6 lat, czyli około 2.200 dni. Zginęło 

w niej łącznie około 50 milionów ludzi, czyli statystycznie, każdego dnia w drugiej wojnie światowej ginęło 

około 22 700 ludzi. Liczba ofiar Katynia, Charkowa i Miednoje zabitych przez NKWD odpowiada w 

przybliżeniu liczbie ofiar jednego dnia wojny. Uwaga, jaką alianci poświęcili sprawie Katynia, jest 

proporcjonalna do liczby ofiar tej zbrodni.  

   

Na szczęście, każdy oportunizm posiada swoją cenę. Niespełna sześć tygodni po ogłoszeniu przez Niemców 

wiadomości o odkryciu grobów, ambasador brytyjski przy polskim rządzie na uchodźstwie w Londynie, 

napisał w poufnym memorandum do brytyjskiego gabinetu wojennego: „W istocie byliśmy zmuszeni do 

nadużywania dobrego imienia Anglii w takim samym celu, w jakim mordercy użyli drzewek sosnowych, 

czyli dla ukrycia zbrodni [...] Czy nie jest tak, że teraz stajemy w obliczu niebezpieczeństwa oszukiwania 

nie tylko innych, lecz i siebie samych; [...] Czyż nie na nas spadnie przekleństwo świętego Pawła odnoszące 

się do tych, którzy widzą zbrodnie i nie płoną gniewem?" (sir Owen O'Malley).  
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Ostatnia katastrofa wykrzyczała szerokiemu światu powody, dla których Polacy każdego roku zbierali się w 

tym miejscu. Po tym nieszczęściu świat usłyszał o Katyniu, rozmawia o nim, odkrywa go i stara się 

zrozumieć. Po tym wypadku Katyń może stać się - jak powiadają - swoistym katharsis, oczyszczeniem dla 

narodu rosyjskiego. Oba polskie kataklizmy pozwolą teraz Rosjanom otworzyć się na ich własne koszmary 

z przeszłości. Poznają oni zbrodnie Stalina i Rosja się zmieni. Dzięki Katyniowi. Norman Davies pisze: 

„Kiedy patrzę na gigantyczną przemianę, jaka zachodzi w stosunkach polsko-rosyjskich, nie mogę 

uwierzyć, że doczekałem takich czasów. Relacje obu krajów mają szanse być lepsze niż kiedykolwiek w 

dziejach tych narodów. To dzieje się na naszych oczach i trzeba być ślepym, żeby tego nie zauważyć" (N. 

Davies, Teraz wierzę, że w Polsce narodzi się nowa Solidarność, Polska - 13.04.2010).  

   

b. Gdy idzie natomiast o samą osobę Pana Prezydenta, czy nie potrzeba rachunku sumienia? Czy nie jest 

zastanawiającym fakt, że dzień przed wyjazdem do Katynia przedstawiano Go w mediach w diametralnie 

odmiennym świetle aniżeli w dzień po jego śmierci. Wydawać by się mogło, że mamy do czynienia z 

całkiem inną osobą. Przez całe cztery lata szargano osobę Prezydenta i pomniejszano rangę sprawowanego 

przez niego urzędu, tym samym nie szanując tych, którzy go wybrali, ani - majestatu Rzeczpospolitej. 

Dowodzono, że jest najgorzej wykształconym człowiekiem na tym stanowisku, mimo iż był jedynym z 

powojennych prezydentów, który posiadał tytuł profesora. Drwiono z jego patriotyzmu a przywracanie 

pamięci, przedstawiono jako małostkowość i zaściankowość. Kpiono z jego miłości do matki, żony, brata. 

Skąd się brała ta zjadliwa propaganda, która ostatecznie szkodziła nie tylko jemu, ale naszej Ojczyźnie? 

Dzień później - w tych samych gazetach - okazuje się nagle, że ten sam człowiek był największym patriotą. 

Czy nie jest to zastanawiająca obłuda? Jeśli cenzura nie istnieje, to w kogo ręku znajdują się dzisiaj 

nożyczki? Czy nie daje nam to nic do myślenia o rozległej manipulacji, jakiej podlegamy codziennie i jakiej 

się często poddajemy powtarzając, mimo wykształcenia, opinie, które nie przystoją osobom myślącym.  

   

c. Przed polskimi elitami politycznymi nastał teraz czas próby; próby ich charakteru. Jeśli obecną względną 

równowagę zaburzy negatywna gorączka, Polska bardzo sobie zaszkodzi. Jeśli nie zawiodą - polska 

demokracja odbuduje się i wzmocni. Jeśli swoją zgodnością zainspirują naród, w Polsce narodzi się nowa 

Solidarność. To przecież z jej szeregów wyszedł prezydent Kaczyński. I on zapewne marzyłby o takim 

scenariuszu (por. N. Davies, Teraz wierzę, że w Polsce narodzi się nowa Solidarność, Polska - 13.04.2010).  

   

Czy nie jest to czas na nowe przemyślenie kierunku naszej polityki, która od dłuższego czasu jest 

przedmiotem tak wielu krytycznych uwag ludzi głębiej myślących. Czy zamiast posunięć politycznych 

zmierzających do krótkowzrocznych celów i pozornych sukcesów, nie należy raczej wziąć pod uwagę spraw 

zasadniczych, takich jak zabezpieczenie prawnej, ekonomicznej i społecznej suwerenności rodziny, 

zabezpieczenie prawa własności obywateli w skali państwowej w kategoriach prawa publicznego, jak 

prawno-konstytucyjne zagwarantowanie nietykalności osoby ludzkiej w zakresie prawa do życia od 

poczęcia do naturalnego kresu, jak zabezpieczenie etycznego wychowania młodego pokolenia, wolnego od 

wpływów relatywizmu.  

Chodzi nade wszystko o fakt solidarności pojmowanej jako czynnik decydujący w sferze gospodarczej, 

kulturowej, politycznej oraz religijnej, solidarności przyjętej jako kategoria moralna. Nie jest ona 

nieokreślonym współczuciem czy powierzchownym rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wielu osób, 

bliskich czy dalekich. Przeciwnie, jest to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego, 

czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich. Wola 

ta opiera się na gruntownym przekonaniu, że zahamowanie pełnego rozwoju jest spowodowane żądzą zysku 

i owym pragnieniem władzy. Tego rodzaju „struktury grzechu" można zwalczyć jedynie poprzez postawę 

przeciwną: zaangażowaniem dla dobra bliźniego wraz z gotowością ewangelicznego „zatracenia siebie" na 
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rzecz drugiego zamiast wyzyskania go, „służenia mu" zamiast uciskania go dla własnej korzyści (por. 

Sollicitudo rei socialis, 38).  

NAUKA  

   

I trzecia sprawa - nauka, czyli charakterystyczna przestrzeń tych, którzy się dzisiaj zebrali, aby uczcić 

pamięć wszystkich ofiar katastrofy. Prof. Lech Kaczyński w latach 1967-1971 studiował prawo na 

Uniwersytecie Warszawskim.  

   

Po obronie pracy magisterskiej przeniósł się do Sopotu, gdzie podjął pracę naukowo-dydaktyczną w 

Zakładzie Prawa Pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Tam pod kierunkiem doc. dr hab. Romana Korolca, a 

po jego śmierci prof. dr hab. Czesława Jackowiaka przygotował i obronił w 1980 r. rozprawę doktorską pt. 

„Zakres swobody stron w zakresie kształtowania treści stosunku pracy", za którą otrzymał nagrodę w 

prestiżowym konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo". W rozprawie L. Kaczyński stworzył bardzo 

odważną i śmiałą jak na owe czasy koncepcję charakteru prawnego norm prawa pracy i zasady 

uprzywilejowania pracownika.  

   

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w roku 1990 na podstawie rozprawy 

„Renta socjalna". W jej treści rozwinął reprezentowaną w Katedrze Prawa Pracy UG koncepcję prawa 

zabezpieczenia społecznego jako systemu środków wspierających obywateli, którzy utracili zdolność do 

zarobkowania lub znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych. Był autorem kilkudziesięciu opracowań 

naukowych z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego.  

   

Pracę naukową i dydaktyczną łączył z działalnością na rzecz opozycji demokratycznej w Polsce. Od połowy 

lat 70-tych zbierał pieniądze dla represjonowanych robotników, zaś w 1977 r. podjął współpracę z Biurem 

Interwencji Komitetu Obrony Robotników, a rok później związał się z Wolnymi Związkami Zawodowymi. 

W tym czasie prowadził szkolenia i wykłady dla robotników, głównie z zakresu prawa pracy. W stanie 

wojennym był internowany w obozie w Strzebielinku. Po zwolnieniu z internowania pełnił wiele funkcji w 

podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność". Brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu, od maja 1990 r. 

faktycznie kierował NSZZ „Solidarność" jako I zastępca Przewodniczącego L. Wałęsy. Po krótkim 

epizodzie pracy w Kancelarii Prezydenta RP objął funkcję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.  

   

Po zakończeniu kadencji powrócił do pracy naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie Gdańskim. W 1996 r. 

został mianowany profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego. W 1997 r. przeniósł się na 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  

   

Władze Uniwersytetu Gdańskiego i UKSW pamiętają go jako znakomitego nauczyciela akademickiego, 

doskonałego naukowca, a przede wszystkim niezwykle skromnego i życzliwego człowieka. Jako 

urlopowany pracownik UKSW zmarł razem ze swoim rektorem (ks. Ryszardem Rumiankiem).  
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Pisał Mikołaj Kopernik: „Zadaniem wszystkich nauk szlachetnych jest odciągać człowieka od zła i kierować 

jego umysł ku większej doskonałości".  

 

Niestety, doświadczenia, jakie ludzkość poczyniła w minionym stuleciu zdecydowanie przeczą 

optymistycznemu przekonaniu Kopernika o powiązaniu pomiędzy zdobywaniem wiedzy a moralnymi 

wartościami. Zdolnymi do największego barbarzyństwa, winnymi największych ludobójstw w historii 

ludzkości, ludźmi czyniącymi z antropologii, medycyny, socjologii, historii a także innych nauk ślepe 

niewolnice ideologii okazali się ludzie wszechstronnie wykształceni. Faszyzm, a także stalinowski 

komunizm nie był propagowany przez samych psychopatów i ludzi prymitywnych, ale miał na swoich 

usługach całe rzesze wykształconych propagandzistów. Podobnie zresztą umysły, w których zrodził się plan 

systematycznego ludobójstwa na narodzie kambodżańskim, były wcześniej kształcone w Paryżu. Osoby 

odpowiedzialne za bezpośrednie przygotowanie i przeprowadzenie ataku na World Trade Center kształciły 

się z kolei na wyższych uczelniach Niemiec.  

 

Zdobycze nauki, będąc z jednej strony odbiciem prawdziwej inteligencji i geniuszu ludzkiego, z drugiej zaś 

odbiciem ograniczeń i niedoskonałości swych twórców, mogą stać się w umysłach i w rękach ich samych 

oraz innych ludzi zarówno narzędziem pomnażania dobra, jak i narzędziem zbrodni. I niestety dotyczy to w 

równym stopniu zdobyczy nauk technicznych, jak i humanistycznych.  

 

WIARA  

   

Ostatni i najważniejszy temat, to wiara. Zakłada ona odczytywanie wydarzeń w świetle Ewangelii, która 

m.in. mówi: „A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus 

zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad 

waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: "Szczęśliwe niepłodne łona, które nie 

rodziły, i piersi, które nie karmiły". Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: 

Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?»" (Łk 23, 27-31).  

   

Odpowiedzią człowieka wiary na to, co się wydarzyło nie może być lamentowanie ani rozdmuchiwanie 

płytkiego sentymentalizmu, ale nawrócenie. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" - mówi Ewangelia 

(Mk 1, 15). Nawrócić się znaczy: przemyśleć, poddać rewizji życie indywidualne i społeczne; pozwolić 

Bogu wniknąć w zasady rządzące naszym życiem; w osądach nie kierować się rozpowszechnionymi 

opiniami. Nawrócić się znaczy: nie żyć tak jak wszyscy, nie postępować jak wszyscy, nie usprawiedliwiać 

własnych dwuznacznych albo niegodziwych działań tym, że inni postępują tak samo; nie opierać się na 

osądzie wielu, na osądzie ludzkim, ale na osądzie Bożym. Innymi słowy: szukać nowego stylu życia.  

   

Nie jest to żaden moralizm. Gdybyśmy sprowadzili chrześcijaństwo do moralności, stracilibyśmy z oczu 

istotę orędzia Chrystusa, to znaczy dar komunii z Jezusem, a tym samym z Bogiem. Kto nawraca się ku 

Chrystusowi, nie zamierza tworzyć sobie własnej autarchii moralnej, nie próbuje stawać się dobrym o 

własnych siłach.  

   

‘Nawrócenie' znaczy coś dokładnie przeciwnego: uwolnić się od samowystarczalności, dostrzec i pogodzić 

się z tym, że potrzebujemy innych i Innego, Jego przebaczenia i przyjaźni. Życie nie nawrócone to ciągłe 
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samousprawiedliwianie się (nie jestem gorszy niż inni); nawrócenie natomiast to pokorne zawierzenie się 

miłości Innego, która staje się miarą i kryterium mojego własnego życia.  

   

Trzeba także wziąć pod uwagę aspekt społeczny nawrócenia. Jednakże prawdziwa personalizacja jest 

zawsze nową i głębszą socjalizacją. „Ja" otwiera się na całą głębię „ty" i w ten sposób powstaje nowe „my". 

Jeśli styl życia rozpowszechniony dzisiaj w świecie rodzi niebezpieczeństwo depersonalizacji, czyli życia 

życiem cudzym, nawrócenie powinno prowadzić nas do powstania nowego „my", to znaczy do wejścia na 

wspólną drogę z Bogiem. Nawrócenie czysto indywidualne nie ma solidnego oparcia (por. kard. Joseph 

Ratzinger, Nowa ewangelizacja).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie 

tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity" (J 12,24).  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego przed beatyfikacją ks. Popiełuszki, 19 kwietnia 

2010  

Abp Stanisław Gądecki, Abym leczył rany zbolałych serc. Rozpoczęcie przygotowań do beatyfikacji ks. 

Jerzego Popiełuszki (Poznań, M.B. Bolesnej - 19.04.2010)  

Dnia 6 czerwca będzie miała miejsce w Warszawie beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki. „Wiemy też, że 

Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według 

[Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór 

obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też 

powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą" 

(Rz 8, 28-30).  

1. KAPŁAŃSTWO  

Ta beatyfikacja zamyka jakoś ten wielki krąg życia kapłana, który wyświęcony dnia 28 maja 1972 r. 

umieścił na swoim obrazku prymicyjnym znamienne słowa: „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i 

leczył rany zbolałych serc".  

Istotnie, czasy, w których przyszło mu wprowadzić w życie to hasło domagały się leczenia serc zbolałych. 

Były to bowiem czasy wielkiej niesprawiedliwości społecznej w Polsce. „Trudno nie zauważyć - pisze Jan 

Paweł II - iż bardzo często programy, które biorą początek w idei sprawiedliwości, które mają służyć jej 

urzeczywistnieniu we współżyciu ludzi, ludzkich grup i społeczeństw, ulegają w praktyce wypaczeniu. 

Chociaż więc w dalszym ciągu na tę samą ideę sprawiedliwości się powołują, doświadczenie wskazuje na 

to, że nad sprawiedliwością wzięły górę inne negatywne siły, takie jak zawziętość, nienawiść czy nawet 

okrucieństwo, wówczas chęć zniszczenia przeciwnika, narzucenia mu całkowitej zależności, ograniczenia 

jego wolności, staje się istotnym motywem działania: [...] Wiadomo przecież, że w imię motywów rzekomej 

sprawiedliwości (np. dziejowej czy klasowej) niejednokrotnie niszczy się drugich, zabija, pozbawia 

wolności, wyzuwa z elementarnych ludzkich praw" (Dives in misericordia, 12).  

2. DUSZPASTERSTWO  
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Ks. Popiełuszko pragnął leczyć serca „złamane". Decydującym, choć przecież nie pierwszym, impulsem do 

tego stał się sierpień 1980 roku. Delegacja strajkujących hutników poprosiła wówczas Księdza Kardynała 

Prymasa o przybycie księdza do huty. Sam ks. Jerzy wspominał te wydarzenia w następujący sposób: „Tego 

dnia i tej Mszy św. nie zapomnę do końca życia. Szedłem z ogromną tremą. Już sama sytuacja była zupełnie 

nowa. Co zastanę? Jak mnie przyjmą? Czy będzie gdzie odprawiać? Kto będzie czytał teksty? Śpiewał? 

Takie, dziś może naiwnie brzmiące pytania, nurtowały mnie w drodze do fabryki. I wtedy przy bramie 

przeżyłem pierwsze wielkie zdumienie. Gęsty szpaler ludzi - uśmiechniętych i spłakanych jednocześnie. I 

oklaski. Myślałem, że ktoś ważny idzie za mną. Ale to były oklaski na powitanie pierwszego w historii tego 

zakładu księdza przekraczającego jego bramy. Tak sobie wtedy pomyślałem - oklaski dla Kościoła, który 

przez trzydzieści lat wytrwale pukał do fabrycznych bram. Niepotrzebne były moje obawy - wszystko było 

przygotowane: ołtarz na środku placu fabrycznego i krzyż, który potem został wkopany przy wejściu, 

przetrwał ciężkie dni i stoi do dzisiaj otoczony ciągle świeżymi kwiatami, i nawet prowizoryczny 

konfesjonał. Znaleźli się także lektorzy. Trzeba było słyszeć te męskie głosy, które niejednokrotnie 

przemawiały niewyszukanymi słówkami, a teraz z namaszczeniem czytały święte teksty. A potem z tysięcy 

ust wyrwało się jak grzmot: „Bogu niech będą dzięki!" Okazało się, że potrafią też i śpiewać o wiele lepiej 

niż w świątyniach." Od tego spotkania przy ołtarzu rozpoczęła się duchowa przyjaźń hutników z ks. Jerzym.  

a. wobec rządzonych  

On nie musiał „zdobywać ludzi". Ludzie sami lgnęli do niego. Grupowali się wokół niego także 

intelektualiści i artyści. Spotykał się z robotnikami regularnie, co miesiąc. Zorganizował swoistą "szkołę" 

dla nich. Przez cykle wykładów na które zapraszał specjalistów, chciał im pomóc w zdobywaniu wiedzy z 

różnych dziedzin - historii, literatury, społecznej nauki Kościoła, prawa, ekonomii, a nawet technik 

negocjacyjnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował liczne działania charytatywne. Wspomagał 

prześladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczył w procesach tych, którzy byli aresztowani za 

przeciwstawianie się prawu stanu wojennego.  

Od 28 lutego 1982 r. celebrował Msze Św. za Ojczyznę i wygłaszał kazania patriotyczno - religijne (było 

ich razem 26), w których - przez pryzmat Ewangelii i nauki Kościoła - wzywał do nadania moralnego 

kształtu bolesnej współczesności. Miał w sobie naturalne ciepło i promienne dobro - co nie przeszkadzało, 

że kiedy wygłaszał homilie, z każdym słowem wręcz jakby rósł, potężniał, a kościół i wszystko wokół 

zdawało się unosić ku górze, rozszerzać.  

Był głęboko przekonany o tym, że człowiek ciężko pracujący, bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie 

jak okaleczony ptak, posiadający tylko jedno skrzydło. Nie potrafi się nigdy wzbić wysoko i zobaczyć 

większego sensu bytowania na ziemi (24.04.1983).  

Głosił prawdy trudne: „W dużej mierze sami jesteśmy winni naszemu zniewoleniu, gdy ze strachu albo dla 

wygodnictwa akceptujemy zło, a nawet głosujemy na mechanizm jego działania. Jeśli z wygodnictwa czy 

lęku poprzemy mechanizm działania zła, nie mamy wtedy prawa tego zła piętnować, bo my sami stajemy się 

jego twórcami i pomagamy je zalegalizować. Egzamin z męstwa zdali robotnicy w sierpniu 1980 roku, a 

wielu z nich zdaje go nadal. Okazali męstwo uczniowie szkoły w Miętnem, którzy odważnie stanęli w 

obronie krzyża Chrystusowego. Egzamin z męstwa zdali w ostatnim czasie nasi więzieni bracia, którzy nie 

wybrali wolności za cenę zdrady swoich i naszych ideałów.  

Niech na koniec będzie nam ostrzeżeniem świadomość, że naród ginie, gdy brak mu męstwa, gdy oszukuje 

siebie, mówiąc, że jest dobrze, gdy jest źle, gdy zadowala się tylko półprawdami. Niech na co dzień 

towarzyszy nam świadomość, że żądając prawdy od innych, sami musimy żyć prawdą. Żądając 

sprawiedliwości, sami musimy być sprawiedliwi. Żądając odwagi i męstwa, sami musimy być na co dzień 

mężni i odważni" (ks. Jerzy - 27.05.1984).  

Męstwa ani wolności duchowej nie da się zachować nie żyjąc w prawdzie. „Życie w prawdzie to dawanie 

świadectwa na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest 
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niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Na tym polega w 

zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy 

przeciw niemu na co dzień. Nie prostujemy go, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy. Żyjemy wtedy 

w zakłamaniu. Odważne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności. Człowiek, 

który daje świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, 

nawet w obozie czy więzieniu. Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, 

gdyby ta większość nie zapominała, co było dla niej prawdą jeszcze przed niespełna rokiem, stalibyśmy się 

narodem wolnym duchowo już teraz. A wolność zewnętrzna czy polityczna musiałaby przyjść prędzej czy 

później jako konsekwencja tej wolności ducha i wierności prawdzie. Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu 

człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku. Lęk rodzi się przecież z zagrożenia. Lękamy się, że grozi nam 

cierpienie, utrata jakiegoś dobra, utrata wolności, zdrowia czy stanowiska. I wtedy działamy wbrew 

sumieniu, które jest przecież miernikiem prawdy. Przezwyciężamy lęk, gdy godzimy się na cierpienie lub 

utratę czegoś w imię wyższych wartości. Jeżeli prawda będzie dla nas taką wartością, dla której warto 

cierpieć, warto ponosić ryzyko, to wtedy przezwyciężymy lęk, który jest bezpośrednią przyczyną naszego 

zniewolenia. Chrystus wielokrotnie przypominał swoim uczniom: «Nie bójcie się. Nie bójcie się tych, 

którzy zabijają ciało, a nic więcej uczynić nie mogą» (por. Łk 12,4)" (ks. Jerzy - 31 października 1982).  

Był kapłanem prostolinijnym. Nie żądał żadnej ofiary od ludzi, która wiązałaby się z jego działaniem. 

„Wyzbył się lęku. Pracował właściwie w pojedynkę. Jedno miał na uwadze - dobro Kościoła i Ojczyzny. 

Pragnął nieść pomoc potrzebującym, towarzyszyć szukającym, współcierpieć z cierpiącymi, kochać 

niekochanych, pokrzywdzonych. Nie ograniczał się do pracy w parafii. Ogarniał swym zasięgiem wiele 

ugrupowań społeczno - politycznych, próbował stworzyć jakąś unię narodową. Tym należy tłumaczyć jego 

szerokie kontakty z niewierzącymi. Był zawsze otwarty na drugiego człowieka, nie wybierał, nie 

selekcjonował ludzi. Wielu pod jego wpływem odnalazło sens życia w małżeństwie, w rodzinie, w 

środowisku pracy. Dawał z siebie wszystko, przygotowując dorosłych do sakramentu Chrztu świętego. Bez 

reszty jednak oddany był robotnikom - ich sprawy ‘to było jego Westerplatte' - jak powiedział jeden z 

księży. Pierwszy zorganizował pielgrzymkę robotników na Jasną Górę. Prowadził ich w ostatnie niedziele 

września 1983 i 1984 roku. Drogi Krzyżowe, które odbywały się wówczas na Wałach, zapadły wszystkim w 

pamięć. Czuł się już wtedy nie najlepiej. Nękały go liczne dolegliwości, choć nie choroby przecież stały się 

powodem jego odejścia" (ks. prałat Teofil Bogucki o ks. Jerzym Popiełuszce rok po Jego śmierci).  

b. wobec rządzących  

Każda instytucja opiera się, nawet tylko domyślnie, na jakiejś wizji człowieka i jego przeznaczenia; czerpie 

z niej swoje kryteria sądów, swoją hierarchię wartości oraz linię postępowania. Społeczeństwa, które 

ignorują tę wizję lub też ją odrzucają w imię swej niezależności względem Boga, są zmuszone do szukania 

w sobie samych lub do zapożyczania od jakiejś ideologii swoich odniesień i swego celu. „Nie dopuszczając 

do obrony obiektywnego kryterium dobra i zła, pozwalają sobie na totalitarną władzę, jawną lub 

zakamuflowaną, nad człowiekiem i jego przeznaczeniem, jak to pokazuje historia" (2244)  

Wspominając tamte czasy, przychodzą na myśl katechizmowe nauki o prawomocności władzy, ktora jest 

sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy, gdy troszczy się o dobro wspólne danej społeczności i jeśli 

do jego osiągnięcia używa środków moralnie dozwolonych. Jeśli sprawujący władzę ustanawiają 

niesprawiedliwe prawa lub podejmują działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie 

obowiązują w sumieniu. „Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna się bezprawie" (KKK, 1903). 

Wtedy ani ustanowione w ten sposób prawa, ani udzielone kompetencje nie zobowiązują obywateli, gdyż: 

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi".  

W ludziach młodych ówczesnego pokolenia, władza wyuczyła nienawiści swoim bestialstwem. W Polsce 

było blisko do partyzantki miejskiej - z materiałami wybuchowymi klasy semtexu i zdalnie sterowanymi 

detonatorami. To właśnie ks. Jerzy umiał trafić do serc i mózgów tych młodych chemików, dzięki czemu 

Polacy nie dali się sprowokować. Takim jak on, innym kapłanom polskim - zawdzięczamy polski cud 

pokoju.  



498 
 

„Aby zło dobrem zwyciężać - uczył - i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć przemocą. [...] 

Komu nie udało się zwyciężyć sercem i rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy 

dowodzi moralnej niższości. Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna ludzkość, jakie zna historia, to 

walki ludzkiej myśli; najnędzniejsze i najkrótsze, to walki przemocą. Idea, która potrzebuje broni, by się 

utrzymać, sama obumiera. Idea, która utrzymuje się tylko przy użyciu przemocy, jest wypaczona. Idea, która 

jest zdolna do życia, podbija sobą; za nią spontanicznie idą miliony. „Solidarność" dlatego tak szybko 

zadziwiła świat, że nie walczyła przemocą, ale na kolanach, z różańcem w ręku, przy polowych ołtarzach, 

upominała się o godność ludzkiej pracy, o godność i szacunek dla człowieka. O te wartości wołała bardziej 

niż o chleb powszedni. W ostatnim roku swojego życia Kardynał Wyszyński powiedział, że „świat 

pracowniczy na przestrzeni ostatnich dziesiątek lat doznał wielu zawodów, ograniczeń. Ludzie pracy i całe 

społeczeństwo przeżywało w Polsce udrękę podstawowych praw osoby ludzkiej, ograniczenie wolności 

myślenia, światopoglądu, wyznawania Boga, wychowania młodego pokolenia. Wszystko to było tłumione. 

Na odcinku pracy zależnej, stworzono specjalny model ludzi zmuszanych do milczenia i do wydajnej pracy. 

Gdy ten ucisk wszystkich dostatecznie umęczył, powstał zryw ku wolności, powstała „Solidarność", która 

udowodniła, że do przebudowy społeczno-gospodarczej wcale nie trzeba zrywać z Bogiem. Módlmy się, 

byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy".  

3. ŚMIERĆ  

Działalność duszpasterska księdza Jerzego pośród robotników sprawiła, że stał się on celem niewybrednych 

ataków władz. Mnożyły się zdarzenia, mające zastraszyć tego kapłana, także poprzez powodowanie 

zagrożenia jego życia. Dwukrotnie włamano się do jego mieszkania, nieustannie śledzono go, niszczono 

samochód, nieznani sprawcy wrzucili do mieszkania ładunek wybuchowy. Dwukrotnie ks. Popiełuszko 

uczestniczył w wypadkach samochodowych, które sprawiały wrażenie wcześniej przygotowanych. 

Nieustannie wysyłano pisma urzędowe do jego przełożonych z zarzutami, że kazania głoszone w kościele 

pw. Św. Stanisława Kostki „godzą w interesy PRL".  

We wrześniu 1983 r. wszczęto przeciwko niemu śledztwo. To otwarło wyjątkowo trudny czas w jego życiu. 

Od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. Szczególnie kłamliwe i brutalne ataki 

prowadził przeciwko niemu ówczesny rzecznik prasowy rządu. Jesienią roku 1984 sytuacja ks. Jerzego była 

już bardzo trudna; czuł, że grozi mu śmierć. Kłopoty ze zdrowiem i ciągłe napięcie psychiczne 

doprowadziły do tego, że Ksiądz Prymas zaproponował mu wyjazd do Rzymu, pozostawiając jemu samemu 

ostateczną decyzję. On jednak wolał pozostać przy robotnikach.  

W drodze z Gdańska nastąpił pierwszy zamach na jego życie. Drugi zaplanowano na dzień 19 października.  

4. BEATYFIKACJA  

Kult ks. Jerzego rozpoczął się niedługo po jego śmierci. W archiwum parafii św. Stanisława złożone są 

liczne świadectwa mówiące o uzdrowieniach fizycznych, licznych nawróceniach za wstawiennictwem ks. 

Jerzego. Od 6 lat działa Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki. Powstał wzruszający film „Popiełuszko - wolność 

jest w nas", który stał się zresztą celem niewybrednych ataków wnuków myślowych tamtego systemu. Od 

dwudziestu lat, dzień i noc, przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki pełnią swoją służbę członkowie Kościelnej 

Służby Porządkowej „Totus Tuus"; dbają o porządek, pomagają pielgrzymom. Wielu z nich złożyło 

przysięgę, że będzie służyć dopóki starczy im sił i są dumni z tego, że mogą poświęcić się wielkiej sprawie. 

Już w 1985 roku do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej napłynęło 13.940 próśb o beatyfikację ks. 

Popiełuszki. Od 1 marca 1985 roku do 31 grudnia 2004 roku grób ks. Jerzego Popiełuszki nawiedziło ok. 18 

milionów ludzi.  

Im więcej czasu mijało od śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego, tym coraz jaśniej dostrzegano, że nie był on 

działaczem społecznym czy politycznym, ale kapłanem wiernym Ewangelii. Swoim życiem ukazał, jak 

służyć Bogu, Ojczyźnie i człowiekowi.  
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a. Dostrzegając czytelne i nie budzące wątpliwości objawy kultu Kościół rozpoczął proces beatyfikacyjnego, 

zmierzający do wykazania heroiczności cnót bądź męczeństwa ks. Popiełuszki. Promotor sprawiedliwości w 

procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego wyjaśnia: „Proces o męczeństwie ma wykazać, że męczennik, w 

tym wypadku ksiądz Jerzy, przyjął śmierć w duchu chrześcijańskim, z cierpliwością i męstwem oraz 

wytrwałością aż do końca. [...] Proces musi ustalić rzeczywisty akt śmierci, a nie tylko fakt samego 

dręczenia. Koniecznie należy udowodnić nienawiść do wiary u prześladowcy i miłość do niej u męczennika. 

[...] Proces beatyfikacyjny księdza Jerzego toczy się w formie wątpliwości wyrażonej w pytaniu: czy rzeczą 

pewną jest, że ksiądz Jerzy poniósł śmierć męczeńską za wiarę?" (O. Gabriel Bartoszewski OFMCap.).  

b. Dnia 8 lutego 1997 roku - na poziomie diecezjalnym - rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza 

Jerzego. Podstawą wszczęcia takiego procesu jest „sława męczeństwa", którą można stwierdzić, gdy 

spełnione są pewne wymogi, tzn. gdy tego rodzaju sława jest spontaniczna, powszechna (czyli 

nieograniczona tylko do pewnej grupy wiernych), ciągła oraz prawdziwa. Proces diecezjalny trwał cztery 

lata i zakończył się dnia 8 lutego 2001 roku. Członkowie Trybunału Beatyfikacyjnego przesłuchali 41 

świadków, z czego powstał 900 stronicowy dokument, zawierający także opinie teologów i biegłych w 

sprawach archiwalnych i historycznych. Oprócz przesłuchiwania świadków gromadzono systematycznie 

dokumenty dotyczące kapelana „Solidarności". Po zakończeniu sesji protokoły zostały podpisane, dzięki 

czemu dokumenty mogły zostać przekazane do Rzymu.  

c. Drugi etap procesu beatyfikacyjnego rozpoczął się już w Stolicy Apostolskiej dnia 3 maja 2001 roku. 

Ukończył się on dnia 19 grudnia 2009 roku podpisaniem przez Benedykta XVI dekretu o męczeństwie ks. 

Popiełuszki.  

W ten oto sposób ks. Jerzy został włączony w bezkresny, świetlisty szereg świadków wiary, którzy przez 

minione dwadzieścia wieków stali się wzorem wierności Chrystusowi. Do nich odnoszą się słowa 

błogosławieństwa skierowane przez św. Pawła: „Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko 

w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć" (Flp 1,29). Męczennicy zajęli szczególne miejsce w XX wieku. 

Wielu mężczyzn straciło życie, ponieważ odrzucili logikę obcą Ewangelii. Wiele kobiet wolało umrzeć, 

broniąc swojej godności. Wielu kapłanów zginęło, ponieważ nie chcieli opuścić powierzonych im wiernych. 

Wszyscy oni woleli raczej oddać życie, niż uchybić swojemu życiowemu powołaniu. Tam gdzie nienawiść 

skaziła prawie każdy przejaw życia, oni udowodnili, że miłość jest mocniejsza od śmierci. Misja Kościoła 

potrzebuje takich świadków, zdolnych do wytrwania w wierności aż do końca. Podążających tym samym 

szlakiem, którym przeszedł Chrystus, „drogą ubóstwa, posłuszeństwa, służby i ofiary z siebie aż do śmierci" 

(por. Ad gentes, 5).  

Co da zwyczajnemu chrześcijaninowi dzisiaj beatyfikacja ks. Jerzego? Ona może ukazać każdemu z nas 

wzorzec miłości Boga, Ojczyzny, człowieka. „Nie tylko jednak ze względu na sam ich przykład czcimy 

pamięć mieszkańców nieba, ale bardziej jeszcze dlatego, żeby umacniała się jedność całego Kościoła w 

Duchu przez praktykowanie braterskiej miłości. Bo jak wzajemna łączność chrześcijańska między 

pielgrzymami prowadzi nas bliżej Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego, 

niby ze Źródła i Głowy, wypływa wszelka łaska i życie Ludu Bożego" (Lumen gentium, 50).  

Pośród chrześcijan istnieje ciągła pokusa obywania się bez Chrystusa w ekonomii, w polityce, w 

wychowywaniu dzieci, w szkolnictwie. Zbawienia nie można osiągnąć bez Chrystusa. Nie można dojść do 

pełnej doskonałości moralnej bez Jego pomocy. Jeśli pragniemy zmienić nasze życie, musimy - jak latorośl - 

tkwić w Zbawicielu. Jeśli chcemy, by inni się zmienili, musimy zachęcić ich do trwania w Chrystusie, do 

umacniania się Jego słowem, Jego łaską.  

ZAKOŃCZENIE  

Dzisiaj - z inicjatywy Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność" - Poznań pragnie uczcić 

ponownie tego „męczennika prawdy i sprawiedliwości społecznej". Po Mszy Świętej otwieramy wystawę 

poświeconą jego osobie i dziełu.  
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Niech ona pobudza nas do modlitwy wznoszonej za przyczyną ks. Jerzego: Boże nieskończenie dobry, który 

obdarzyłeś swego sługę, ks. Jerzego Popiełuszkę, łaską wierności kapłańskiemu powołaniu aż do 

męczeńskiej śmierci, prosimy Cię, aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z Krzyża Zmartwychwstanie. 

Spraw, by ks. Jerzy - niezłomny obrońca praw Boskich i ludzkich, dany Ojczyźnie naszej i światu jako znak 

zwycięstwa miłości nad nienawiścią - został wyniesiony do chwały ołtarza. Niech ofiara Jego życia i Jego 

wstawiennictwo u Ciebie, Boże, przyczyniają się do wzrostu chrześcijańskiej wiary, jedności i pokoju w 

świecie.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 25. lecie parafii św. Jerzego, 24 kwietnia 2010 

Abp Stanisław Gądecki, Miejcie odwagę! 25. lecie powstania parafii św. Jerzego (Poznań, k-ł św. Jerzego - 

24.04.2010)  

 

W dniu dzisiejszym zebraliśmy się na modlitwie, by zwrócić się do Boga z dziękczynieniem i uczcić Go w 

25. rocznicę początków tutejszej wspólnoty parafialnej. Tutaj bowiem - już od 1 września 1985 roku - 

rozpoczął swoją działalność ośrodek duszpasterski. Dzisiaj polecamy Bogu założyciela - księdza 

arcybiskupa Jerzego Strobę, proboszcza i budowniczego - księdza prałata Stefana Komorowskiego, 

architektów, konstruktorów, murarzy, woluntariuszy, wszystkich, którzy wsparli to dzieło materialnie i 

duchowo. Modlimy się w szczególności za tych, którzy już zmarli i znajdują się w Domu Ojca.  

Jest to również okazja do zwrócenia się do św. Jerzego, patrona tutejszej świątyni z wdzięcznością za opiekę 

duchową. Wprawdzie wspomnienie liturgiczne św. Jerzego w jest obchodzone Kościele powszechnym dnia 

23 kwietnia (czyli w rocznicę jego śmierci), ale w Polsce - z uwagi na uroczystość św. Wojciecha 

przypadającą w tym dniu - wspominamy go dnia 24 kwietnia. Przy tej okazji pragniemy prosić Boga o dar 

męstwa, charakterystyczny dla tego świętego, dla każdego z parafian oraz wszystkich wielkopolskich 

policjantów.  

1. ŚW. JERZY  

Wasz Patron, św. Jerzy - mimo iż otoczony legendą - jest postacią historyczną.  

a. Urodził się w chrześcijańskiej rodzinie w drugiej połowie trzeciego wieku (między 275 a 285 rokiem po 

Chr.). Jego ojciec, Gerontios, był oficerem rzymskiej armii, i pochodził z Kapadocji, podczas gdy matka 

wywodziła się z Palestyny, z Liddy (obecnie Lod w Izraelu). Źródła wskazywałyby na Kapadocję, czyli 

dzisiejszą środkową Turcję, jako miejsce urodzenia Jerzego. Jego rodzice byli chrześcijanami. W wieku 14 

lat Jerzy stracił swego ojca a kilka lat poźniej także matkę, Polichronię.  

Osiągnąwszy dojrzałość, chłopiec podążył za przykładam ojca wstępując na ochotnika do rzymskich 

legionów. Doszedł do rangi trybuna, stacjonując jako członek gwardii cesarskiej w Nikomedii. Jego 

podstawową funkcją było dowodzenie kohortą (cohors miliaria, liczyła 1100 żołnierzy, pozostałe, cohortes 

quinqenariae, po 480). W okresie republiki część trybunów stanowili młodzi - od 20 do 30 roku życia - 

oficerowie odbywający służbę w legionach jako pierwszy etap cursus honorum.  

Ponieważ chrześcijaństwo coraz bardziej rozszerzało się, przenikając także w szeregi wojsk cesarskich, 

dlatego cesarz wydał dekret (303) zabraniający przyjmowania wiary chrześcijańskiej a wszystkim 

żołnierzom nakazał złożyć ofiarę bóstwom rzymskim. Jerzy zdawał sobie dobrze sprawę z tego, co go 

czeka. Nigdy nie krył się ze swoimi przekonaniami religijnym. Nie wstydził się wiary. Swój majątek rozdał 

ubogim, a wezwany przed cesarza zdecydowanie odmówił złożenia ofiar bóstwom pogańskim i wyrzeczenia 

się chrześcijaństwa. Z tego powodu, dla zastraszenia innych, poddano go najpierw przesłuchaniom a 

następnie wyjątkowo okrutnym torturom. Ostatecznie został ścięty pod murami Nikomedii dnia 23 kwietnia, 

gdzieś między 303 a 305 rokiem. Jego ciało przetransportowano następnie do Liddy, gdzie zostało 

pochowane.  
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Okrucieństwo zastosowane wobec św. Jerzego musiało być wyjątkowe, skoro wśród tak ogromnej liczby 

męczenników, którzy wówczas zginęli za wiarę, tylko jemu jednemu nadano tytuł Wielkiego Męczennika. 

Jego kult na Wschodzie był tak popularny, że zajmował pierwsze miejsce po Najświętszej Pannie Maryi i 

św. Michale. W Jerozolimie już w wieku IV istniał kościół ku jego czci. Na Kaukazie cała prowincja 

otrzymała jego nazwę (Georgia-Gruzja). Do Polski jego kult przybył wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, a 

więc już w drugiej połowie X wieku; to jemu była poświęcona kaplica grodowa w Gnieźnie.  

Pod wezwaniem św. Jerzego powstało wiele bractw rycerskich oraz zgromadzeń zakonnych. Stał się on 

patronem rycerzy, żołnierzy, ludzi mających związek z bronią i walką - rusznikarzy, zbrojmistrzów, 

puszkarzy, kawalerzystów, wojsk pancernych, a także skautów i harcerzy.  

b. Z kolei opowieść o świętym Jerzym i smoku jest rzeczywiście legendą, przybyłą do Europy podczas 

krucjat. W jej zachodniej wersji, smok zrobił swoje gniazdo przy źródle, którego woda zaopatrywała miasto 

Silene. W konsekwencji, mieszkańcy musieli obłaskawiać smoka na czas, gdy nabierali wodę. Każdego dnia 

oferowali smokowi owcę, a gdy tych zabrakło, zaczęli mu ofiarować jedną z miejscowych dziewcząt, 

wybranych losem. Pewnego razu los padł na księżniczkę. Król prosił mieszkańców o darowanie jej życia, 

ale bez rezultatu. Kiedy już miała zostać ofiarowana smokowi, na jej drodze pojawił się święty Jerzy. Stanął 

twarzą w twarz ze smokiem, pokonał go i uratował księżniczkę. Wtedy wdzięczne miasto porzuciło 

pogaństwo i przeszło na chrześcijaństwo.  

Wszystko dokonało się według znanego na Bliskim Wschodzie wzoru. Świadectwem tego mozaika, jaką 

polscy archeolodzy odnaleźli w 2003 roku w syryjskiej Palmyrze. Znajdowała się ona w pałacu w 

najstarszej części miasta. Przedstawia postać na skrzydlatym koniu, miotającą włócznię w paszczę 

trójgłowego potwora Bellerofonta. Bellerofont - według mitologii greckiej - na polecenie króla Lykii, 

zgładził Chimerę, czyli potwora ziejącego ogniem potwora o ciele lwa, węża i kozy. Herosowi w walce 

pomógł Pegaz, skrzydlaty rumak. Naukowcy twierdzą, że scena symbolizuje zwycięstwo lokalnego władcy 

Odainata (zm. 267 po Chr.) nad Persami, którzy w tym czasie wtargnęli w granice cesarstwa rzymskiego. 

Przedstawienie mozaikowe jest pierwszym tego typu znaleziskiem na Bliskim Wschodzie. Badacze 

sugerują, że legenda o starciu św. Jerzego ze smokiem mogła powstać według podobnego szablonu.  

   

Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie tylko w mitologii greckiej, ale również w Biblii „smok" występuje 

często jako symbol potężnego, nieprzyjacielskiego króla (Iz 14,29; 30,6; 51,9.34; Est 1,1; Ap 

12,3.4.7.9.13.16.17; 13,2.4.11.13; „A dwa smoki to jestem ja i Haman" - Est 10,3d). Ponadto jednak smok 

może być także metaforą szatana i grzechu („I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i 

szatan, i związał go na tysiąc lat" - Ap 20,2). Każdy z nas, starając się żyć święcie, pokonuje smoka, którym 

jest własny grzech.  

To jednak, co dla nas istotne, to fakt, że tak w męczeństwie, jak i w legendarnym boju ze smokiem, ujawniła 

się podstawowa cecha charakterystyczna św. Jerzego, a mianowicie męstwo.  

2. CNOTA MĘSTWA  

Miejcie odwagę!... Nie tę jednodniową, 

Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, 

Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową 

Nie da się zepchnąć ze swego stanowiska. 

(Asnyk Adam, Miejcie nadzieję)  

Męstwo pochodzi od Boga. „I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, 

duch wiedzy i bojaźni Pańskiej" (Iz 11,2). „Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzięczam moje 

ocalenie" (Wj 15,2). Duch Święty przez udzielanie nam daru męstwa umacnia w nas człowieka 
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wewnętrznego. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie posiąść siły, która zapewniłaby mu zbawienie. Aby 

ludzie mogli dobrze łatwiej zrozumieć, że są silni jedynie dzięki Bogu, Bóg wybrał sobie ludzi skromnych. 

Ich bezsiła dowodzi, że działającym i odnoszącym zwycięstwo nie może być ten człowiek, ale jest nim Bóg. 

„Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia" - woła św. Paweł.  

„Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. 

Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota męstwa 

uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom i 

prześladowaniom. Uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy" (KKK 

1808).  

Ono sytuuje się między lękiem o własne, egoistycznie pojęte dobro swojego życia, skłaniającym do 

małodusznej ustępliwości, a bezmyślną śmiałością, która z kolei wiedzie do narażania życia wówczas, gdy 

wytyczony cel wcale tego nie usprawiedliwia. Człowiek prawdziwie mężny jest rozumnie odważny, tzn. nie 

rezygnuje łatwo, ale też nie ryzykuje niepotrzebnie. Swojego życia nie naraża nieroztropnie i ceni je jako 

najwyższe dobro. Gotów jest jednak zaryzykować nim, a nawet je poświęcić dla odpowiednio ważnych 

racji, pod warunkiem, że cel narażania się jest godziwy i wystarczająco ważny.  

Można wyróżnić męstwo fizyczne, uzdalniające do stawienia czoła cierpieniu czy niebezpieczeństwa 

śmierci fizycznej, a także męstwo moralne, którym można wykazać się wobec możliwości hańby, 

zgorszenia czy zniewag. „Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które 

nakazał ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja 

roztropność we wszystkich przedsięwzięciach" (Joz 1,7). Chrześcijaństwo zawsze bardzo wysoko ceniło 

męstwo i ze szczególnym szacunkiem odnosiło się do jego najwyższych postaci - bohaterstwa, heroizmu i 

męczeństwa za wiarę. Bohaterstwo i heroizm, które posiadają również uznaną wartość ogólnoludzką, 

kojarzą się zazwyczaj z wzorcowymi postawami żołnierzy w walce. Tymczasem zwykła codzienność 

domaga się czasem czynów bohaterskich czy wręcz heroicznych. Misja rodziców czy wychowawców, praca 

robotników i naukowców, posłannictwo służby zdrowia, pisarzy czy artystów napotykają niekiedy 

przeciwności, których niepodobna pokonać bez wielkich ofiar.  

Męstwo nosi znamię powinności moralnej, tzn. chrześcijanin powinien starać się o jej zdobycie i, tam gdzie 

trzeba, dawać jej wyraz. Powinien więc być gotowy, tam gdzie jest to konieczne, narazić się nawet na 

wielkie niebezpieczeństwo. Na tak pojęty obowiązek wskazuje sam Chrystus wzywając do zachowania 

mężnej postawy względem tych, którzy „zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą" (por. Mt 10,28).  

Kiedy się wyłączy patologiczne przypadki ludzi chorobliwie lękliwych, jak też, choć rzadsze, euforycznie 

odważnych, można powiedzieć, że zdobycie cnoty męstwa jest ogólnie możliwe, choć trudne. Jak przy 

każdej cnocie moralnej zdobycie cnoty męstwa zależy od osobistych starań w kierunku rozwinięcia tej 

postawy, jak i od pomocy łaski Bożej. Męstwo chrześcijańskie stanowi więc połączenie mężnej postawy 

ducha, zdobywanej ludzkim staraniem i wysiłkiem, oraz uzdolnienia nadprzyrodzonego udzielonego przez 

Boga.  

Męstwo było niezbędne do znoszenia prześladowań, wśród których rozwijał się apostolat św. Pawła, jak i 

jego uczniów. Wszystkie udręki apostolskie nie były dla św. Pawła żadnym zaskoczeniem. „Oto posyłam 

was jak owce między wilki" /Mt 10, 16/. „I wszystkich, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, 

spotkają prześladowania". Źródłem męstwa apostolskiego jest wiara: „Z tej właśnie przyczyny znoszę i to 

obecne cierpienie, ale za ujmę sobie nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, że jest On 

w stanie ustrzec mój depozyt aż do owego dnia" (2 Tm 1,12). Bez wiary nie byłoby religijnej cnoty męstwa, 

byłby tylko ślepy upór.  

a. wady przeciwne cnocie męstwa  
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Przeciwko cnocie męstwa można wykroczyć, jak przeciwko każdej cnocie, przez niedomiar, czyli 

tchórzostwo i przez nadmiar, czyli przez zuchwalstwo.  

Tchórzostwo polega na nieopanowaniu impulsów strachu czy lęku. Nie jest jeszcze tchórzostwem samo 

odczuwanie strachu czy jego objawów, np. potu, czy drżenia ciała, gdyż jest to często niezależne od 

człowieka i nawet ludzie prawdziwie mężni nie są od tego wolni. Tchórzostwem jest nieopanowanie w sobie 

impulsu pchającego nas do wycofania się z pozycji obowiązku w obliczu niebezpieczeństwa, nierozumna 

ucieczka lub rezygnacja tam, gdzie tego czynić się nie godzi.  

Tchórzostwo, jako wada, stanowi szkodliwe obciążenie moralne nie tylko dlatego, że skłania do czynów 

tchórzliwych, lecz również dlatego, że dysponuje do innych, wyrastających na tym podłożu wykroczeń, np. 

do kłamstwa, obłudy, oszukiwania itd.  

Rzadziej spotykanym wykroczeniem przeciwko cnocie męstwa jest zuchwalstwo. Bywa ono nieraz błędnie 

utożsamiane z męstwem. Zuchwalstwo to wykroczenie polegające na podejmowaniu działań 

niebezpiecznych przy niezachowaniu roztropnego umiaru, a więc na nieopanowaniu śmiałości. 

Sprzyjającym podłożem dla tej wady jest wrodzona śmiałość usposobienia pogłębiona częstym obcowaniem 

z sytuacjami niebezpiecznymi. Do zuchwalstwa dysponuje nas pycha i próżność.  

b. heroizm  

Szczytowym wyrazem cnoty męstwa jest heroizm, czyli bohaterstwo. Jest ono przejawem mocy ducha 

wobec uświadomionego i wielkiego, a nawet grożącego śmiercią, niebezpieczeństwa; przejaw opanowania 

uczuć strachu, lęku czy małoduszności. Swoistość bohaterstwa leży w gotowości do ofiar, z oddaniem życia 

włącznie, w służbie celom wyższym. Bohaterem, a więc sprawcą czynu heroicznego może być tylko 

człowiek szlachetnie odważny, który miłuje wartości wyższe i potrafi dla nich poświęcić własne dobra, z 

życiem włącznie. Do tych wartości wyższych zaliczamy: religię, miłość ojczyzny, wierność, przyjaźń, 

honor, pomoc człowiekowi w potrzebie.  

Bohaterstwo ujawniało się szczególnie w sytuacjach walki zbrojnej. Nie ma ono jednak nic wspólnego ze 

zdolnościami strategicznymi czy dowódczymi, a nawet z sukcesem w walce. Bohater walczący mężnie 

nawet nie zawsze zwycięża, można nim zostać mimo poniesionej klęski. Bohaterstwo zakłada zawsze 

szlachetne nastawienie moralne (nie może więc być bohaterem ktoś, kto prowokuje napaść na niewinnych 

sąsiadów, prowadzi akcje eksterminacyjne, posługuje się bezprawiem i okrucieństwem).  

Ono występuje nie tylko w walce zbrojnej. Życie dla wielkich i szlachetnych celów może być narażone na 

niebezpieczeństwo także w czas pokoju. Takiej odwagi potrzebował np. prorok: „Ja zaś - mówi o sobie 

Micheasz - zaprawdę pełen jestem mocy Ducha Pańskiego, sprawiedliwości i męstwa, abym ogłaszał 

Jakubowi jego występki, grzech jego - Izraelowi" (Mi 3,8). Klasyczny przykład heroicznego męstwa 

znajdujemy w historii życia Eleazara (2 Mach 6, 18-31). W czasie prześladowania Żydów staremu 

Eleazarowi sugerowano, by oddał cześć bożkom i zjadł wieprzowinę, co jest zakazane dla Żydów. On 

jednak - nabrał odwagi, jaką powinien się wykazać człowiek wiary i - nawet w obliczu śmierci i tortur - 

odmówił złamania prawa Bożego. A chociaż niektórzy z jego przyjaciół namawiali go do zjedzenia mięsa, 

dzięki czemu uniknąłby śmierci, on odparł: „Jeżeli bowiem teraz uniknę ludzkiej kary, to z rąk 

Wszechmocnego ani żywy, ani umarły nie ucieknę. Dlatego jeżeli mężnie teraz zakończę życie, okażę się 

godny swojej starości, młodym zaś pozostawię piękny przykład ochotnej i wspaniałomyślnej śmierci za 

godne czci i święte Prawa" (2 Mach 6, 26-28).  

Odwagi potrzeba zawsze politykom, przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, wojsku czy policji. Nieraz 

zdarzają się też przygodne okazje do dokonania bohaterskich czynów np. przy ratowaniu ludzi w czasie 

powodzi, pożaru, napadu itd.  

c. policja  
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Tutejszy kościół parafialny jest jednocześnie kościołem garnizonowym wielkopolskich policjantów. Któż 

lepiej niż policjanci może docenić postać świętego Jerzego? Zaświadczyć o potrzebie męstwa w obliczu 

przemocy i niszczących sił zła? Policjanci walczą z tym każdego dnia, są bowiem powołani do tego, by 

bronić słabych, ochraniać uczciwych, wspomagać pokojowe współistnienie narodów. Każdy z nich odgrywa 

rolę strażnika, który musi wytężać siły, aby zawczasu zażegnać niebezpieczeństwo i wszędzie krzewić 

sprawiedliwość i pokój.  

Spełniając niełatwe obowiązki, policjanci narażają się często na niebezpieczeństwa i muszą ponosić 

poważne wyrzeczenia. Postępują tak, by każda ich interwencja ukazywała powołanie „sług bezpieczeństwa i 

wolności narodów", którzy „przyczyniają się do utrwalenia pokoju" (por. Gaudium et spes, 79).  

Aby mogli wypełnić swoje zadanie - radzi apostoł - „weźcie na siebie pełną zbroję Bożą. [...] Stańcie więc 

[do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy 

nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę [...]. 

Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże" (Ef 6,13-17). Ludzie patrzą na policję i liczą 

na nią, ufając, że będą mogli cieszyć się bezpieczeństwem, ładem społecznym i pokojem.  

Pragnę w tym miejscu złożyć hołd tym policjantom, którzy zapłacili życiem za wierność swojej misji. 

Zapominając o sobie i gardząc niebezpieczeństwem, oddali społeczeństwu bezcenną przysługę. Dzisiaj, 

podczas tej Eucharystii, zawierzamy ich Bogu z wdzięcznością i podziwem. Niech żyjącym dodaje odwagi 

przykład tych ludzi, którzy wypełniając wiernie swoje obowiązki, wspięli się na szczyty heroizmu, a nawet 

świętości (por. Jan Paweł II, Bądźcie ludźmi pokoju i sprawiedliwości. Jubileusz Wojska i Policji - 

19.11.2000).  

ZAKOŃCZENIE  

Miejcie odwagę!... Nie tę jednodniową,  

Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,  

Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową  

Nie da się zepchnąć ze swego stanowiska.  

 

Miejcie odwagę... Nie tę tchnącą szałem,  

która na oślep leci bez oręża,  

Lecz tę, co sama niezdobytym wałem  

Przeciwne losy stałością zwycięża.  

(Asnyk Adam, Miejcie nadzieję)  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość NMP Królowej Polski, 3 maja 2010 

Abp Stanisław Gądecki, Pani! Twa władza na niebie i ziemi. NMP Królowej Polski (Jasna Góra - 

3.05.2010)  
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W tym roku Polacy przeżywają uroczystość swojej Królowej inaczej niż zwykle; modlą się za tych, którzy 

w katastrofie pod Smoleńskiem stracili swoje życie. Ich śmierć uświadomiła nam, że Polacy różnych 

rodowodów, różnych zawodów, pochodzący z odmiennych formacji politycznych, mogą być złączeni 

podobną miłością Ojczyzny i wierną pamięcią o dramatach polskiej historii, których symbolem pozostaje 

Katyń.  

Tragedia z 10 kwietnia, a także cały ciąg wydarzeń, które po niej nastąpiły, pokazują, jest głęboko Kościół 

wpisany jest w życie narodu i naszej Ojczyzny. Tragedia ta po raz kolejny uświadomiła nam, że jedynym 

wspólnym językiem symbolicznym, jaki posiadamy, jest język Kościoła.  

Wsłuchajmy się zatem dzisiaj - w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski oraz w rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 maja - w to, co Duch mówi Kościołowi. Wychodząc od usłyszanego fragmentu Apokalipsy 

zatrzymajmy się na pięciu sprawach: na apokaliptycznych znakach, Maryi Królowej, ks. Popiełuszce, 

naszym czasie przeszłym i czasie przyszłym Polaków.  

1. DWA ZNAKI  

Autor Apokalipsy przedstawia nam najpierw dwa znaki pojawiające się na niebie. Jednym z nich jest 

„Niewiasta", drugim znakiem jest „Smok". Przyjrzyjmy się bliżej tym znakom, byśmy mogli lepiej 

zrozumieć ich wymowę dla naszej codzienności.  

a. Pierwszym z tych znaków jest „Niewiasta", czyli starożytny symbol państwa (Jr 50,12-13; Iz 54,1-7). Dla 

Apokalipsy „Niewiasta" to symbol nowej Jerozolimy, tj. Kościoła niebieskiego, albo inaczej mówiąc 

symbol „synagogi, która osiągnęła swoją dojrzałość" (E.B. Allo).  

Niewiasta „była brzemienna" i „porodziła syna - mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą 

żelazną". Kim jest ów mężczyzna zrodzony z niewiasty?  

Synem, który został urodzony przez Matkę-Kościół jest - według Apokalipsy - najpierw jednostka, czyli 

Chrystus Mesjasz, który „na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN 

PANÓW" (Ap 19,16).  

Ale Synem zrodzonym przez Matkę-Kościół jest również społeczność wierzących w Chrystusa, którzy 

osiągnęli już chwałę. A zatem Apokalipsa raz utożsamia „mężczyznę" z Mesjaszem, innym razem - z jego 

wiernymi sługami (Ap 2,26-27).  

„Niewiastą" nie jest „obecne Jeruzalem", ale „górne Jeruzalem" (Ga 4,25-26). Nie jest to ziemska 

społeczność wierzących, ale idealna społeczność niebieska, która już teraz cieszy się obiecanymi dobrami 

(dziedzictwem niezniszczalnym i niepokalanym, i niewiędnącym, które jest zachowane dla was w niebie - 

(por. 1P 1,3-4). Ona istnieje w niebie jako model dla chrześcijańskiej wspólnoty na ziemi (Hbr 12,22-24).  

Dzisiaj, kiedy niektórzy domagają się Kościoła na miarę własnych zachcianek, trzeba jasno powiedzieć, że 

Kościół jest głęboką tajemnicą, która nigdy nie będzie do końca przeniknięta na ziemi. W tym Kościele 

istnieje pierwiastek ludzki i boski. Element ludzki nie uchodzi niczyjej uwagi. Nasz rozum dostrzega przede 

wszystkim element ludzki. Dostrzega Kościół złożony z ludzi i dla ludzi, z możliwością wielkości i 

małostkowości, bohaterstwa i wielkich upadków, jakie niesie ze sobą ludzka wolność.  

Ale na tym Kościół się nie kończy, ani tym bardziej z tym się nie utożsamia. Gdyby nawet jego upadki 

liczebnie przewyższały jego męstwo, pozostaje jeszcze rzeczywistość mistyczna - jasna i niezaprzeczalna - 

pełna miłości obecność Boga Ojca, Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego. Chociaż Kościół żyje na ziemi, 

to jego moc i świętość nie pochodzą stąd, ale z nieba. Dlatego ten Kościół jest nowoczesny nie wtedy, kiedy 

idzie za ludzkimi zachciankami, ale kiedy coraz bardziej upodabnia się do Chrystusa. Jego zadaniem jest 
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bowiem czynienie Boga widzialnym, przez nieustanne odnawianie się i oczyszczanie pod wpływem Ducha 

Świętego (por. KDK, 21).  

Niewiasta „woła cierpiąc bóle i męki rodzenia" (Ap 12). Czas Kościoła zaczyna się w bólach i męce. Nie 

chodzi tu oczywiście o cierpienia Maryi podczas narodzin w Betlejem, ale o cierpienia Chrystusa na 

Kalwarii (Iz 26,17).  

Kościół niesie przez wieki w sobie tę sama bożą logikę; aby coś mogło naprawdę żyć, musi najpierw 

obumrzeć (J 12,24). Sam jest zrodzony z męczeństwa Chrystusa i cierpi męczeństwem Jezusa. Trwa w 

cierpieniu rodząc dalej dzieci Boże („Dzieci, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się 

ukształtuje" - Ga 4,19). Ten zbawczy ból nie zniknie nigdy z jego dziejów. Potwierdzają to tajemnicze słowa 

świętego Pawła: „całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia (Rz 8,22).  

Ale Kościół dotyka jeszcze inne, może nawet boleśniejsze cierpienie. Kościół cierpi ból z powodu grzechów 

i niewierności swoich dzieci. W jego łonie toczy się walka sprawiedliwości i grzechu, nawrócenia i 

zatwardziałości w złym. Augustyn pisze o Rebece, w której łonie walczą między sobą dwaj bracia: „Obijali 

wnętrzności matczyne wewnętrzną niezgodą. Ona jęczała, zadawali jej gwałt". Ten ból jest tym bardziej 

gorzki i tym dotkliwszy, że rana zostaje zadana od wewnątrz. Każdy grzech dotyka samych wnętrzności 

Kościoła, a ból rozchodzi się po całym Ciele i każdy kto rzeczywiście należy do organizmu Kościoła nie 

może pozostać wobec niego obojętny.  

b. Drugim znakiem na niebie jest „Smok" - przeciwnik Ludu Bożego od samego początku, „którym jest 

diabeł i szatan" (Ap 20,2), „władca tego świata" (J 12,31). Jest to nie tylko istota duchowa, czyli upadły 

anioł. To także rzeczywistość cielesna, ponieważ szatan ma zdolność przekazywania swojego ducha 

„Bestiom", czyli władcom ziemskim, którzy otrzymują od niego swoją „moc, swój tron i wielką władzę" 

(Ap 13,2; por. Jer 51,34; Est 1,1).  

c. Między Niewiastą a Smokiem, czyli między Kościołem a szatanem toczy się wojna. Z jednej strony 

krucha Niewiasta, która dopiero co porodziła. Z drugiej strony - szatan „barwy ognia", tj. zbryzgany krwią 

męczenników, którzy „nie umiłowali dusz swoich" [czyli swojego życia] bardziej niż Boga (Dn 8,10).  

Pokonany na niebie i strącony na ziemię, szatan kontynuuje walkę z potomstwem z chrześcijanami. Z tymi, 

„co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa" (Ap 12,17). W walce z Kościołem szatan 

sprzymierza się z Bestią, czyli posługuje się ziemskimi władcami, państwami i ideologiami, które usiłują 

nagiąć rzeczywistość do swoich utopii. A to naginanie nie może się - koniec końców - dokonać bez 

odwołania się do użycia przemocy. Dlatego Kościół jest przeciwnikiem wszelkich ideologii. „Ci będą 

walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży" (Ap 17,14; por. Rdz 3,15).  

d. W końcu szatan zostanie zwyciężony „dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa" i nastanie 

„zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca".  

Co to znaczy „królowanie Boga"? Najpierw jest to Jezus we własnej Osobie. Orygenes nadaje Jezusowi 

imię: czyli Królestwo Boże uosobione. Sama obecność Jezusa pośród ludzi była widzialnym znakiem 

bliskości królestwa. Dalej, „królestwo Boże" to obecność Jezusa w sercu człowieka. Serce człowieka jest 

miejscem królowania Boga - tam się ono rozwija. Wreszcie także Kościół jest widzialnym znakiem tego 

królestwa. Tak więc Bóg działa przez Jezusa, działa w życiu każdego z nas i działa w Kościele (por. J. 

Ratzinger, Jezus z Nazaretu, 51-53)  

Najpierw Chrystus pragnie królować w naszych sercach, a dopiero stamtąd - nad całym światem. Tylko my 

możemy stać się przeszkodą w Jego pełnym miłości władaniu nad światem: w rodzinie, w społeczeństwie, w 

historii. Od nas zależy decyzja; chcę wprowadzać w czyn sprawiedliwość, czy niegodziwość; miłość i 

przebaczenie, czy też zemstę i zabójczą nienawiść.  
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2. MARYJA - KRÓLOWA POLSKI  

Świadectwem największego zwycięstwa królowania Boga w człowieku jest Maryja, Matka naszego Pana. W 

apokaliptycznej Niewieście obleczonej w słońce Tradycja Kościoła dostrzegła nie tylko Kościół, ale 

również Maryję piękną jak księżyc, jaśniejąca jak słońce (Pnp 6,10).  

Jej macierzyństwo - podobnie jak macierzyństwo Kościoła - spełniało się pośród „bólu i męki rodzenia" (Ap 

12, 2), w nieustannym zmaganiu z mocami zła, które przenikają świat i stawiają opór Chrystusowi. Słowa 

„Twoją duszę miecz przeniknie" (Łk 2, 34-35) stanowią zwięzłą zapowiedź odrzucenia jej Syna, które 

osiągnęło swój szczyt na Kalwarii. Stojąc „obok krzyża Jezusowego" (J 19, 25) Maryja pomaga zrozumieć 

Kościołowi, że jego życie będzie zawsze związane z bolesnym zmaganiem między dobrem a złem, z 

niekończącą się walką o Prawdę.  

Stąd nasza pobożność maryjna nie może polegać na przemijających uczuciach, ale winna pobudzać nas do 

dziecięcej miłości ku naszej niebieskiej Matce. Jeśli Maryja jest rzeczywiście naszą Królową, to znaczy, że 

winniśmy naśladować Jej postawę rozważania Słowa, Jej dostrzeganie ludzkich potrzeb, Jej autentyczną 

wiarę, z którą trwała przy Panu nawet wtedy, kiedy przeżywała dramat ukrzyżowania.  

3. KS. JERZY  

Silnym potwierdzeniem panowania Boga na ziemi - prócz Maryi - są męczennicy. Oni są dowodem na to, że 

miłość zaczyna się wtedy, kiedy szczęście drugiej osoby jest ważniejsze niż twoje (J.W. Goethe). Jeśli 

możemy ukazać kogoś, w kim z pewnością objawiło się na naszych oczach „zbawienie, potęga i królowanie 

Boga naszego i władza Jego Pomazańca", to jest nim właśnie ks. Jerzy Popiełuszko, którego beatyfikacja 

będzie miała miejsce 6 czerwca w Warszawie.  

On nie tylko gromadził wokół siebie robotników, organizując dla nich naukę. Nie tylko chciał im pomóc w 

zdobywaniu wiedzy z historii, literatury, społecznej nauki Kościoła, prawa, ekonomii, a nawet technik 

negocjacyjnych. Nie tylko organizował liczne działania charytatywne, wspomagając - po wprowadzeniu 

stanu wojennego - prześladowanych i skrzywdzonych. Nie tylko uczestniczył w procesach tych, którzy 

zostali aresztowani. Ludzie lgnęli do niego, bo mówił do nich sercem, a kiedy człowiek mówi sercem, 

zrozumieją go nawet głusi.  

On w bolesną i zakłamaną współczesność starał się przede wszystkim wprowadzić rządy Boga. Był bowiem 

przekonany, że człowiek bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów jest podobny do okaleczonego ptaka, który 

ma jedno skrzydło złamane. Nigdy nie wzbije się w górę, by zobaczyć głębszy sens swojego bytowania na 

ziemi (Kazanie ks. Jerzego z 24.04.1983).  

Ks. Popiełuszko jest dowodem na to, że wolność duchową można zachować tylko żyjąc w prawdzie. Mówił: 

„Życie w prawdzie to dawanie świadectwa na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią 

w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną 

ustawą. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu kłamstwa, że go nie 

demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. Nie prostujemy go, milczymy lub udajemy, że 

w nie wierzymy. Żyjemy wtedy w zakłamaniu. Odważne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą 

bezpośrednio do wolności. Człowiek, który daje świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym nawet w 

warunkach zewnętrznego zniewolenia, nawet w obozie czy więzieniu. Gdyby większość Polaków w obecnej 

sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, gdyby ta większość nie zapominała, co było dla niej prawdą jeszcze 

przed niespełna rokiem, stalibyśmy się narodem wolnym duchowo już teraz. A wolność zewnętrzna czy 

polityczna musiałaby przyjść prędzej czy później jako konsekwencja tej wolności ducha i wierności 

prawdzie" (ks. Jerzy - 31 października 1982).  

Dlatego głosił Polakom prawdy bolesne: „W dużej mierze - mówił - sami jesteśmy winni naszemu 

zniewoleniu, gdy ze strachu albo dla wygodnictwa akceptujemy zło, a nawet głosujemy na mechanizm jego 
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działania. Jeśli z wygodnictwa czy lęku poprzemy mechanizm działania zła, nie mamy wtedy prawa tego zła 

piętnować, bo my sami stajemy się jego twórcami i pomagamy je zalegalizować. [...] naród ginie, gdy brak 

mu męstwa, gdy oszukuje siebie, mówiąc, że jest dobrze, gdy jest źle, gdy zadowala się tylko półprawdami. 

[...] żądając prawdy od innych, sami musimy żyć prawdą. Żądając sprawiedliwości, sami musimy być 

sprawiedliwi. Żądając odwagi i męstwa, sami musimy być na co dzień mężni i odważni" (Kazanie ks. 

Jerzego - 27.05.1984). On sam, zdając sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa - nawet za cenę 

własnego życia - był gotów pozostać przy ludziach. Mógł powiedzieć o sobie: „Żyłem pośród was tak, iż nie 

wstydzę się tego, że żyłem".  

Skąd się wzięło tak heroiczne męstwo u tego raczej cichego i zamkniętego w sobie człowieka? Ono miało 

swój początek we wierze, prostocie i męstwie jego rodziców. Kiedy skierowano do jego matki pytanie: „Jak 

Pani przeżywała to, co działo się z ks. Jerzym?", ona odpowiedziała prosto: Zgadzałam się z wolą Bożą. Jak 

Bóg chciał, tak pokierował jego losem. Bez woli Boga, człowiekowi nie spadnie włos z głowy.  

4. NASZA PRZESZŁOŚĆ  

Ks. Jerzy był dalszym ciągiem historii odradzania się naszej Ojczyzny. Historii, która miała swoje 

wcześniejsze przykłady pośród Polaków, którzy najpierw starali się przekształcić samych siebie a następnie 

zabierali się do przeobrażania instytucji i sytuacji społecznych tak, by nie skłaniały one do grzechu, ale by 

zostały poddane normom większej sprawiedliwości i miłości.  

Pod koniec XVIII wieku np. niektórzy Polacy zadali sobie pytanie: co sprawiło, że Polska, która 150 lat 

wcześniej była jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie, tak nisko upadła?  

W odpowiedzi zrodziło się - w mozole ducha - lekarstwo w postaci Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 

roku, wprowadzającej nowy ustrój prawny dla kraju; chlubne świadectwo ustawodawczej mądrości naszych 

przodków. Była ona oparta na konstytucji Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i zaadaptowana do 

warunków panujących w Polsce. Była dziełem niedokończonym. Trwały przecież dalej prace nad 

„Konstytucją Ekonomiczną" oraz „Konstytucją Moralną", czyli odpowiednikiem francuskiej Deklaracji 

Praw Człowieka i Obywatela. Rodziła się ona w „bólach". Przeforsowano ją przez zamach stanu a o jej 

przyjęciu bez czytania przesądził przypadek. Kiedy poseł inflancki wezwał króla do jej zaprzysiężenia, 

władca podniósł rękę na znak, że chce przemówić, co zwolennicy konstytucji poczytali za gotowość króla 

do złożenia przysięgi.  

Konstytucja - jak określali ją współcześni - była najszlachetniejszym dobrem, jaki otrzymał kiedykolwiek 

jakikolwiek naród (Edmund Burke). Niestety, lekarstwo podawane umierającemu bywa zazwyczaj mało 

skuteczne, dlatego też choć Konstytucja 3 Maja była owszem kamieniem milowym w historii demokracji, to 

w sumie okazała się „testamentem gasnącej Ojczyzny". Obowiązywała tylko przez rok, po czym została 

obalona przez armię rosyjską i wojska konfederacji targowickiej.  

Mimo tego miała ona dla Polaków swoje ważkie znaczenie. Przez długie lata rozbiorów podtrzymywała ona 

w kolejnych pokoleniach nadzieję na stworzenie sprawiedliwego i niepodległego społeczeństwa. Jej wagę 

rozumieli dobrze wrogowie Polski, dlatego świętowanie jej powstania było najpierw zakazane podczas 

rozbiorów, następnie zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji, wreszcie zniesione 

przez władze komunistyczne (w styczniu 1951). Na szczęście prawdy nie da się zabić raz na zawsze.  

5. NASZA PRZYSZŁOŚĆ  

A dzisiaj? Dzisiaj - 219 lat po tamtej Konstytucji - nasza wiara winna dalej ujawniać swoją płodność 

przenikając nasze życie osobiste i społeczne, pobudzając nas do większej sprawiedliwości i miłości. Nie 

może być mowy o rozdzielenia życia religijnego od życia zawodowego czy społecznego. Mamy przepajać 

duchem Ewangelii rzeczywistość doczesną, wnosząc w ten sposób własny specyficzny wkład w pomnażanie 
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dobra wspólnego. I nie jest to rzecz bagatelna, to obowiązek sumienia, wynikający z naszego 

chrześcijańskiego powołania, a sumienie mają przecież wszyscy, którzy chcą je mieć.  

Owszem, jest to zadanie trudne, bo dokonujące się pośród poważnych zmian w mentalności społecznej. 

Benjamin Barker - w swoim błyskotliwym eseju pt. „Skonsumowani" (2008) - streścił te zmiany pisząc, że 

na naszych oczach etos rzetelności i pracowitości, leżący u podstaw dobrobytu, zastąpiono obecnie „etosem 

infantylizmu", który - niczym zaraza - ogarnął nasz świat. Dla współczesnego kapitalizmu stało się 

konieczne, by dzieci nigdy nie wydoroślały a dorośli, by ponownie zdziecinnieli. Głównym i jedynym 

wychowawcą stał się rynek, który dokonał przewartościowania wartości. W miejsce myślenia, postawił 

pragnienie. Zamiast „myślę, więc jestem", postawił „chcę, więc jestem". Na pierwszym miejscu zostało 

postawione nienasycone posiadanie nowości, które bezmyślnym przynosi wrażenie rozwoju. 

Marketingowcy nie spoczną, dopóki nie przekonają nas, że od kupowania gadżetów zależy nasza przyszłość. 

Że musimy koniecznie kupić nowy laptop, bo właśnie pojawił się o 10 gramów lżejszy i 5 milimetrów 

cieńszy od poprzedniego. Że powinniśmy zaciągnąć kolejny kredyt, choć nie spłaciliśmy jeszcze obecnego. 

Spojrzenie na supermarkety w niedzielę stanowi przygnębiający przykład postępującej degeneracji 

dzisiejszej kultury.  

Tymczasem dzisiaj trzeba zadbać o wolność jednostki. I to nie tylko o tę wolność na zwierzęcym poziomie, 

która oznacza brak ograniczeń fizycznych. Dzięki niej pies spuszczony z łańcucha może postępować 

zgodnie ze swoimi naturalnymi skłonnościami. Trzeba zadbać przede wszystkim o wolność na ludzkim 

poziomie, która opiera się na braku przymusów wewnętrznych. Która oznacza umiejętność panowania nad 

sobą we wszystkim (M. de Montaigne). Ona nie polega na tym, że się robi to, co się chce, lecz że się czyni 

to, co się czynić powinno (Lord Acton).  

Trzeba też zadbać o wolne społeczeństwo, czyli takie, które kieruje się prawdą. Gdzie zostaje odrzucona 

ocalająca siła prawdy, tam zagrożona jest wolność społeczna. Niestety, w atmosferze współczesnego 

pluralizmu pojawiła się tendencja, by przymknąć oczy na związek między wolnością a prawdą. Tymczasem 

osoba, którą skusi konsumencki system wartości, która nie ma korzeni ani poczucia, że jest odpowiedzialna 

za cokolwiek innego niż za własne przetrwanie, jest osobą zdemoralizowaną (V. Havel). A kryzys 

społeczeństwa to nic innego jak kryzys jednostki podniesiony do potęgi. Ponieważ tak wielu z nas żyje 

jedynie według czysto pragmatycznych zasad, dążąc do przyjemności, bogactwa lub władzy, dlatego grozi 

nam utrata duchowych podstaw, na których opiera się nasza wolność. Żeby ją utrzymać, potrzebna jest 

zgoda oparta na prawdzie. A nie jest to wcale opinia większości, która to większość kieruje się często modą, 

namiętnościami, ideologią, albo grupowym interesem. Konsens to raczej dobro moralne, które zyskuje 

publiczne przyzwolenie. Tak, demokracja to coś więcej niż polityczny eksperyment. To przedsięwzięcie 

duchowe i moralne, którego sukces zależy od cnót obywateli.  

ZAKOŃCZENIE  

Niech piękne świadectwa umiłowania wolności, jakie zostawiła nam Konstytucja 3 Maja stanie się 

wyzwaniem dla umocnienia królowania Boga w naszej Ojczyźnie. Również dzisiaj - a może nawet 

szczególnie dzisiaj - potrzebne jest zaangażowanie każdego z nas, aby cała nasza energia została skierowana 

ku temu, by w naszej Ojczyźnie stało się bardziej dostrzegalne „wieczne i powszechne królestwo prawdy i 

życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju". Niech nam w tym pomaga 

Jasnogórska Królowa Polski:  

Pani! Twa władza na niebie i ziemi 

taką jest, iż kto łaski pragnąc do Cię 

nie pójdzie, latać chce skrzydły martwymi! 

Twoja łaskawość, nie tylko że krocie 

próśb wysłuchuje, ale w każdej dobie 

naprzeciw słabej podąża istocie! 
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W Tobie pobożność, miłosierdzie w Tobie, 

w Tobie wspaniałość, w Tobie się jednoczy 

wszystko, co ludzkość ma dobrego w sobie! 

(Dante Alighieri, Pieśń św. Bernarda do Matki Bożej. Boska Komedia, Raj, ks. XXXIII)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Poświęcenie pomnika policjantów, 14 maja 2010  

Abp Stanisław Gądecki, Pierwszą ofiarą wojny jest prawda. Poświęcenie pomnika ku czci policjantów II RP 

Województwa Poznańskiego zamordowanych przez okupantów w czasie II wojny światowej (Poznań, k-ł 

św. Jerzego - 14.05.2010).  

II wojna światowa wraz ze wszystkimi jej potwornościami na stałe wpisała się w dzieje naszej Ojczyzny. 

Spośród biorących w niej udział narodów Europy, Azji i Afryki zginęło ponad 56 milionów ludzi, w tym od 

ok. 5,5-5,8 miliona polskich obywateli (Polaków, Żydów, Romów i innych narodowości; por. T. Szarota - 

W. Majerski, Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami). Samych 

Polaków dotkniętych represjami, aresztowaniem, wywózkami, zamknięciem w obozach było 10 mln (w 

niemieckiej strefie okupacyjnej) i 1.8 mln (w strefie okupacyjnej sowieckiej). Nie sposób zliczyć wszystkich 

rannych i zaginionych. Rodziny musiały masowo opuszczać ziemią, z którą były od wieków związane. 

Nigdy przedtem nie było tak wielu ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej, zwłaszcza wśród kobiet i 

dzieci.  

Jeszcze groźniejszym skutkiem tej wojny stała się banalizacja śmierci, nienawiści i przemocy, która 

przyzwyczaiła ludzi do nieznanych przedtem rozmiarów pogardy dla człowieka i pogwałcenia jego praw. 

Świadectwem tego powiedzenie Stalina: „Śmierć jednego człowieka to śmierć, ale śmierć dwóch milionów 

to tylko statystyka" (Józef Stalin).  

1. MIEJSCE ZBRODNI  

Jedną z największych zbrodni tego okresu było wymordowanie przez Rosjan kilku tysięcy polskich 

policjantów, w tym także policjantów pracujących dnia 1 września na terenie Wielkopolski. Na początku 

września 1939 roku duża część tych ludzi została skierowana na wschód. Wycofywali się zgodnie z 

rozkazami, by nie wpaść w ręce Niemców. Nie spodziewali się, że 17 września na teren Polski wkroczy 

Armia Czerwona, a oni sami staną się jeńcami wojennymi.  

 

a. Najpierw trafili oni do obozów jenieckich a następnie - wiosną 1940 roku - zapadł na nich wyrok śmierci. 

Egzekucje rozpoczęły się 4 kwietnia. Jeńców przewożono z obozu jenieckiego w Ostaszkowie do siedziby 

NKWD w Kalininie (wcześniejszym i dzisiejszym Twerze). Tam krępowano ich, sprawdzano tożsamość, 

zabierano cenne rzeczy, a później strzelano w piwnicy w tył głowy. W ten sposób każdej nocy 

rozstrzeliwano ok. 250 więźniów. W rozstrzeliwaniach uczestniczyło ok. 30 enkawudzistów. Ciała 

zamordowanych ładowano na ciężarówki i wywożono do lasu w Miednoje, na teren wypoczynkowy 

NKWD, gdzie zrzucano je do dołów wykopanych koparką. Zasypując zwłoki, maszyna kopała kolejną jamę 

śmierci, aż do liczby dwudziestu pięciu. Likwidacja uwięzionych w Ostaszkowie jeńców trwała do 19 maja 

1940 roku.  

Ofiarami tej zbrodni stali się oficerowie, podoficerowie i posterunkowi Polskiej Policji Państwowej. W 

Twerze zamordowano prawie 5900 policjantów, przez co Miednoje stało się największą polską nekropolią w 

dawnym imperium sowieckim. [Do tej pory wiadomo, że w Miednoje spoczywa 240 oficerów policji i 

żandarmerii, 765 podoficerów policji i żandarmerii, 4924 szeregowych policjantów, 189 pracowników 

służby więziennej, 9 wywiadowców, 43 oficerów Wojska Polskiego, 72 żołnierzy i podoficerów Wojska 

Polskiego, 5 księży, 35 osadników, 4 handlowców, 4 osoby przeniesione z więzień polskich, 5 pracowników 

sądownictwa, 54 inne osoby]. Miejsce ukrycia zwłok ofiar zbrodni na ponad 50 lat odizolowano. Dostęp 

mieli tam tylko właściciele dacz, zbudowanych na masowych grobach.  
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Beria nagrodził szczególnie zasłużonych w „rozładowaniu" obozu w Ostaszkowie pracowników NKWD. Po 

pewnym jednak czasie jedni z nich popełnili samobójstwo, inni popadli w obłęd, jeszcze inni sami znaleźli 

się w więzieniu.  

Strat, jakie przyniosło zbrodnicze działanie NKWD w odniesieniu do polskich policjantów, nie poniosła 

żadna inna przedwojenna polska formacja mundurowa, w tym także wojsko. Większość z pomordowanych 

była zwykłymi, szarymi funkcjonariuszami, którzy zginęli, ponieważ byli Polakami i ponieważ byli wierni 

Polsce. W ten sposób ci, którzy byli częścią polskich instytucji państwowych (takich jak sądy, 

prawodawstwo, policja) i korzystali z usprawiedliwionej przemocy, by zapobiec lub karać różne zachowania 

przestępcze, sami stali się ofiarami przemocy nieusprawiedliwionej.  

Jeszcze rosną drzewa, które to widziały, 

Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi. 

Niebo zna język, w którym komendy padały, 

Nim padły wystrzały, którymi wciąż brzmi.  

(Jacek Kaczmarski, Katyń)  

Dziesiątki lat nie wolno było w Polsce wspominać tej masakry. Rodziny przez lata nie dowiedziały się, co 

stało się z ich bliskimi.  

b. Teraz, po 70 latach od tamtej zbrodni, aby upamiętnić pomordowanych i uczcić ich heroizm, tutaj, w 

Poznaniu - przy kościele garnizonowym Policji - stanął pomnik ku czci pomordowanych policjantów II RP 

Województwa Poznańskiego. Inicjatorami tego przedsięwzięcia są członkowie Fundacji „Asekuracja" oraz 

Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku. Oddział w Poznaniu", którzy pragną złożyć hołd 

wielkopolskim funkcjonariuszom zamordowanym przez sowieckich i hitlerowskich okupantów.  

 

Na tablicach tego pomnika znalazły się nazwiska funkcjonariuszy, którzy stracili życie w Twerze oraz 

zamordowanych w innych miejscach i zamęczonych w obozach przez hitlerowców, a także policjantów 

Policji Państwowej z Chodzieży skazanych na śmierć w wyniku hitlerowskiego mordu sądowego. 

Wszystkie ofiary to funkcjonariusze, którzy dnia 1 września 1939 roku pełnili służbę na terenie ówczesnego 

województwa poznańskiego i pochodzili z poznańskiego, ale zostali przeniesieni służbowo do innych 

województw.  

Nazwiska te stanowią silną przeciwwagę dla Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa znanej lepiej jako 

granatowa policja, oskarżanej o kolaborację z Niemcami w czasie II wojny światowej. Przez granatową 

policję w latach 1940-1944 przewinęło się 16-18 tysięcy osób. To oskarżenie trwa jakoś w świadomości 

społecznej, pomimo tego że przedwojennych policjantów powoływano do służby pod groźbą kary śmierci. 

Mimo tego, że za samowolne opuszczenie służby w Generalnym Gubernatorstwie, bądź utratę broni czy 

munduru funkcjonariuszowi groziło skierowanie do obozu koncentracyjnego. 

 

To dziedzictwo ciąży mimo tego, że do stałych czynności granatowej policji należały sprawy proste: patrole 

prewencyjno-interwencyjne, nadzór nad stanem sanitarnym, regulacja ruchu kołowego, służba na dworcach 

kolejowych, nadzór nad obowiązkiem meldunkowym. Ale polscy policjanci musieli także uczestniczyć wraz 

z Niemcami w łapankach, w eskortowaniu ludzi do obozów przejściowych, ochronie obozów pracy 

przymusowej. Asystować przy egzekucjach oraz brać udział w działaniach przeciw partyzantom. Powojenne 

polskie sądy nie uznały granatowej policji za organizację przestępczą, choć wielu jej funkcjonariuszy trafiło 

po wojnie do więzień a koło 600 osób skazano, w tym także na karę śmierci.  

2. PRZYCZYNA ZBRODNI  
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„Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami?" - pytał prawie dwa tysiące lat temu Apostoł Jakub w 

swoim liście skierowanym do pierwszych chrześcijan. „Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w 

członkach waszych" - odpowiadał.  

Przyczynami tych zdarzeń - uczył papież Pius XII - był bunt ludzi przeciw chrześcijaństwu.  

Najpierw nastąpiła stopniowa dechrystianizacja jednostek i społeczeństw, która od rozluźnienia obyczajów 

przeszła do otwartego zaprzeczania prawdy i sił przeznaczonych dla oświecenia umysłów w kwestii dobra i 

zła, dla umacniania życia rodzinnego, życia prywatnego, życia państwowego i publicznego. Słowami, 

czynami i zarządzeniami, buntownicy - przez wypaczanie wychowania i wykształcenia - wydarli z ludzkich 

serc wiarę w Boga, wynagradzającego za dobro a karzącego za zło.  

Po wtrąceniu ducha w przepaść moralną, skierowano myśli, działalność i pracę ludzką do świata czysto 

materialnego, żeby opanować bogactwo i potęgę. W następstwie doszło do tego, że wzajemne stosunki 

społeczne nabrały charakteru czysto mechanicznego z pogardą dla wszelkiego umiarkowania. Panowanie 

zewnętrznego przymusu postawiono ponad normami nadanymi przez Boga, które ustalają, jakie stosunki 

naturalne i nadprzyrodzone zachodzą między prawem a miłością odnośnie do jednostek i do społeczeństw. 

Godność osoby ludzkiej została upokorzona przez przemoc. Własność prywatna stała się dla jednych 

władzą, obliczoną na wyzyskiwanie pracy drugich. U innych ta sama własność zrodziła zazdrość, 

niecierpliwość i nienawiść a organizacja, która za tym poszła, zmieniała się w silną broń do walki o 

zwycięstwo interesów partyjnych. W niektórych krajach ateistyczne i antychrześcijańskie pojęcie państwa, 

tak dalece omotało jednostkę, iż prawie pozbawiło ją niezawisłości, zarówno w życiu prywatnym jak i 

publicznym. Tego rodzaju radykalne przeciwstawienie się zasadom nauki chrześcijańskiej przemieniło się 

ostatecznie w gwałtowne zderzenie napięć wewnętrznych i zewnętrznych, doprowadzając do wytępienia 

życia ludzkiego (por. Pius XII, Orędzie radiowe w Wigilię Bożego Narodzenia 1941 roku, 4-7).  

Źródłem tych cierpień była logika przemocy, podsycana przez żądzę panowania i wyzysku bliźnich przez 

ideologie władzy albo totalitarne utopie, przez chorobliwe nacjonalizmy. Przemoc stała sie jakby 

nieusuwalną częścią ludzkich dziejów; w tym także przemoc zorganizowana, czyli wojna. Dopóki na 

świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny (Albert Einstein), zawsze bowiem powstają powody do 

konfliktów. „Łatwo powiedzieć - pisze filozof - że chcemy świata bez przemocy, ale nikt jeszcze nie podał 

rozsądnej recepty na taki świat" (L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, 79).  

3. PRZEZWYCIĘŻENIE ZBRODNI  

a. Czy rzeczywiście nikt nie podał nam takiej recepty? „Wobec rozmiarów klęski, spowodowanej 

wymienionymi błędami, nie ma innego ratunku, jak tylko powrót do ołtarzy, u stopni których już 

niezliczone pokolenia wiernych czerpały błogosławieństwo i siłę moralną do spełnienia swoich 

obowiązków; do wiary, która oświecała jednostki i społeczeństwa i pouczała o prawach i obowiązkach 

każdego; do mądrych i niewzruszalnych norm porządku społecznego, które na terenie narodowym, jak i 

międzynarodowym, stawiają skuteczną zaporę przeciwko nadużyciu wolności, jak i nadużyciu władzy" 

(Pius XII, Orędzie radiowe w Wigilię Bożego Narodzenia 1941 roku, 9).  

Przed chwilą dotarły do nas słowa Chrystusa: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, 

tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 

swoich" (J 15, 12-13). Św. Jan, który relacjonuje te słowa, różni się zdecydowanie od pozostałych 

ewangelistów. On nie koncentruje się na czynach Jezusa, ale na Jego miłości. Dlatego pozostawił nam, 

nieznaną skądinąd, mowę Jezusa o miłości, wygłoszoną we Wieczerniku, na kilka godzin przed swoją męką. 

Ta mowa odkrywa przed nami trzypoziomową strukturę: miłość Ojca do Syna, miłość Syna do ludzi, miłość 

między ludźmi. Ta ostatnia:  

„nie dopuszcza się bezwstydu,  

nie szuka swego,  
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nie unosi się gniewem,  

nie pamięta złego" (1Kor 13,4-6).  

Nowy porządek, jaki wszystkie narody winny urzeczywistnić po doświadczeniach i ruinach tej wojny, 

powinien być wzniesiony na nie dającej się zachwiać i poruszyć skale prawa moralnego, objawionego przez 

samego Stwórcę i przez Stwórcę wpisanego w serca ludzi; prawa moralnego, którego zachowanie winno być 

podkreślone i szerzone pośród wszystkich narodów i wszystkich państw z taką jednomyślnością głosu i siły, 

żeby nikt nie mógł odważyć się podawać go w wątpliwość albo rozluźniać jego więzy (por. Pius XII, 

Orędzie radiowe w Wigilię Bożego Narodzenia 1941 roku, 11).  

Między innymi dlatego nie możemy dopuścić, by mogiły z Miednoje stały się przepaścią oddzielającą nas 

na stałe od Rosjan, których synowie dokonali tej zbrodni. Nie da się wyobrazić - za wyjątkiem przypadków 

patologicznych - by jakiś Rosjanin uważał dzisiaj tę zbrodnię za coś chwalebnego. Już Tukidydes wiedział o 

tym, że jeśli ktoś chce zniszczyć samą możliwość pojednania dwóch skłóconych narodów, stara się popełnić 

jakąś potworną zbrodnię. Od tego bowiem momentu strona pokrzywdzona będzie nosiła w sobie zapiekłą 

pamięć doznanej krzywdy. Strona krzywdziciela - z kolei - będzie pobudzana do wrogości przez 

świadomość, że przecież oni nas nienawidzą. Dlatego nie obarczamy Rosjan winą za tę zbrodnię, ale - 

sowieckich komunistów.  

b. Gdy zaś idzie o dzisiejszych policjantów, to samo prawo moralne nakazuje im bronić słabych, ochraniać 

uczciwych, wspomagać pokojowe współistnienie społeczeństwa. Każdy z nich winien wytężać swoje siły, 

aby zażegnywać niebezpieczeństwo i wszędzie krzewić sprawiedliwość i pokój. Każda ich interwencja ma 

ukazywać, iż są oni sługami bezpieczeństwa i wolności Ojczyzny, którzy „przyczyniają się do utrwalenia 

pokoju" (por. Gaudium et spes, 79). Podobnie jak przedwojenni, również dzisiejsi policjanci są wezwani do 

tego, by munduru polskiego policjanta nie splamić niczym, poza plamą własnej krwi.  

Wprawdzie ich sprawność jest dalej uwarunkowana sprawnością działania innych służb, takich jak 

parlament, rząd, prokuratura i sądy. Wprawdzie zależy od zgromadzenia ludzi odpowiednio 

przygotowanych i wyposażonych w sprzęt specjalistyczny, tak by policja nie była gorzej wyposażona niż 

przestępcy. Wprawdzie zależy od uwolnienia się od policjantów słabych, nazbyt emocjonalnych, 

uwikłanych w nałogi, powiązanych ze światem przestępczym i nieprzydatnych do tego zawodu. To jednak 

sprawność dzisiejszej policji zależy przede wszystkim od dobrze uformowanego sumienia policjantów. Jeśli 

społeczeństwo nie odzyska najbardziej wartościowego środka kontroli, jakim jest prawe sumienie policjanta, 

wszystkie nasze nadziej spalą na panewce.  

ZAKOŃCZENIE  

Dzisiaj pragniemy złożyć hołd tym polskim policjantom, którzy 1 września pełnili swoją służbę na 

wielkopolskiej ziemi i zapłacili życiem za wierność swojej misji. Podczas tej Eucharystii, zawierzamy ich 

Bogu. Wszyscy oni oddali Polsce bezcenną przysługę. Uczyli i nadal uczą Polaków wierności. Niech 

żyjącym dodaje odwagi przykład tych ludzi, którzy wypełniając wiernie swoje obowiązki, wspięli się na 

szczyty heroizmu. Mogli przecież wyprzeć się Polski i zachować swoje życie. Oni się jednak nie cofnęli.  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, V rocznica koronacji figury Matki Bożej w 

Wieleniu, 2 lipca 2010  

Abp Stanisław Gądecki, Tyś dla mnie ucieczką. Piąta rocznica koronacji figury Matki Bożej Ucieczki 

Grzeszników (Wieleń – 2.7.2010)  
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W dniu dzisiejszym wspominamy imponującą koronację wieleńskiej figury Matki Bożej Ucieczki 

Grzeszników w 2005 roku. Przeżywaliśmy wówczas radość, której nie da się do końca wyrazić słowami. 

Istotnie, było to radosne oddanie chwały Tej, która jest matką naszego Zbawiciela.  

   

Koronacja ta była prawdziwym wyznaniem wiary, nadziei i miłości wielkopolskiego ludu. Wyrazem 

wdzięczności za opiekę, jakiej doznajemy od Matki Najświętszej; za tyle łask, nawróceń, uzdrowień, 

pomocy i pociechy. Była symbolem naszej ufności w to, że Maryja będzie nadal - na sposób macierzyński - 

obecna pośród nas. Od tego wielkiego aktu społecznego i religijnego zarazem, będącego jakimś 

zwieńczeniem wielowiekowej więzi Ludu Bożego z cudownym wizerunkiem Matki Najświętszej minęło już 

5 lat.  

Dzisiaj chcemy pójść dalej. Pragniemy pogłębić naszą wdzięczność wobec Maryi, rozważając, co to znaczy, 

że Maryja jest naszą ucieczką.  

 

1. MIASTO UCIECZKI  

Kiedy w naszym umyśle, sercu, lub na naszych ustach pojawia się tytuł: „Ucieczka grzeszników”, warto 

najpierw zdać sobie sprawę z tego, że u korzeni tego tytułu znajduje się biblijna instytucja zwana „miastem 

ucieczki” (civitas refugii, praesidium fugitivorum). Nie było to zwykłe miasto, podobne do wszystkich 

innych miast. Miastami ucieczki były nieliczne miejscowości należące do lewitów lub kapłanów, które 

służyły za schronienie dla nieumyślnych zabójców (Wj 21,13; Lb 35,22-23; Joz 20,2-9). Drogi prowadzące 

do tych miast musiały być dobrze utrzymane i oznakowane (Pwt 19,3). Zgodnie z tradycją rabiniczną, raz do 

roku wyrównywano je i usuwano z nich kamienie, aby uciekający zbieg mógł jak najszybciej do nich 

dotrzeć.  

Prawa rządzące tymi miastami opisuje szczegółowo Księga Liczb: „Tak mówił dalej Pan do Mojżesza: 

‘Powiedz Izraelitom, co następuje: Gdy wejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan, wybierzcie sobie miasta, 

które służyć wam będą za miasta ucieczki; tam będzie mógł się schronić zabójca, który zabił drugiego 

nieumyślnie. Miasta te będą dla was schronieniem przed mścicielem krwi, by zabójca nie poniósł śmierci, 

zanim nie stanie przed sądem społeczności. [...]  

Gdy jednak zabójca opuści obręb swego miasta ucieczki, do którego się schronił, i gdy go mściciel krwi 

spotka poza obrębem miasta ucieczki, wtedy mściciel krwi nie zaciąga winy, gdy zgładzi zabójcę.  

Do śmierci bowiem arcykapłana winien zabójca przebywać w swoim mieście ucieczki. Natomiast po 

śmierci arcykapłana może wrócić do swojej dziedzicznej posiadłości” (Lb 35,9-12.26-28).  

Po dotarciu do jednego z tych miast, uciekinier musiał w bramie miasta przedstawić swoją sprawę osądowi. 

Oni zaś - na podstawie zeznań świadków - ustalali czy istotnie morderstwo zostało popełnione w sposób 

nieumyślny.  

Jeśli przybysz okazał się zabójcą umyślnym, starsi musieli go wydać do miejscowości, z której uciekł, aby 

został tam stracony; mordercom bowiem nie przysługiwało prawo azylu („Jeśli zaś ktoś posunąłby się do 

tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego ołtarza, aby ukarać śmiercią”. - Wj 

21,14). Także zaniedbanie, które spowodowało skutek śmiertelny, nie było uznawane za wystarczający 

powód do ułaskawienia („Gdy jednak wół bódł i dawniej, i zwracano uwagę na to właścicielowi, a on go nie 

pilnował, tak iż [wół] zabiłby mężczyznę lub kobietę, to nie tylko wół winien być ukamienowany, ale też i 

właściciel jego winien ponieść śmierć” - Wj 21,29).  

Jeżeli jednak zbiegły człowiek został uznany za niewinnego, wówczas mógł spokojnie pozostać w mieście 

ucieczki. Nie był zakuwany w kajdany ani więziony. Jako mieszkaniec tego miasta miał się nauczyć 
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jakiegoś zawodu, podjąć pracę i stać się użytecznym członkiem społeczeństwa. Miał obowiązek przebywać 

w mieście schronienia lub w najbliższym otoczeniu jego murów (1000 łokci, czyli ok. 450 metrów). Gdyby 

jednak przekroczył wyznaczoną granicę, mściciel krwi miał prawo pozbawić go życia. Taki stan prawny 

trwał aż do śmierci azylanta, lub też do śmierci arcykapłana; po śmierci arcykapłana mógł on bezpiecznie 

powrócić w swoje rodzinne strony (Lb 35,22-29, 32; Joz 20,4-6).  

Na tle innych starożytnych krajów prawo o miastach azylu wyróżnia się swoim humanitaryzmem. Miejsca 

te uratowały życie wielu winowajcom w Izraelu, gdyż zapobiegały samosądom wymierzonym pochopnie 

przez tłum, a także przelaniu krwi niewinnej przez mściciela, czyli najbliższego krewnego zabitego 

człowieka.  

2. REFUGIUM PECCATORUM  

Ojcowie Kościoła – starając się wyjaśnić tę „zbawienną” rolę Maryi wobec grzeszników – nazwali Ją 

właśnie „Miastem ucieczki”.  

Łatwo jednak zauważyć, że między rolą Maryi a rolą biblijnych miast ucieczki istnieje kolosalna różnica. W 

miastach ucieczki udzielano azylu tylko niektórym przestępcom. Tymczasem u Maryi znajdują schronienie 

wszyscy grzesznicy. Jej macierzyńska opieka obejmuje wszystkich. Wszyscy bowiem są dziećmi tej nowej 

Ewy. Tą opieką jest otoczony przez Nią każdy grzesznik, i to bez względu na ciężar, jaki dźwiga na swoim 

sumieniu. Maryja, sama wolna od grzechu, może otwierać drzwi serc zatrzaśniętych na łaskę Bożą.  

Uciekać się z ufnością do Maryi, to pozwolić Chrystusowi na wyzwolenie nas z grzechu, czyli z tego, co: 

„jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości 

względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Co rani naturę 

człowieka i godzi w ludzką solidarność; słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu wiecznemu” (KKK 

1849).  

Potrzebę takiej ufności dostrzegamy szczególnie wyraźnie na przykładzie spowiedzi świętej, zwłaszcza 

wtedy, gdy jesteśmy narażeni na ciągłe wyznawanie tych samych grzechów. To upokarzające doświadczenie 

bywa nieraz jedną z przyczyn, dla których ludzie rezygnują ze spowiedzi. Człowiek spowiadający się ciągle 

z tego samego sądzi, iż Bóg przebaczając mu, staje się coraz bardziej zniecierpliwiony, i że nieuchronnie 

zbliża się moment, w którym usłyszymy: „przebrała się miarka”. Zamiast przyjąć darmowe przebaczenie i 

stanąć na gruncie łaski, my chcemy sami zasłużyć na przebaczenie dzięki naszemu własnemu wysiłkowi. 

Tymczasem to właśnie nasza zgoda na łaskę umożliwia przemianę serca i to przemianę całkowitą, a nie 

tylko powierzchowną.  

Świętość nie jest warunkiem wybrania nas przez Boga, ale jest skutkiem wybrania: „Albowiem tych, 

których od wieków [Bóg] poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna [...]. 

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których 

usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą” (Rz 8, 29-30). Nowy człowiek rodzi się w nas nie wtedy, kiedy 

my sami go sobie stwarzamy, ale wtedy, kiedy Pan dotyka nas swoją łaską.  

„Królestwo Boga – powie św. Alfons Liguori - polega na sprawiedliwości i miłosierdziu. Pan Bóg podzielił 

je: sobie zatrzymał królestwo sprawiedliwości, a królestwo miłosierdzia odstąpił Maryi i rozporządził, aby 

wszelkie zmiłowanie, jakiego ludzie dostępują, przechodziło przez ręce Maryi i od Niej zależało”. 

„Bóg nasz – uczył św. Bernard - jest ogniem trawiącym. Czyż grzesznik nie będzie się bał, że przystępując 

do Niego, zginie w obliczu Boga, podobnie jak wosk roztapia się w obliczu ognia? [...] Czego zaś miałaby 

się lękać ułomność ludzka, kiedy przystępuje do Maryi? Nic w Niej przykrego, nic nie budzi lęku: Ona jest 

cała miła, wszystkim przynosi mleko i wełnę” (niedzielne kazanie w oktawie Wniebowzięcia). 

Gdy tylko pozna, że szczerze szukamy Jej pomocy, zaraz wyjednuje przebaczenie u Syna. Taki zresztą był 

ceł Jego przybycia na ziemię: „Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników” 

(Łk 5,32). Nikim nie gardzi, chociażby był najnędzniejszym grzesznikiem, nikomu nie odmawia swojej 
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opieki. Św. Brygida napisała nawet, że Maryja byłaby gotowa wyjednać łaskę przebaczenia nawet dla 

szatana, gdyby ten o taką pomoc poprosił, na co jednak nie pozwala mu jego pycha.  

Dlatego w żadnym położeniu – jak ujmie to pięknie poeta - nie wolno nam stracić zaufania do Maryi.  

Zgaś moje oczy, ja Cię widzieć mogę 

Uszy zatrzaśnij, ja Ciebie usłyszę 

I ja do Ciebie bez nóg znajdę drogę 

I bez ust krzyk mój cisnę w Twoją ciszę 

Ręce mi odrąb, a ja Cię pochwycę 

Ja Cię pochwycę sercem jak ramieniem 

Zawrzyj mi serce, mózgiem Cię zdobędę 

A skoro mózg mi wypalisz płomieniem 

Ja na krwi mojej Ciebie nosić będę  

(Rilke Rainer Maria, Zgaś moje oczy; Tłumacz: Witold Hulewicz)  

ZAKOŃCZENIE  

Kiedy wyrzuty sumienia i lęk przed Bożą sprawiedliwością zaczną miotać nami na wszystkie strony, kiedy 

dopadnie nas rozpacz, nie traćmy nadziei, podnieśmy oczy ku Maryi i nabierzmy odwagi. Dzięki 

wstawiennictwu Maryi, Chrystus wyratuje nas z każdej burzy i doprowadzi do portu zbawienia. A zatem:  

„Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo,  

że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,  

kto się do Ciebie ucieka Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.  

Tą ufnością ożywiony,  

do Ciebie o Panno nad pannami i Matko biegnę,  

do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.  

O Matko Słowa,  

racz nie gardzić słowami moimi,  

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj” 

(modlitwa św. Bernarda z Clairvaux)  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 60 rocznica działalności OSP w Strykowie, 3 lipca 

2010  

Abp Stanisław Gądecki, Patronie walczących z klęską pożarów. 60 – rocznica działalności Ochotniczej 

Straży Pożarnej (Strykowo - 3.07.2010)  

Przy dźwiękach strażackiej orkiestry dętej, z pocztami sztandarowymi, przybyliśmy na dziękczynną 

Eucharystię za 60 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie.  

 

1. MĘCZEŃSTWO ŚW. FLORIANA 

 

W tych okolicznościach warto najpierw przypomnieć postać świętego Floriana, męczennika i patrona 

strażaków.  

 

Św. Florian pochodził z miejscowości Lauriacum (dzisiejsze Enns-Lorch w Górnej Austrii), leżącej w 

rzymskiej prowincji Noricum Ripense. Urodził się w II połowie III w. po Chr., w dawnym Ceti (dzisiejsze 

Zeiselmauer w Dolnej Austrii). Z czasem został rzymskim żołnierzem, a nawet więcej, został mianowany na 
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stanowisko princeps offici, czyli głównego cywilnego urzędnika cesarskiego w prowincji Noricum. 

 

Jego życie otarło się o czasy rządów Dioklecjana (245 - 316). Ten rzymski cesarz - po 18 latach swojego 

panowania - rozpoczął walkę z chrześcijanami. W 302 r. usunął ich z wojska i urzędów, a w dwóch 

następnych latach wydał przeciwko nim cztery edykty. Pierwszy zawierał zakaz kultu; urzędnicy cesarscy 

domagali się zwrotu naczyń i ksiąg liturgicznych. Zarządzono też burzenie kościołów. Drugi edykt 

przewidywał aresztowanie wszystkich duchownych chrześcijańskich. Trzeci - zapowiadał amnestię i 

uwolnienie z więzień tych chrześcijan, którzy złożą ofiarę bogom rzymskim. Czwarty - nakazywał 

wszystkim mieszkańcom cesarstwa złożyć ofiarę bogom pod groźbą kary zesłania do pracy w kopalniach, 

tortur i śmierci. Prześladowania Dioklecjana trwały do 311 roku.  

 

Gdy edykty te dotarły do Noricum, prefekt tejże prowincji, Akwilin, zaczął je gorliwie realizować. W tym 

czasie postawy chrześcijan były różne. Jedni załatwiali sobie fałszywe zaświadczenia o złożeniu ofiary, inni 

starali się uciec i przeczekać falę prześladowań. Pojawili się też odstępcy od wiary. Ten okres dał 

Kościołowi także męczenników, którzy wytrwali do końca, a jednym z nich był właśnie Florian.  

 

Po wydaniu czwartego edyktu Dioklecjana fala prześladowań zastała Floriana w Cetii (ok. stu kilometrów 

od Lauriacum) dokąd dotarła wiadomość o aresztowaniu grupy czterdziestu chrześcijan. Dowiedziawszy się 

o tym, Florian wyruszył w podróż, aby przyłączyć się do prześladowanych i podzielić ich los. Dotarł do 

obozu w Lauriacum i oddał się w ręce swoich towarzyszy żołnierzy, wyznając, iż jest chrześcijaninem. 

 

Skoro posłyszał Florian święty, 

że w Laureaku tyran zawzięty 

męczy czterdziestu jego żołnierzy, 

jako ich hetman w pomoc im bieży. 

 

To nie rycerską cnotą być sądzi  

gdy żołnierz w męce a wódz ich błądzi; 

wnet z wyznawcami na placu staje 

i za Chrystusa życie swe daje. 

(z pieśni: Pobożni ludzie) 

 

Namowy namiestnika cesarskiego, aby wyparł się wiary nie przyniosły rezultatu. Nie pomogło też bicie 

kijami ani inne tortury. Z opisu jego męczeństwa (Passio Floriani) - pochodzącego z VIII wieku - 

dowiadujemy się, że Florian oparł się naleganiom prefekta i wyznał swoją wiarę słowami: „Panie, Boże mój, 

w Tobie złożyłem nadzieję i nie mogę zaprzeć się Ciebie, lecz walczę dla Ciebie i Tobie składam ofiarę 

pochwalną”. Akwilinus usiłował przekonać go do podporządkowania się cesarskim zarządzeniom: „Chodź i 

złóż ofiarę bogom podobnie jak ja oraz twoi towarzysze broni, abyś żył z nami i nie został ukarany wraz z 

zaprzańcami, zgodnie z poleceniem cesarza”. Kiedy ani perswazja, ani chłosta nie dały spodziewanego 

skutku, Akwilin skazał Floriana na śmierć. Zmaltretowanego i modlącego się skazańca zaprowadzono na 

most i strącono do rzeki Anesius (dzisiaj Enns), przywiązując mu przedtem kamień do szyi. W ten sposób 

został zamordowany dnia 4 maja 304 roku. Ciało męczennika rzeka wyniosła później na skałę i tam znalazła 

je chrześcijanka Waleria, która złożyła je w grobie, w miejscu w którym później został wzniesiony klasztor 

Sankt Florian.  

 

Ojciec Święty Jan Paweł II - dawny wikariusz w kościele św. Floriana w Krakowie - w liście apostolskim 

przesłanym z okazji 800-lecia tejże parafii (1984), tak pisze na temat znaczenia tego męczennika: „Kościół 

w Polsce, zanim wydał własnego Świętego i Męczennika, Biskupa krakowskiego Stanisława i uzyskał w 

nim swojego Patrona, opierał się niejako i rósł na dojrzałych owocach świętości Kościoła Powszechnego, na 

świętych, których wydały inne narody. [...] Ten, który poniósł męczeństwo, gdy spieszył ze swoim 

świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym chrześcijanom w Lauriacum, stał się zwycięzcą i 

obrońcą w wielorakich niebezpieczeństwach, jakie zagrażają materialnemu i duchowemu dobru człowieka”.  

„Świat potrzebuje świętych - pisała kiedyś Simone Weil - podobnie jak miasto, w którym szaleje zaraza, 
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potrzebuje lekarzy”. Bóg nam ich nie odmawia. W każdej epoce posyła nam świętych, którzy jak latarnie 

morskie wskazują ludziom drogę unikania miernoty. Oni nie tylko są przykładami do naśladowania, czy 

tylko adresatami naszych próśb o wstawiennictwo; są czymś znacznie więcej. Są żywymi świadkami 

prawdy o czynnej obecności Boga pośród swego ludu. Są apelem Boga skierowanym do świata, aby się 

nawrócił i wierzył. Święci są żywą apologią chrześcijaństwa.  

Takim apelem – skierowanym przede wszystkim do strażaków - pozostanie na zawsze św. Florian. Apelem 

do poszukiwania świętości w zwyczajnym, codziennym życiu; świętość nie polega przecież na 

dokonywaniu rzeczy niezwykłych, ale na niezwykłym podejściu do zwykłych rzeczy. 

 

2. ETOS STRAŻACKI  

 

Polska także potrzebuje świętych, czyli ludzi o silnym i stałym charakterze. Potrzebuje ludzi posiadających 

swoje ideały.  

 

Gdy idzie np. o polskie społeczeństwo, - uczył Jan Paweł II – naczelną wartością, na której Polacy opierali 

swój system wartości jest wiara w Boga. Prawo Boże było drogowskazem moralności Polaków, a wiara 

religijna kształtowała obyczajowość naszego narodu. W ten etos Polaków wpisany jest duch ofiary. Polacy, 

broniąc wyznawanych wartości, gotowi byli nieraz do najwyższych ofiar, stąd historia Polski jest tak bardzo 

naznaczona męczeństwem. I to nie tylko męczeństwem polegającym na oddawaniu własnego życia, ale i na 

tzw. białym męczeństwie codzienności. Takim męczennikiem w codzienności jest np. człowiek cierpiący 

dla sprawiedliwości.  

 

W ramach tego powszechnego etosu Polaków, mieszczą się poszczególne grupy społeczne, które posiadają 

swój własny etos. Taką szczególną grupą, charakteryzującą się kompetencją, hartem ducha, stanowczością 

są strażacy. By wykonywać ten zawód, trzeba odwagi i poświęcenia. Z reguły strażak jest człowiekiem, na 

którego społeczeństwo może zawsze liczyć w potrzebie. Strażacy nie tylko gaszą pożary, ale są też wzywani 

do wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych. Dają poczucie bezpieczeństwa i nic dziwnego, że cieszą się 

uznaniem społeczeństwa. Ludzie cenią Wasze zaangażowanie i profesjonalizm w ratowaniu ludzi i 

zagrożonego mienia, Waszą gotowość i wierność. 

 

Dlaczego to robicie? Sądzę, że większość z Was wykonuje tę służbę z potrzeby serca, z wewnętrznej 

konieczności, aby być tam, gdzie zagrożeni ludzie potrzebują pomocy. Odczuwacie odpowiedzialność za 

ludzkie życie, szczególnie za życie zagrożone. Narażać swoje życie i zdrowie dla ratowania innych nie 

można inaczej, jak tylko w oparciu o silne motywacje, głębokie przekonanie, że tak właśnie trzeba.  

 

Kto decyduje się zostać strażakiem, ten zgadza się jednocześnie na poświęcenie. Z tego poświęcenia nie 

wynika automatycznie nakaz bohaterstwa. Bohaterstwa nie da się nakazać, gdyż jest ono poświęceniem 

„nadobowiązkowym”. W społeczności strażackiej nie brakowało nigdy prawdziwych bohaterów, dowiodły 

tego pomoc niesiona przez strażaków po ataku na nowojorskie wieżowce, czy w chorzowskiej hali. Okazje 

do tego ofiarują kolejne akcje ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego, 

przedmedycznego. Akcje podejmowane w związku z zagrożeniami ze strony ognia, lub innych żywiołów. 

Ten wysoki etos strażacki wypływa ostatecznie z miłości bliźniego i znajduje najwyższe uznanie w słowach 

Chrystusa: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). 

 

3. OJCIEC JUDGE  

 

Przykładem takiej postawy jest jeden z bohaterów poległych przy gaszeniu World Trade Center, kapelan 

nowojorskich strażaków - franciszkanin ojciec Mychal Judge, który stał się symbolem poświęcenia w czasie 

akcji ratunkowej. 

 

Remiza strażacka numer 24 sąsiadowała z klasztorem Franciszkanów. Strażacy od zawsze bywali u ojców 

częstymi gośćmi. Jednym ze zwyczajów w zakonie była modlitwa o szczęśliwy powrót strażaków 

wyjeżdżających do pożaru. Ojciec Judge nigdy nie odmawiał przybycia na wezwanie. Potrafił całymi 
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nocami czuwać w szpitalu przy ciężko poparzonych strażakach. Był z nami przy weselach, chrzcinach i 

pogrzebach. Był im szczerze oddany. 

 

Dnia 11 września rano przygotowywał się w swoim pokoju do codziennych obowiązków, gdy dowiedział 

się, że samolot uderzył w World Trade Center. Natychmiast przebrał się w strój strażacki, włożył hełm i 

zszedł do remizy po drugiej stronie ulicy. Pojechał pierwszym wozem strażackim na miejsce akcji. 

 

Pierwsze godziny po ataku to tragiczny okres zmagania się strażaków z sytuacją, która ich przerastała. Nikt 

wcześniej nie zetknął się z katastrofą na taką skalę. Wiele sekcji strażackich z uporem próbowało dotrzeć do 

pięter ogarniętych pożarem, inni próbowali skoordynować gaszenie na dole. Dziś już wiadomo, że nie mieli 

na to żadnych szans.  

 

Wiemy, że Ojciec Mychal podtrzymywał na duchu strażaków w czasie akcji. Pomagał opanować chaos i 

namaszczał śmiertelnie rannych. Liczba ofiar rosła z minuty na minutę. Każdy z nich czując zbliżającą się 

śmierć, błagał kapelana, aby pojednać się z Bogiem przed agonią.  

 

W pewnym momencie ludzie odcięci pożarem od schodów zaczęli wyskakiwać z okien World Trade Center. 

Im bardziej narastała siła pożaru, tym więcej osób wyskakiwało. Jedna z kobiet nieszczęśliwym trafem 

spadła wprost na strażaka, przygniatając go. Ojciec Judge natychmiast podbiegł do konającego mężczyzny i 

zaczął udzielać mu sakramentu namaszczenia. Kiedy to robił, zdjął na chwilę kask strażacki i wtedy został 

śmiertelnie raniony w głowę przez kawałek spadającego gruzu. 

 

Pogrzeb ojca Judge odbył się we franciszkańskim kościele, naprzeciw remizy nr 24. Uroczystościom 

przewodniczył kardynał Edward Egan. Cały Nowy Jork oddał mu hołd.  

 

Ta tragedia skłoniła wielu do myślenia. Amerykanie przypomnieli sobie, że zawsze byli ludźmi wiary. Że 

ich państwo zostało założone na fundamencie prawa do wolności religijnej. Po 11 września na ulice i place 

całej Ameryki wyszli ludzie, aby modlić się za ofiary tragedii i zwracać się do Boga z prośbą o pokój dla 

swojej ojczyzny. W czuwaniach modlitewnych wzięły udział miliony. 

 

Rok wcześniej podobne modlitwy w miejscach publicznych byłyby zaskarżane do sądów przez 

zwolenników świeckości państwa. Zwolennicy laickości usuwali krzyże z parków miejskich, skuwali tekst 

Dekalogu z frontonu ratusza i zakazywali modlitw w szkołach i przed zawodami sportowymi. Natomiast po 

11 września nawet inauguracja giełdy na Wall Street skłoniła maklerów do modlitwy. 

 

Po 11 września wiara w Boga ponownie okazała się czynnikiem, który łączy Amerykanów. Na tym polega 

chrześcijański paradoks, że ofiara życia jednego człowieka, prowadzi do ocalenia wielu (por. oprac. Piotr 

Semka). 

 

ZAKOŃCZENIE  

 

A zatem, w dniu 60-tej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie polecamy Bożemu 

miłosierdziu zmarłych strażaków i ich rodziny. Modlimy się za strażaków czynnych i będących w stanie 

spoczynku, aby jak jeden mąż - silnie trwali przy Ewangelii, która ożywia i podtrzymuje każdą ofiarną 

służbę człowiekowi, dając jej nadprzyrodzone motywacje tak potężnie obecne w życiu i śmierci Waszego 

Patrona. Niech tradycje strażackie stają się źródłem szlachetnych inspiracji dla młodych pokoleń Polaków.  

 

Drodzy strażacy Strychowa, pamiętajcie ponadto, iż okrągła rocznica 60-cie lat istnienia Waszej 

Ochotniczej Straży może stać się dla Was zarówno symbolem smutku jak i zapowiedzią radości. 

Sześćdziesiąt lat to według Biblii czas początek smutku; kobiety, które straciły męża można odtąd uznać za 

wdowy, które winny być otoczone opieką społeczną: „Do spisu należy wciągać taką wdowę, która ma co 

najmniej lat sześćdziesiąt, była żoną jednego męża” (1Tm 5,9). Ale sześćdziesiąt lat może stać się także 

czasem nadziei: „Izaak miał lat sześćdziesiąt, gdy mu się oni [Jakub i Ezaw] urodzili” (Rdz 25,26).  
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Prośmy na koniec – słowami Ojca Judge - w intencji wszystkich strażaków:  

 

„Panie, poprowadź mnie tam gdzie mnie potrzebują. 

Pozwól spotkać tych, którzy tego oczekują.  

Powiedz mi, co mam im powiedzieć. 

I prowadź mnie Twoją drogą”. 

(O. M. Judge)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 100. lecie urodzin siostry Sancji, 10 lipca 2010  

Abp Stanisław Gądecki, Aby całe moje życie było jednym aktem miłości. 100. lecie urodzin siostry Sancji 

(Poznań, k-ł św. Rocha – 10.07.2010). 

 

W otoczeniu macierzystego zgromadzenia Sióstr Serafitek, rodziny, księży, wiernych świeckich 

obchodzimy dzisiaj uroczyście jubileusz 100. lecia urodzin bł. Siostry Sancji Janiny Szymkowiak. W ten 

nadzwyczajny dzień wielbimy Boga za wielkie dzieła, których dokonał w skromnym i zdawałoby się 

całkiem niepozornym człowieku.  

1. ŻYCIE  

 

Janina Szymkowiak urodziła się dokładnie 100 lat temu, dnia 10 lipca 1910 r. w Możdżanowie koło 

Ostrowa Wielkopolskiego. Z domu rodzinnego wyniosła silną wiarę, mocne zasady moralne i gorącą miłość 

ojczyzny. Od najmłodszych lat wyróżniała się wielką dobrocią i szczerą pobożnością, pociągając innych do 

Boga swoją prostotą i pogodą ducha. Prowadziła głębokie życie religijne; codziennie uczestniczyła we Mszy 

Św. i przyjmowała Komunię Św. Cechowała ją prawość w postępowaniu, wierność przyjętym 

zobowiązaniom oraz miłość bliźniego.  

 

Po trzech latach nauki w niemieckiej szkole elementarnej, w pobliskiej Szklarce, w 1919 roku rozpoczęła 

naukę w Żeńskim Liceum i Gimnazjum Humanistycznym w Ostrowie Wielkopolskim. Tam też ujawniły się 

jej ogromne zdolności językowe, zamiłowanie do muzyki i malarstwa.  

 

a. studia 

 

W 1929 roku - po ukończeniu gimnazjum - rozpoczęła studia na Uniwersytecie Poznańskim. Najpierw były 

to studia prawnicze, wkrótce jednak przeniosła się na filologię romańską. Chodziła także na zajęcia z języka 

angielskiego, na wykłady z filozofii i pedagogiki. Ona jednak nie tylko studiowała. Ona jednocześnie 

apostołowała. Jej dobroć i poświęcenie poznali również biedni i opuszczeni w najbardziej zaniedbanej 

dzielnicy Poznania. Wielka wrażliwość na biedę charakteryzowała życie Janiny już przed wstąpieniem do 

zgromadzenia. Z domu rodzinnego wyniosła gorącą miłość do Najświętszego Serca Jezusowego i dzięki niej 

była pełna dobroci dla wszystkich, szczególnie dla najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących. Zanim 

jeszcze wstąpiła na drogę życia zakonnego – dzięki przynależności do Sodalicji Mariańskiej i Kółka 

Miłosierdzia św. Wincentego – rozwinęła w sobie ducha służby potrzebującym. Działając gorliwie w 

różnych sekcjach Sodalicji Mariańskiej, apostołowała dyskretnie i skutecznie, budząc osobistym przykładem 

chrześcijański entuzjazm życia w swoim otoczeniu. 

 

Na piątym roku filologii romańskiej - kiedy do zdania pozostały jej jeszcze dwa egzaminy - Janina 

wyjechała do Francji (1934), aby szlifować język francuski. Pojechała na zaproszenie Sióstr Oblatek Serca 

Jezusowego z Montluçon, które organizowały kursy językowe dla Polek. W tym okresie odbyła pielgrzymkę 

do Lourdes i tam dokonał się przełom; postanowiła wstąpić do klasztoru. Przeżyła w duszy podobne 

doświadczenie, jakiego świadkiem był prorok Izajasz: „Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, 

trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto dotknęło to 

twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo 
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mam posłać? Kto by Nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,5-8). 

 

b. życie zakonne 

 

W konsekwencji tego postanowienia wstąpiła do nowicjatu Sióstr Oblatek w Montluçon. Łudziła się przy 

tym, że matka zgodzi się na jej pobyt w klasztorze. Tak jednak się nie stało. Rodzice postanowili sprowadzić 

ją do Polski. Sprawę ściągnięcia Janiny do kraju wziął w swoje ręce sędzia, brat Janiny, Zbigniew. W listach 

do przełożonej Oblatek domagał się zdecydowanie, w imieniu rodziców i własnym, powrotu siostry do 

kraju, grożąc konsekwencjami prawnymi. W tej sytuacji Janina powróciła do Polski w czerwcu 1935 roku. 

Postulantką u sióstr Oblatek była w sumie ponad siedem miesięcy. 

 

Po powrocie do rodzinnego domu prowadziła niemal zakonny tryb życia. Wstawała o piątej rano, 

odprawiała medytację, o siódmej szła na Mszę św., codziennie przystępowała do Komunii św. Następnie - o 

czternastej - odprawiała w kościele Nieszpory, a od godziny dwudziestej zachowywała milczenie. Ponadto 

w każdy czwartek wstawała o drugiej w nocy, by przed obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawić 

godzinę świętą. Była pełna wyciszenia i pokoju, radosna i ufna. 

 

Jej pragnienie życia zakonnego w niczym się nie pomniejszyło. Idąc w końcu za radą swojego brata, Eryka, 

ówczesnego proboszcza w Drobninie, Janina wstąpiła do zgromadzenia Serafitek w Poznaniu i dnia 27 

czerwca 1936 roku przekroczyła bramę tutejszego klasztoru. Przechodząc przez furtę, usłyszała za sobą 

pytanie: - „A panienka dokąd?” Odpowiedziała radośnie: „Ja? Za rajską furtę”. Miesiąc później - dnia 29 

lipca 1937 roku - otrzymała upragniony habit, przyjmując imię: Maria Sancja. Wzorując się na św. Teresie 

od Dzieciątka Jezus, za cel swojego życia zakonnego uznała świętość; „ja świętą muszę zostać za wszelką 

cenę” - postanowiła. W nowicjacie też zwierzyła się swoim przyjaciółkom, że musi dobrze wykorzystać 

czas, ponieważ za sześć lat umrze. W zgromadzeniu wyróżniał ją duch modlitwy, posłuszeństwa, ofiary, 

pokory, umartwienia, milczenia i zaparcia się siebie a także ogromna skromność; chciała być pomijana i 

niezauważana. Nie zabiegała o żadne wyróżnienia dla siebie. Wykorzystywała każdą okazję, by 

praktykować ubóstwo. Cieszyła się, gdy mogła wyręczyć siostry w pracy, nic dla niej nie było za trudne. 

Wybierała najzwyklejsze i najbardziej upokarzające prace. 

 

Ciężkie czasy okupacji przyjęła jako okazję do całkowitego oddania się potrzebującym. Pozostała w 

klasztorze, mimo że przełożeni dali jej – podobnie jak innym siostrom - możliwość czasowego powrotu do 

rodzinnego domu. Tu chciała realizować swoje powołanie. Tymczasem Niemcy zajęli klasztor na kwaterę 

dla wojska a siostry pozostawili do jego obsługi. Siostry miały sprzątać, prać, gotować dla mieszkających 

tam ok. 100 osób, a także dyżurować na furcie całą dobę, aby wpuszczać przychodzących niemieckich 

żołnierzy. Odtąd siostra Sancja miała wiele okazji do pokuty i umartwienia. Do jej zajęć należało sprzątanie, 

szorowanie, nakrywanie do stołu, mycie naczyń a kiedy Niemcy sprowadzili jeńców francuskich i 

angielskich do pracy w ogrodzie, przełożeni polecili jej opiekę nad jeńcami. Ona zaś - z narażeniem życia – 

opiekowała się nimi, była tłumaczką, nosiła im jedzenie, a księżom, którzy byli wśród jeńców, dostarczała 

wino mszalne i hostie, by mogli odprawiać Mszę św. Często rozmawiała z jeńcami. Przede wszystkim 

jednak wspierała ich duchowo. Wszystko to z narażeniem życia.  

 

c. śmierć  

 

Wycieńczona ciężką pracą i nader skromnymi warunkami zachorowała na gruźlicę gardła. I wtedy nie 

załamała się, ale ofiarowała swoje cierpienia Bogu za grzeszników. W klasztorze w tym czasie o nikim 

innym się nie mówiło, jak tylko o umierającej siostrze Sancji. Oczom zdumionych współsióstr jej życie 

ukazało się jako akt doskonałej miłości, a końcowa choroba - jako ukoronowanie wszystkich cierpień. 

Czując zbliżającą się śmierć, coraz częściej powtarzała wezwanie Małej św. Teresy: „Pragnę, aby całe moje 

życie było jednym aktem miłości”, natomiast przed samą śmiercią powiedziała: „Umieram z miłości, a 

Miłość miłości niczego odmówić nie może”. Ciężko chora zdążyła jeszcze złożyć śluby wieczyste a potem 

umarła, dnia 29 sierpnia 1942 roku, mając zaledwie 32 lata życia. I znowu sprawdziło się stare przysłowie: 

„Nie ten żył długo, kto liczne miał lata, lecz ten, kto zrobił wiele dobrego dla świata” (A. Naruszewicz). 
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Podczas pogrzebu alianccy jeńcy nazywali ją „aniołem dobroci”; „świętą Sancją”.  

 

Ze względu na warunki wojenne skromny pogrzeb, z udziałem najbliższej rodziny i sióstr w świeckich 

ubraniach odbył się 2 września 1942 roku. Od tego momentu ludzie zaczęli wspominać jej życie, chorobę i 

śmierć jako coś niezwykłego i heroicznego. Z roku na rok wzrastała cześć dla niej. Na grobie pojawiały się 

stale świeże kwiaty, wielu modliło się przy jej grobie. Do zgromadzenia zaczęły napływać listy 

wdzięczności za uzdrowienia, za szczęśliwie przebyte operacje, wyzwolenie z nałogu pijaństwa, uratowanie 

rodzin od rozbicia, uratowanie życia nienarodzonych, pojednanie z Bogiem w ostatnich dniach życia i wiele, 

wiele innych. 

 

2. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA 

 

a. bieda  

 

Ubóstwo materialne i duchowe, z którym w swoim czasie zmagała się siostra Sancja nie zniknęło w naszej 

ojczyźnie. Bieda materialna trwa nadal i ma coraz więcej twarzy. W Polsce każdego dnia trafiają na śmieci 

tony żywności a jednocześnie ponad 2 mln osób cierpi z powodu niedożywienia. Z powodu niedożywienia 

cierpią wielodzietne rodziny i samotnie mieszkające starsze osoby. Jak wynika z opublikowanego w 2007 r. 

przez resort Pracy i Polityki Społecznej informacji, blisko 7% Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a 

sytuacja finansowa co trzeciej rodziny nie pozwala jej na przygotowanie pełnowartościowych posiłków.  

 

Małą pociechą jest to, że gdzie indziej jest jeszcze gorzej. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 

1/3 ludności świata jest dobrze odżywiona, 1/3 niedożywiona, a 1/3 wprost głoduje. Co roku umiera z głodu 

15 mln dzieci. Aby pokryć potrzeby świata w zakresie higieny i żywności wystarczyłoby 13 mld dolarów, 

czyli tyle, ile ludzie z USA i z Unii Europejskiej wydają co roku na perfumy - czytamy w raporcie 

przygotowanym przez Polski Czerwony Krzyż.  

 

„Najwidoczniej istnieje jakaś głęboka wada, albo raczej cały zespół wad, cały mechanizm wadliwy, u 

podstaw współczesnej ekonomii, u podstaw całej cywilizacji materialnej, który nie pozwala rodzinie 

ludzkiej oderwać się niejako od sytuacji tak radykalnie niesprawiedliwych” (Dives in misericordia, 11). 

Niektórzy dochodzą w związku z tym do nader smutnych wniosków: ludzie stali się bezużyteczni, 

kosztowni, zbyt liczni a ich zniknięcie byłoby dobrodziejstwem (por. Albert Jacquard). „Uczciwy rozumie 

sprawę ubogich, występny nie ma [dla niej] zrozumienia” (Prz 29,7). 

 

A cóż powiedzieć o jeszcze bardziej przerażającej nędzy duchowej, która zdaje się rozpowszechniać w 

Polsce. Centrum Badania Opinii Publicznej ogłosiło, iż rola wiary i zasad religijnych w kształtowaniu 

światopoglądu Polaków jest wyraźnie mniejsza niż pięć lat temu. 

Respondenci powszechnie przyznają, że starają się w swoim życiu kierować zasadami zawartymi w 

dekalogu, jednak tylko jedna trzecia (spadek o 10 punktów) traktuje dziesięcioro przykazań jako 

drogowskaz dla własnego postępowania. 

Z roku na rok maleje liczba deklaracji wiary zgodnej z nauczaniem Kościoła, wzrasta natomiast częstość 

określania siebie jako „wierzącego na swój własny sposób”. W tym czasie ponad pięciokrotnie wzrósł 

odsetek osób w swojej ocenie niezdecydowanych i niewierzących. 

Połowa badanych ceni wartości materialne, natomiast zdecydowanie mniej istotne są dla nich: uczciwość 

(23 proc.), spokój (20 proc.), praca zawodowa (18 proc., spadek o 5 punktów), wiara religijna (17 proc., 

spadek o 2 punkty) oraz szacunek innych ludzi (13 proc., wzrost o 2 punkty).  

W porównaniu z sytuacją z 2005 roku nastąpiła, jak się wydaje, pewna liberalizacja postaw wobec wielu 

zachowań o charakterze moralnym. Odchodzenie od etyki tradycyjnej w kierunku etyki postmodernistycznej 

przejawia się m.in. w pogłębiającej się liberalizacji w kwestiach dotyczących szeroko rozumianej 

seksualności i bioetyki. Największy wzrost akceptacji dotyczy rozwodów (wzrost średniej o 0,55 punktu). 

Wyższe jest również przeciętne przyzwolenie na homoseksualizm, konkubinat, eutanazję oraz seks 

przedmałżeński.  

Porównanie obecnych wyników badań nt. norm i wartości Polaków z tymi sprzed 5 lat pokazuje nieznaczny 
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wzrost „liberalizmu moralnego”, który maleje wraz z wiekiem badanych oraz z poziomem religijności 

mierzonej częstością uczestnictwa w praktykach religijnych, rośnie natomiast wraz ze wzrostem 

wykształcenia respondentów (badanie przeprowadzono w dniach 10–16 czerwca 2010 roku na liczącej 977 

osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski - por. KAI – 9.07.2010).  

b. miłosierdzie  

 

„W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś 

[...] ‘wyobraźnia miłosierdzia’. [...] Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z 

utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje 

poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba ‘wyobraźni miłosierdzia’, aby przyjść z pomocą 

dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy 

zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i 

moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem” (Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy 

Świętej beatyfikacyjnej, Błonia Krakowskie - 18.08.2002). 

 

Skromna i niepozorna bł. Sancja taką „wyobraźnię miłosierdzia” posiadała. Jeśli dzisiaj możemy ją w czymś 

naśladować, to właśnie w praktykowaniu miłosiernej miłości. „Obecnemu światu, w którym zdają się 

zwyciężać przemoc i nienawiść oraz znikają z oczu wartości nadprzyrodzone siostra Sancja głosi odwieczną 

prawdę, zawsze aktualną, że Bóg jest Miłością i jedynie On może nadać sens i pełnię wszystkim ludzkim 

dążeniom. W Nim tylko można znaleźć prawdziwe szczęście i pokój, ale pod warunkiem, że poddamy się 

bez zastrzeżeń Jego Ojcowskiej woli” (kard. Zenon Grocholewski, Bł. s. Sancja Janina Szymkowiak).  

 

Jest to zresztą charyzmat własny Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej. Serafitki - idąc za przykładem 

swoich Założycieli - są przecież wspólnotą apostolską otwartą na pomoc dla wszelkich przejawów ubóstwa 

materialnego i duchowego, na potrzeby duszy i ciała ludzi ubogich. Siostry zajmują się ludźmi 

niesamodzielnymi, nieuleczalnie chorymi, osobami starszymi i upośledzonymi, którym służą w szpitalach, 

zakładach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej dla 

upośledzonych umysłowo, domach opieki i domach prywatnych, kuchniach dla ubogich, świetlicach 

środowiskowych, przedszkolach i ochronkach.  

 

Ten kierunek wybrany przez Serafitki – a także przez bł. Sancję - stanowi wyzwanie skierowane także do 

świeckich katolików. Miłosierdzie nie zakłada wcale odrzucenia własnego bogactwa, piękna ani inteligencji. 

Te dane nam od Boga talenty mają dalej swoją wartość, ale trzeba zdecydowanie uznać je za wartości 

drugorzędne. Nie można przyznawać im miejsca pierwszorzędnego. Jeśli przydzielimy im miejsce 

dominujące, zniszczymy siebie i innych ludzi.  

 

Autorka książki Bogactwo ubóstwa, Siostra Emmanuelle, ilustruje tę zasadę następującym przykładem: 

Kiedy byłam w Aleksandrii, jeździłam na pustynię, aby zajmować się dziećmi Beduinów. Żyli oni 

swobodnie w sąsiadujących ze sobą namiotach, nikt nikogo się nie obawiał, ponieważ nikt niczego nie 

posiadał. Zresztą, namiot w naturalny sposób stanowi przestrzeń otwartą na wszystkich; ciągle się do niego 

wchodzi i wychodzi. Pewnego dnia, ci sami Beduini rozpoczęli korzystny handel i w ciągu kilku miesięcy 

stali się ludźmi bogatymi. Podczas kolejnej wizyty, ku mojemu zdumieniu, zobaczyłam u nich pobudowane 

solidne domy, wszystkie dokładnie pozamykane. Ludzie oddzielili się jedni od drugich; przestali sobie ufać. 

Poprzednia sytuacja wyglądała teraz jak dzień do nocy (por. Siostra Emmanuelle, Philippe Asso, Bogactwo 

ubóstwa, Poznań 2010, 91). Wówczas zaczęłam sobie zadawać paradoksalne pytanie: szmaciarzu z Kairu, 

skąd się bierze twoje dobre samopoczucie? Bogaczu z Europy, skąd się bierze twoje niezadowolenie?  

 

Dopiero wtedy kiedy naszemu bogactwu nadamy wartość drugorzędną, po to by zaspokoić potrzeby 

ubogich, wypełniamy pustkę naszej duszy. „Najbogatszym jest ten, kto dużo daje” (G. Tersteegen). 

Ofiarując chorym przyjacielskie spojrzenie, serdeczną uwagę, wyciągniętą rękę, zaczniemy prawdziwie żyć.  

 

Obierając taki kierunek naszego życia nie zapominajmy o kilku prostych zasadach praktycznych siostry 
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Emmanuelle:  

 

• Najpierw trzeba wybierać dobro wspólne. Odrzucenie dobra wspólnego zamienia świat w jeden wulkan. 

Ostra walka o własny interes prowadzi świat do chaosu. 

• Trzeba słuchać sumienia. Wydaje się utopią wprowadzenie sprawiedliwości na całej ziemi, ale naszym 

obowiązkiem jest promowanie sprawiedliwości w naszym otoczeniu; w naszej rodzinie, w naszym miejscu 

pracy, w naszym mieście. 

• Kluczem otwierającym ludzi na siebie nawzajem jest serce, w którym obecna jest inteligencja, wrażliwość 

i wola; serce, które rozgrzewa i pali. Dzięki takiemu sercu drugi człowiek nie jest przez nas odbierany przez 

pryzmat chłodnego rozumowania ani przez czystą emocjonalność, ale przez spontaniczny poryw całej 

osoby. Miłości – twierdzi siostra Emanuelle - nie nauczyła mnie żadna uniwersytecka katedra, nauczyli 

mnie jej szmaciarze. Nauczyli tego, że im bardziej wychodzimy ku innym, tym bardziej nabieramy sił a 

nasze osobiste problemy rozpływają się jak śnieg na słońcu. 

• Trzeba każdej osobie okazywać ten sam szacunek; w spojrzeniu, w geście, w tonie głosu. Trzeba 

wprowadzać atmosferę równości, ponieważ najbardziej podstawowym pragnieniem człowieka ubogiego jest 

bycie szanowanym. Choćby był alkoholikiem, narkomanem, chorym na aids, czy więźniem – ma prawo do 

naszego szacunku.  

• Trzeba wychowywać ludzi do autonomii i unikać rozdawnictwa. Dawać tylko po to, by odpowiadać na 

potrzeby ludzi, to znaczy spychać ludzi do rzędu żebraków, zamiast czynić ich panami własnego losu.  

• Należy uczyć osobistej odpowiedzialności każdego. Każdy człowiek - niezależnie od tego, czy zakres jego 

działania jest skromny czy znaczący - może uczynić świat bardziej sprawiedliwym. 

• Osobista odpowiedzialność wzrasta w miarę jak konfrontujemy się z nędzą. Stąd szokująca propozycja 

siostry Emmanuelle skierowana do kard. Lustigera, by zachęcił kleryków do spania czasami pod mostami 

Paryża.  

 

Tak, miłość miłosierna, którą praktykowała siostra Sancja, będzie konieczna nawet „w najbardziej 

sprawiedliwej społeczności. Nie ma takiego sprawiedliwego porządku państwowego, który mógłby sprawić, 

że posługa miłości byłaby zbędna. Kto usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy uwolnić się od 

człowieka jako człowieka. Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. 

Zawsze będzie samotność. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w 

duchu konkretnej miłości bliźniego. Państwo, które chce zapewnić wszystko, które wszystko przyjmuje na 

siebie, w końcu staje się instancją biurokratyczną, nie mogącą zapewnić najistotniejszych rzeczy, których 

człowiek cierpiący — każdy człowiek — potrzebuje: pełnego miłości osobistego oddania. Nie państwo, 

które ustala i panuje nad wszystkim, jest tym, którego potrzebujemy, ale państwo, które dostrzeże i wesprze, 

w duchu pomocniczości, inicjatywy podejmowane przez różnorakie siły społeczne, łączące w sobie 

spontaniczność i bliskość z ludźmi potrzebującymi pomocy (por. Deus Caritas est, 26). 

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Jeśli chcemy osiągnąć prawdziwie ludzki kształt, czyli osiągnąć świętość, wypłyńmy na głębię. Ustawmy 

nasz żagiel w stronę wysp cierpienia. Podzielmy się naszym sercem z potrzebującymi. Niech nam w tym 

wspiera żywa wiara i dziecięca ufność błogosławionej Sancji.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Otwarcie kaplicy wieczystej adoracji, Wolsztyn, 

15 sierpnia 2010  

Abp Stanisław Gądecki, Adoro te devote. Otwarcie Kaplicy Wieczystej Adoracji (Wolsztyn, par. pw. 

NMP Niepokalanie Poczętej, 15.08.2010).  

Dzisiaj obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP. W zależności od tradycji kościelnej różne bywają jej 

nazwy (Wzięcie, Przejście, Zaśnięcie, Odpocznienie Maryi itp.). W polskiej tradycji jest ona zwana świętem 

Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę starożytnego podania apokryficznego głoszącego, że Apostołowie 

zamiast ciała Maryi w grobie znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż.  
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W sumie jednak idzie o coś znacznie ważniejszego niż kwiaty. Oto Niepokalana Matka Boga - po 

zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem - zostaje wzięta do chwały niebieskiej. Ukoronowana na 

Królową Aniołów i Świętych, z nieba towarzyszy chrześcijańskiemu ludowi i jaśnieje mu jako „nowa Ewa", 

która naprawiła winę pierwszej Pramatki. Wskazuje drogę do ojczyzny niebieskiej, ku której podążamy. 

Upewnia nas, że - jeżeli będziemy tu i teraz z żywą wiarą, niezłomną nadzieją i gorliwą miłością 

poszukiwać „rzeczy z wysoka", czyli samego Chrystusa - także my dotrzemy do tego samego celu.  

W tym poszukiwaniu „rzeczy z wysoka" dopomoże nam tutejsza, wolsztyńska nowa kaplica wieczystej 

adoracji. Poza tym, nauczy nas tego, że eucharystyczna adoracja nie jest niczym innym jak tylko 

rozwinięciem celebracji eucharystycznej, która sama w sobie jest największym aktem adoracji Kościoła. Akt 

adoracji poza Mszą św. przedłuża i intensyfikuje to, co się dokonało podczas samej celebracji liturgicznej.  

   

KRZEW GOREJĄCY  

   

Aby lepiej uzmysłowić sobie to, czym właściwie jest adoracja, odwołajmy się do biblijnego opowiadania „o 

krzaku gorejącym". Jest to scena objawienia się Boga a jednocześnie opowieść o powołaniu i posłannictwie 

Mojżesza; jeden z najważniejszych momentów wyjścia Izraelitów z Egiptu; z niewoli na wolność. 

Wprawdzie w sensie ścisłym dotyczy ona jednego, wyjątkowego człowieka, „mesjasza" Izraela, jakim był 

Mojżesz, ale w sensie przenośnym może odnosić się do każdego z nas, którzy otrzymaliśmy wraz ze 

Chrztem Świętym, zadanie królewskie, kapłańskie i prorocze Ludu Bożego.  

   

a. W tej starotestamentalnej scenie Pan Bóg zwierza się Mojżeszowi, a Mojżesz odkrywa tajemnicze i 

niewypowiedziane Imię Boga oraz boże względem siebie zamiary.  

   

Tekst opisujący to wydarzenie brzmi następująco: „Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana 

Madianitów, zaprowadził [pewnego razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy 

ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął 

ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu 

niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?». Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby 

się przyjrzeć, zawołał <Bóg do> niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: 

«Oto jestem». Rzekł mu [Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, 

jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem 

Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga" (Wj 3,1-6).  

   

b. Ta krótka scena uczy najpierw tego, że Pan Bóg oczekuje nas „na pustkowiu", czyli na osobności, w 

milczeniu, gdzie człowiek może bardziej się skoncentrować, gdzie ułatwiony jest proces interioryzacji, 

gdzie można głębiej wejść w samego siebie, może słuchać sercem, łatwiej odkryć własne zadanie życiowe. 

Od doświadczenia pustyni rozpoczynał swoje przygotowanie do publicznej działalności nie tylko Mojżesz, 

ale i Jan Chrzciciel a nawet sam Chrystus. Zdarzało się, że czasami cały naród musiał zostać wyprowadzony 

na pustynię, by zrozumieć wolę Pana, aby odkryć Jego miłość („Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją 

wyprowadzić i mówić jej do serca" - Oz 2,16).  
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Zazwyczaj w zabieganiu codziennością, gdy terminy gonią jeden za drugim, gdy idę od jednego zajęcia do 

drugiego, starając się sprostać własnym obowiązkom, trudno jest spotkać Pana Boga. A jednak Mojżesz - 

właśnie pośród codziennych zajęć, „gdy Mojżesz pasał owce" - być może dlatego, że czynność ta była 

związana z czekaniem, rozmyślaniem, wyciszeniem - przeżył on swoje głębokie, mistyczne doświadczenie 

spotkania z Bogiem.  

   

„Cierń płonął ogniem, a nie spłonął od niego". Miejscem tego spotkania staje się zwykły krzew (hebrajskie 

seneh; greckie: ho batos; łacińskie: rubus; dla jednych jujuba, czyli chiński daktyl, dla innych akacja, henna, 

moszenki, albo jeżyna), najbardziej skromny i pospolity krzew, który zaczyna płonąć. Ów ogień jest 

zapowiedzią innego ognia, który będzie płonął nieustannie - dzień i noc - na ołtarzu całopaleń w świątyni 

jerozolimskiej („Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć - nigdy nie będzie wygasać. Na nim kapłan każdego 

poranka zapali drwa, na nim ułoży ofiarę całopalną, na nim zamieni w dym tłuszcz ofiar biesiadnych. Ogień 

nieustanny będzie płonąć na ołtarzu - nigdy nie będzie wygasać!" - Ignis est iste perpetuus powie Wulgata w 

Kpł 6,6). Uwagę Mojżesza przykuwa to, że krzew nie ulega spaleniu. Naprowadza go to nie tyle na 

teoretyczny fakt istnienia Boga, ile raczej na Jego konkretną obecność w świecie; na możność jego działania 

tu i teraz. Na możliwość spowodowania cudu. Płonący ogień symbolizuje naturę Boga, do którego nie 

można się zbliżyć, nie ryzykując utraty własnego życia („Bo Pan, Bóg wasz, jest ogniem trawiącym" - Pwt 

4,24; „Kto jest blisko Mnie, jest blisko ognia, a kto jest daleko ode Mnie, jest daleki od królestwa" - 

stwierdzi „Ewangelia Tomasza"). Spotkanie z Bogiem może być tak niebezpieczne jak igranie z ogniem. 

Jak ciernie nie są w stanie oprzeć się działaniu ognia, tak też natura ludzka nie jest w stanie znieść boskości.  

   

Bóg objawił się Mojżeszowi jako anioł, jako posłaniec Pański [Zagnugael - anioł Tory, Nauczyciel 

Mojżesza - wg Targumu Jonatana], bo objawienia samego Boga Mojżesz nie byłby w stanie przeżyć: „żaden 

człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu" (Wj 33,20). Widzenie anioła natomiast 

pozwala mu zachować życie, podobnie jak zachowała je niewolnica Hagar, kiedy ujrzała anioła („Anioł 

Pański znalazł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur[...] Hagar nazwała Pana 

przemawiającego do niej ‘Tyś Bóg widzialny', bo mówiła: ‘Wszak tu widziałam Widzącego mnie, a jestem 

żywa' " - Rdz 16, 7.13). Aby nie spoufalać się zbytnio z Wszechmogącym, Biblia w nadmiarze rewerencji 

nazywa go czasami „aniołem Pańskim".  

   

Chociaż Bóg wychodzi pierwszy z inicjatywą („Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się 

przyjrzeć, zawołał <Bóg do> niego ze środka krzewu"), to jednak człowiek nie może pozostać bierny wobec 

tej inicjatywy. Bóg oczekuje od człowieka jakiegoś minimum zainteresowania i Mojżesz okazał takie 

zainteresowanie, zbliżając się do krzewu zaintrygowany niezwykłością dostrzeżonego zjawiska („Podejdę, 

żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?"). W ten sposób pouczył nas, 

że nasze spotkanie z Bogiem zazwyczaj rozpoczyna się od zdumienia.  

   

W samym środku dnia woła Bóg po imieniu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem». 

W ten sposób okazuje się, że Bóg nie objawia się wyłącznie ludzkiemu rozumowi. Mojżesz odpowiada całą 

swoją osobą na wewnętrzny głos Wzywającego, dzięki czemu uzmysławia nam, że adoracja w gruncie 

rzeczy nie jest niczym innym jak spotkaniem stworzenie ze swoim Stwórcą. Objawienie Boże dotyka całej 

naszej osobowości: „Oto jestem". Droga, jaką trzeba do tego dojść nie jest zwykłą fizyczną drogą, ale drogą 

wewnętrzną. Człowiek - krok po kroku - zbliża się wewnętrznie do Boga, zaczyna Go rozpoznawać, staje 
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się Jego przyjacielem. Pogłębia związek, który został zapoczątkowany przez nasz wolny wybór. Nie 

rozpoznawszy jeszcze do końca naszego Rozmówcy odpowiadamy: „Oto jestem".  

   

Dzięki temu poznajemy, że adoracja to odwieczny dialog, jaki Bóg prowadzi z człowiekiem a człowiek z 

Bogiem; od upadku Adama aż do jego podźwignięcia, od bolesnego wołania Boga Ojca do pierwszego 

człowieka: „Gdzie jesteś?" (Rdz 3, 9) po odpowiedź Syna, który woła: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, 

Boże" (Hbr 10, 5-7). To chwila, podczas której: „Uczeń staje wobec Boskiego Mistrza. Chory spotyka 

Lekarza dusz. Ubogi zwraca się o pomoc do Bogatego. Spragniony pije z przeobfitego Źródła. Słaby staje 

przed Bogiem Wszechmogącym. Kuszony szuka pewnego Schronienia. Ślepy szuka Światła. Przyjaciel 

idzie do prawdziwego Przyjaciela. Zagubiona owca zostaje znaleziona przez Boskiego Pasterza. Zbłąkane 

serce znajduje Drogę. Głupi odnajduje Mądrość. 'Nic' znajduje 'Wszystko'. Zrozpaczony odnajduje 

Pocieszyciela". Kto zbliża się do tabernakulum zagubiony, niezdecydowany z powodu trudności, także 

materialnych, ten odchodzi oświecony, umocniony, świadomy tego, co może i co powinien czynić.  

   

„Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest miejscem świętym". O ile 

sandały na nogach są znakiem gotowości do drogi („Przepasz się i włóż sandały! - powiedział mu anioł. A 

gdy to zrobił, rzekł do niego: Narzuć płaszcz i chodź za mną!" - Dz 12,8), to ich zdejmowanie oznacza 

zatrzymanie się, postój, odpoczynek. Chodź tu i zajmij miejsce; pozostań ze Mną. Poza tym, obecność 

sandałów na nogach wskazywała też na to, że mamy do czynienia z człowiekiem wolnym a nie z 

niewolnikiem („Lecz ojciec rzekł do swoich sług:[...] dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi" - Łk 

15,22). Kto zbliża się do miejsca świętego, ten winien okazać mu szacunek i pokorę (Iz 57,15). Taki gest 

szacunku zostanie powtórzony przez Jozuego, następcę Mojżesza: „Gdy Jozue przebywał blisko Jerycha, 

podniósł oczy i ujrzał przed sobą męża z mieczem dobytym w ręku. Jozue podszedł do niego i rzekł: «Czy 

jesteś po naszej stronie, czy też po stronie naszych wrogów?» A on odpowiedział: «Nie, gdyż jestem 

wodzem zastępów Pańskich i właśnie przybyłem». Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i 

rzekł do niego: «Co rozkazuje mój pan swemu słudze?» Na to rzekł wódz zastępów Pańskich do Jozuego: 

«Zdejmij obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte». I Jozue tak uczynił" (Joz 

5,13-15).  

   

Pan Bóg uświęca miejsce swojego objawienia (por. Rdz 28,13-17). Takim „Miejscem" była świątynia 

jerozolimska („Czemu bezbożni wtargnęli w Twoje święte miejsce, wrogowie nasi podeptali Twoją 

świątynię?" - Iz 63,18; „w tym Bogu nadzieję pokładamy, że niedługo nad nami się zmiłuje i że zgromadzi 

nas na święte miejsce z całej ziemi, która jest pod niebem. Uwolnił nas bowiem z wielkich nieszczęść i 

oczyścił miejsce [święte]" - 2Mch 2,18). Miejsca świętego nie może dotknąć nic, co jest nieczyste („Oznacz 

ludowi granice dokoła góry i powiedz mu: Strzeżcie się wstępować na górę i dotykać jej podnóża, gdyż kto 

by się dotknął góry, będzie ukarany śmiercią. Nie dotknie go ręka, lecz winien być ukamienowany lub 

przebity strzałą. Człowiek ani bydlę nie może być zachowane przy życiu" - Wj 19,12-13; por. Lb 4,15; 

8,19). „Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest miejscem świętym" to nic innego jak 

zasada obowiązująca każdego Izraelitę wchodzącego kiedyś do świątyni jerozolimskiej - zwanej Hamakom 

tj. Miejsce - gdzie najpierw trzeba było zdjąć sandały, następnie obmyć stopy, a dopiero potem wejść na 

święte dziedzińce. Zdejmując sandały Mojżesz uczy nas, że poczucie sacrum, czyli odczucie świętości 

miejsca, jest znakiem autentycznej religijności (por. „A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: 

‘Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem'. I zdjęty trwogą rzekł: ‘O, jakże miejsce to 

przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!'" - Rdz 33,16-17 ). Dzisiaj nierzadko jesteśmy 

świadkami takiego zachowania ludzi w kościele, które dowodzi kompletnego braku poczucia sacrum, czyli 

zaniku autentycznej religijności, a przecież Pan Bóg nie staje się moim Bogiem dopiero wtedy, kiedy Go 

mogę poklepać po plecach.  



528 
 

   

„Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga". Podobnie jak aniołowie dookoła tronu 

Bożego, Mojżesz zasłonił swoją twarz, gdyż nikt nie może dostrzec Niewidzialnego. Nie chodzi tutaj o 

zwykły strach, ale o uznanie wielkości i świętości Boga, które prowadzi do wiary. Podobnie zachowa się 

później prorok Eliasz („Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu - szmer 

łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy 

wejściu do groty" - 1Krl 19,12-14). Adoracja zaczyna się od „zasłonięcia twarzy", czyli od przyjęcia 

postawy bojaźni człowieka, który uznaje się właśnie za stworzenie stające w obliczu Stwórcy. Dzięki 

„zasłonie" adoracja chroni nas przed rozbiciem wewnętrznym oraz integruje ludzkie życie. Chroni przed 

bałwochwalstwem, czyli wypaczeniem wrodzonego zmysłu religijnego; przed odnoszeniem 

„niezniszczalnego pojęcia Boga do wszystkiego, tylko nie do Boga" (por. Orygenes, Contra Celsum, 2, 40). 

Adoracja jest pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest „zawsze większy" (św. Augustyn, Enarratio 

in Psalmos, 62, 16). A jednak, dla chrześcijanina ta zasłona w pewnym momencie sama opada, jak pisze św. 

Paweł: „A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. [...] My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy 

się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, 

upodabniamy się do Jego obrazu" (2 Kor 3, 16-18).  

   

Bóg przedstawia się Mojżeszowi: „Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 

Jakuba". Dzięki temu poznajemy, że nie jest On Bogiem filozofów ani idei, ale jest Bogiem historii; Bogiem 

konkretnych ludzi; otwartym na patriarchów, kochający również nas.  

   

Na «Oto jestem» Mojżesza, Bóg odpowiada: „Jestem, który jestem" (Wj 3,14). Imię to można interpretować 

na 3 sposoby nawzajem się uzupełniające:  

   

„Jestem tym, który istnieje", czyli Bóg jest bytem, w sensie egzystencjalnym (tak interpretuje to LXX ego 

eimi ho on i teologia chrześcijańska).  

   

„Jestem tym, który jest", tzn. Bóg nie jest ani tym, ani tamtym, On jest Jedyny, Nieporównywalny, 

całkowicie Inny; przekracza nasze możliwości pojmowania. Wszystkie nasze wysiłki zrozumienia Go, nasze 

pojęcia i obrazy zmierzające do uchwycenia Jego natury są zbyt małe i niewystarczające (taką drogą 

interpretacji podąża mistyka apofatyczna, albo via negationis). Tak rozumiane imię boże pozostaje dla nas w 

dalszym ciągu tajemnicą (Rdz 32,30; J 13,18).  

   

„Jestem tym, który działa, tworzy życie, jest stworzycielem, opatrznością, Bogiem przymierza („dlatego lud 

mój pozna moje imię, zrozumie w ów dzień, że Ja jestem Tym, który mówi: Otom Ja!" - Iz 52,6). On daje 

życie, jest życia „początkiem": „A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa 

‘O krzaku', gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] 

umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją»" (Łk 20,37-38). Pewną odmianą tej interpretacji 

stanowi odczytanie Imienia jako: Jestem, który będę. Jestem takim, jakiego Mnie poznacie po moim 

działaniu na waszą korzyść („Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie 

uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich" - J 8,24).  
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Będąc niezgłębioną tajemnicą, Bóg z własnej woli odkrywa przed nami swoją tożsamość. Przedstawiając 

się, daje tym samym definicję samego siebie; klucz do relacji z sobą. Rupert z Deutz zwraca naszą uwagę na 

to, iż w tej scenie krzaku gorejącego Bóg określa się dwoma różnymi imionami („Jestem Bogiem ojca 

twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba" oraz „Jestem, który jestem"). Pierwsze imię 

(„Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba") - według niego - 

określa łaskę; Bóg pragnie uczcić wiarę patriarchów poszukujących nieba (Hbr 11) i chce się nazwać „ich 

Bogiem". Drugie imię („Jestem, który jestem") określa z kolei naturę Boga.  

Nie jest to jedyne imię Boga, jakie możemy znaleźć w Biblii. W Starym Testamencie znajdziemy 

przynajmniej 70 imion Boga (por. Pardes Lauder, t. 4, 117-119):  

   

1.  KEI  - Bóg wszechmocny   36.  Nora - Przerażający  

2.  Elohim - Sędzia  37.  Nisgaw - Wzniosły 

3.  Haszem - Imię   38.  Necach - Wieczny  

4.  Echad - Jedyny   39.  Nocer Chesed - Przechowujący dobroć 

5.  Adon - Władca   40.  Nose Awon - Wybaczający przewinienia 

6.  Adir - Potężny   41.  Nose Fesza - Wybaczający bunt 

7.  Ehje - Jestem   42.  Nose Chet - Wybaczający uchybienie 

8.  Amic - Silny  43.  Nokem - Mściciel 

9.  Emet - Prawda   44.  Noter - Znoszący urazy 

10.  Erech Apajim - Cierpliwy  45.  Sela - Wiekuisty 

11.  Acharon - Ostatni   46.  Salach - Odpuszczający 

12.  Emuna - Ufny   47.  Eljon - Najwyższy 

13.  Eszkol Hakofer - Przebaczający   48.  Ofer - Jeleń 

14.  Baruch - Błogosławiony   49.  Izuz - Silny 

15.  Bore - Stwórca   50.  Pode  - Wybawca 

16.  Gadol - Wielki   51.  Cur - Skała 

17.  Gee - Dumny   52.  Cwi  - Gazela 

18.  Goel - Wykupiciel   53.  Cewaot - Bóg zgromadzonych wojsk 

19.  Gibor - Mocny   54.  Kadosz - Święty 

20.  Dagul - Przewyższający   55.  Kana - Żądający wyłączności 

21.  Hajodea - Widzący   56.  Karow - Oddany 

22.  Waed - Świadek   57.  Rachum - Współczujący 

23.  Zocher - Pamiętający  58.  Ram - Wyniosły 

24.  Chaj - Żyjący   59.  Riszon - Pierwszy 

25.  Chasid - Dobroczynny   60.  Raw Chesed - Bogaty w dobroć 

26.  Chanun - Łaskawy   61.  Szomer - Strażnik 

27.  Choker - Badający   62. Szofet - Sędzia 

28.  Chasin - Możny   63. Szilton - Panujący 

29.  Chacham - Mądry   64. Sar - Władca 

30.  Tow - Dobry   65. Szochen Ad - Przebywający w wieczności 

31.  Tehor Ejnajim - Czystych oczu   66. Tamim - Doskonały 
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32.  Jaszar - Prawy  67. Takif - Mocarz 

33.  Joszew Seter - Przebywający w ukryciu   68.  Cadik - Sprawiedliwy 

34.  Kawod - Chwalebny  69.  Szadaj - Wszechmocny 

35.  Mistater - Ukryty   70.  Melech - Król 

 

   

„Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu»" (Wj 3, 7.10). 

Mojżesz, rozpoznawszy swojego Boga, usłyszy, że jest wezwany do spełnienia trudnego i wymagającego 

zadania; do wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej. To zadanie nie zostanie nigdy dokończone. 

Nawet jeśli wypełnił je Chrystus, dla chrześcijanina pozostaje ono codziennym wyzwaniem.  

   

„Ja będę z tobą". Misja, jaką otrzymujemy od Boga przekracza nasze ludzkie możliwości, dlatego potrzebna 

jest nam pewność, że w trakcie realizacji tej misji nie pozostaniemy zdani tylko na własne siły. Jak 

widziałeś krzew, który płonął, ale się nie spalił, tak i ty - wypełniając swoją misję - płonąc, nie zginiesz. 

Podobnie jak Mojżesz znosząc codzienne przeciwności. „Ja zawsze będę z tobą". Powie autor Dziejów 

Apostolskich: „Tego właśnie Mojżesza, [...] Bóg wysłał jako wodza i wybawcę pod opieką anioła, który się 

mu ukazał w krzaku" (Dz 7,35).  

   

ZAKOŃCZENIE  

Po ukończeniu tej krótkiej medytacji nad tym, czym jest adoracja, chciałbym na koniec jak najserdeczniej 

podziękować księdzu proboszczowi, wikariuszom, całej wspólnocie parafialnej, za przygotowanie tej 

pięknej kaplicy przeznaczonej do wieczystej adoracji.  

Ma ona służyć nie tylko pojedynczym, skupionym tam na modlitwie osobom z Wolsztyna i okolicy, ale 

również całym grupom osób. Pamiętajmy, że autentyczna łączność, jaką nawiązujemy z Jezusem podczas 

adoracji, zawsze odsyła nas do wspólnoty kościelnej. Dlatego zachęcam również inne parafie 

wolsztyńskiego dekanatu oraz różne grupy kościelne, aby praktykowały adorację wspólnotową. Niechaj 

powstaną stowarzyszenia wiernych, które podejmują praktykę adoracji Najświętszego Sakramentu, stając się 

zaczynem kontemplacji dla całej tutejszej okolicy. Niech przypominają każdemu o centralnym miejscu 

Chrystusa w życiu człowieka, społeczeństwa i Kościoła. Tak, aby każdy mógł powtórzyć słowa modlitwy:  

„Dzień po dniu, Panie mojego życia,  

będę przed Tobą twarzą w twarz,  

z rękami złożonymi, Panie wszystkich światów,  

przed Tobą będę....  

w samotności i ciszy,  

będę przed Tobą twarzą w twarz.  

W tym wzburzonym świecie, zmęczonym cierpieniem,  
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będę przed Tobą twarzą w twarz" (Rabindranth Tagore)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dożynki, 29 sierpnia 2010  

Abp Stanisław Gądecki  

Zbierać plon na życie wieczne. Archidiecezjalno-wojewódzkie dożynki (Rynek Śremski - 29.08.2010).  

   

Również w tym roku zgromadziliśmy się na wojewódzko-archidiecezjalnych dożynkach, aby wspólnie 

dziękować Stwórcy za tegoroczne plony i prosić Go o błogosławieństwo na przyszły rok. Czynimy to w 

Śremie, w miejscu szczególnym z uwagi na jego przeszłość i przyszłość. Z przeszłością tego miasta 

związane są wybitne osobistości, które wiele uczyniły - niekoniecznie na polu - dla rolników:  

   

Stefan Stanisław Seweryn Chosłowski - ziemianin, powstaniec wielkopolski, studia rolnicze odbył na 

uniwersytetach w Lipsku, Monachium i Berlinie a potem organizował powstańczy batalion w Śremie i 

został jego dowódcą; w okresie międzywojennym został wicedyrektorem Towarzystwa Ubezpieczeń 

„Snop”. 

 

Teofil Ciesielski - botanik, pszczelarz, profesor botaniki Uniwersytetu Lwowskiego. Dyrektor ogrodu 

botanicznego we Lwowie. Założyciel, wydawca oraz redaktor „Bartnika Postępowego”. Z jego inicjatywy 

powstało we Lwowie „Towarzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze”.  

 

Daniel Kęszycki - właściciel majątku w Błociszewie, działacz narodowy, uczestnik powstania 

wielkopolskiego, konsul generalny RP w Opolu. 

 

Ks. Stanisław Niziński - działacz niepodległościowy i społeczny. Ukończył Gimnazjum w Śremie. W 

Dobrzycy zainicjował powstanie Towarzystwa Robotników, Kółka Rolniczego oraz Towarzystwa 

Przemysłowego dla kupców i rzemieślników. W roku 1898 założył Bank Ludowy. Będąc proboszczem w 

Buku był współzałożycielem Banku Ludowego i "Rolnika". 

 

Ks. Józef Surzyński - ur. w Śremie, dyrygent, kompozytor. W Kościanie pracował nad rozwojem Banku 

Ludowego.  

 

Ks. Augustyn Szamarzewski - Zajmował się organizacją spółdzielczości kredytowo - oszczędnościowej 

wśród średzkich rzemieślników i rolników. Wszystkie założone przez niego spółki połączyły się w Związek 

Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. 

 

ks. Florian Stablewski - arcybiskup poznański i gnieźnieński, prymas Polski; pracował jako duszpasterz 

m.in. Śremie. Organizował tutaj Bank Ludowy.  

 

Ks. Piotr Wawrzyniak - urodzony w pobliskiej Wyrzece, działacz społeczny, oświatowy i gospodarczy, 

patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Był u początków Szkoły Gospodarstwa Kobiecego i 

Pracy Domowej dla Dziewcząt Polskich. Postawił na nogi Bank Ludowy w Śremie, stanął na czele Kółka 

Rolniczego i kierował nim przez ponad 20 lat. Popierał spółki parcelacyjne dążące do utrzymania ziemi w 

polskim posiadaniu oraz tzw. „Rolniki”, czyli spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu rolniczego.  

1. ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA  
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Dzisiejszą Mszę św. dożynkową odprawiamy na śremskim rynku, miejscu szczególnej ofiary. To tutaj dnia 

20 października 1939 roku zostało rozstrzelanych 19 śremian. W tym miejscu naznaczonym krwią pytamy:  

   

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? 

Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? 

(Jan Kochanowski)  

   

Dożynki to przecież nic innego jak przedłużenie ducha wdzięczności, które stworzenie żywi wobec 

Stwórcy. Ducha wdzięczności przyjmującego w czasach Starego Testamentu postać Święta Namiotów, o 

którym tak mówi Pismo: „Tak więc piętnastego dnia siódmego miesiąca [a więc na przełomie sierpnia-

września], kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto Pana przez siedem dni. Pierwszego 

dnia jest uroczysty szabat. Ósmego dnia także uroczysty szabat. Weźcie sobie pierwszego dnia owoce 

pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed 

Panem, Bogiem waszym, przez siedem dni. Będziecie obchodzić to święto dla Pana co roku przez siedem 

dni. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń" (Kpł 23,39-42; por. 29,12-39: o ofiarach).  

   

Nie jest to więc tylko święto rolników. To przede wszystkim święto „dla Pana"; święto dziękczynienia 

wyrażonego Bogu za otrzymane błogosławieństwo. Księga Powtórzonego Prawa uzasadnia je w następujący 

sposób: „Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Boga swego, Jahwe, w miejscu, które sobie obierze 

Jahwe, za to, że ci błogosławi Bóg twój, Jahwe, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, i 

abyś był pełen radości" (Pwt 16,13-15).  

   

a. „To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń" (Kpł 23,41). Postawy wdzięczności rolników wobec 

Boga nie mogą zniszczyć żadne problemy nękające wieś. Nie da się jej znieść ze względu na słabe zbiory, 

ani z uwagi na trudności w ich sprzedaży. Ta wdzięczność nie może nigdy zaginąć, podobnie jak nie może 

ustać wdzięczności dzieci wobec własnych rodziców. „W każdym położeniu dziękujcie" (1 Tes 5,18) a więc 

nie tylko w szczęściu, ale i wtedy, gdy nas spotyka nieszczęście lub krzywda. Owszem, wolno nam błagać 

Boga o odsunięcie od nas klęsk żywiołowych i nieszczęść, ale i w złych okolicznościach nie możemy 

zapomnieć o postawie dziękczynnej, bo jeśli Bóg dopuszcza na nas coś złego, to jednocześnie udziela daru, 

by przeciwności nas umocniły.  

   

Rolnicy ze swojej natury są ludźmi dziękczynienia, dlatego przychodzą prosić boskiego Gospodarza także o 

to, by mogli nabrać większej miłości do ziemi. Aby nie tylko czerpali z niej chleb, ale też otworzyć przed 

nią swoje serce. By umieli podnieść ziarno z ziemi, myśląc z wdzięcznością: To jest z-boże, czyli z-Bożego 

dane dzieciom Bożym - jak mawiał kard. Wyszyński. „Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar 

doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł" (Jk 1,17).  

   

W tym duchu gromadzą się dzisiaj na średzkim rynku duchowieństwo, przedstawiciele Sejmu i Senatu, 

Władze rządowe i samorządowe, Urząd Marszałkowski, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, Izby 

Rolnicze, Gildia, osoby zajmujące się działalnością dookoła rolniczą, zespoły artystyczne. Przede 

wszystkim zaś przychodzą wójtowie, sołtysi i delegacje rolników, hodowców i sadowników. Stan rolniczy 
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naszej archidiecezji i województwa przynosi przed ołtarz wieńce dożynkowe i bochny chleba; plony pól, 

ogrodów, sadów. A razem z tymi owocami swojej pracy, rolnicy niosą również duchowe wartości, 

kultywowane w ich środowisku: szacunek dla życia, rodziny i pracy, cześć dla Najświętszej Marii Panny, 

która wydała najpiękniejszy owoc naszej ziemi, Zbawiciela ludzkości oraz całkiem naturalne otwarcie na 

Boga.  

   

b. Ale dożynki to nie tylko okazja do wyrażenia naszej wdzięczności wobec Boga. To także okazja do 

wyrażenia naszej wdzięczności i szacunku dla samych rolników za ich pracę. Przecież kromka chleba, którą 

podnosimy do ust powstaje dzięki ich wysiłkowi a także dzięki ofiarności wielkiej rzeszy ludzi: rolników, 

młynarzy, piekarzy, transportowców i sprzedawców. Możemy powiedzieć, że w jakimś sensie zamyka ona 

w sobie wysiłek znaczącej części społeczeństwa. To rzeczywisty symbol solidarności człowieka z 

człowiekiem.  

   

W święto dożynkowe prosimy Boga o zachowanie równowagi ducha przez rolników, aby pośród wielu 

poważnych trosk, nie zagubili rzeczy zasadniczej, o której mówi Ewangelia: „Nie troszczcie się więc 

zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to 

wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 

Starajcie się naprzód o królestwo <Boga> i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie 

troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień 

swojej biedy" (Mt 6,31-34).  

   

2. UPRAWA LUDZKICH SERC  

   

Kiedy nadchodzą dożynki każdy roztropny gospodarz przypomina sobie, że on sam jest nie tylko siewcą i 

żniwiarzem, ale również Bożą rolą (por. Mt 13). Staje mu przed oczyma scena zbliżającego się sądu bożego; 

przybycie Boskiego Żniwiarza, który odrzuci plewy, a ziarno dobrych czynów zgromadzi w swoich 

śpichlerzach (por. Mt 21,33). Całe stworzenie oczekuje na ten moment „jęczy i wzdycha w bólach 

rodzenia", ufając, że zostanie wyzwolone „z niewoli zepsucia" (por. Rz 8, 21-28). Z tej racji „serce" rolnika 

i tych, którzy w jakikolwiek sposób są z rolnictwem związani pozostaje najcenniejszą glebą, jaką należy 

pracowicie uprawiać. Jeden z Ojców Kościoła, zwracając się do rolnika, powie mu: „Kiedy zatem 

przechadzasz się po polu i przyglądasz się swojej ziemi, zważ, że ty także jesteś polem Chrystusa, i dbaj 

także o siebie jak o swoje pole. [...] uprawiaj własne serce, aby było piękne dla Pana" (Św. Paulin z Noli, 

List 39, 3 do Aprusa i Amanda).  

   

Dlatego konieczna jest nie tylko ekologia rozumiana jako dbałość o materialne środowisko życia człowieka; 

troska o to, by tego środowiska nie zatruwać, by nie naruszać równowagi pomiędzy jego poszczególnymi 

elementami i nie niszczyć go. Konieczna jest przede wszystkim ekologia rozumiana jako troska o zdrowy 

rozwój duchowy człowieka, od którego zależy dalej los środowiska materialnego.  

   

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus daje nam jedną z ekologicznych lekcji a jest to lekcja pokory. W istocie 

pokora polega na oddaniu pierwszeństwa Bogu, a pycha na zajęciu pierwszego miejsca dla siebie. Człowiek 
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pyszny uważa, że nie potrzebuje Boga, że sam potrafi stanowić o sobie i sam decydować, co jest dla niego 

dobre, a co złe. Bóg jest mu w zasadzie niepotrzebny. Niewielu ludzi jest wolnych od tej choroby. Jej 

objawy możemy obserwować w przedszkolu i w domu starców, w sklepie i na lekcji katechezy. Żadna 

apteka świata nie posiada na nią lekarstwa. „Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła 

w nim zapuściło korzenie" (Syr 3,28).  

   

Ludziom pysznym wydaje się, że są o tyle ważni, o ile mają przewagę nad innymi. Dlatego ciągle zestawiają 

się z innymi i przeżywają bolesne udręki, kiedy spotykają ludzi silniejszych, zdolniejszych oraz bogatszych 

od siebie. Z kolei zadzierają nosa, gdy tylko mogą udowodnić swoją nad kimś przewagę. Pycha zaślepia 

zarozumialca i nie pozwala mu dostrzec prawdy o sobie.  

   

Ktoś słusznie powiedział, że każdy człowiek winien mieć w sobie coś z Kopernika. Każdy powinien odkryć, 

że on nie jest Ziemią, nie stanowi centrum świata, wokół którego wszystko się kręci, lecz jest planetą, i to 

jedną z miliardów, która razem z innymi, i zgodnie z nimi, kręci się wokół Wiecznego Słońca, którym jest 

Bóg.  

   

Chrystus uczy nas na czym polega pokora: Chcesz wyprawić przyjęcie? Nie zapraszaj najpierw twoich 

krewnych, ani tych, którzy potrafią sobie poradzić w życiu i nie zginą bez ciebie. Zaproś tych, którzy są 

biedni, nie są w stanie odwdzięczyć się tobie a wtedy będziesz podobny do Boga, który potrafi 

wielkodusznie obdarowywać, nie żądając niczego w zamian.  

   

Z racji ekologii ducha są tutaj razem z nami duszpasterze rolników, którzy - jako przewodnicy Ludu Bożego 

- są wezwani do tego, by przyczyniać się do odnowy moralnej rolników. Oni to proszą Boga nie tylko o 

dobre wywiązanie się ze swojego zadania, ale i o roztropność dla siebie. O to, by w swojej pracy 

duszpasterskiej nie dali się nigdy sprowadzić do poziomu demagogii i populizmu, ani tworzenia pozorów 

„walki o słuszną sprawę", dla pozyskania ludzkiego poklasku, ale, by - wspierając rolników w ich słusznym 

dążeniu do uzyskania godnych warunków życia - mieli zawsze na względzie zasadę solidarności wszystkich 

grup społecznych, aktualną sytuację kraju oraz grę różnych sił politycznych i grup interesów, w którą nie 

mogą się dać wmanewrować ani przez nią zmanipulować.  

ZAKOŃCZENIE  

   

Im bardziej upowszechnia się dzisiaj niewdzięczność, tym bardziej należy dziękować, ponieważ życie w 

swojej najgłębszej istocie jest miłością. Dlatego gromadzimy się tutaj, na średzkim rynku, i w Eucharystii - 

z miłością do Boga i człowieka - składamy na patenie ziemski chleb, oczekując cudownej przemiany i 

wypowiadamy tajemnicze słowa: „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej 

hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas 

chlebem życia".  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święto Trzeźwości, 28 sierpnia 2010  

Abp Stanisław Gądecki  
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Abstynencja darem miłości (Poznań, k-ł OO. Franciszkanów, Wzgórze Przemysła - 28.08.1010).  

   

Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej przy Sanktuarium Matki Boskiej w Cudy 

Wielmożnej Pani Poznania zaprasza nas dzisiaj do wzięcia udziału w dorocznym Święcie Trzeźwości.  

Święto to - zorganizowane przez Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej i Caritas 

Poznańską, Urząd Miasta, Fundację Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Wybór" oraz Katolickie Radio 

Emaus - zmierza do propagowania stylu życia wolnego od uzależnień. Idzie w nim zatem nie tylko o 

ukazanie negatywnych skutków nadużywania alkoholu i innych środków zmieniających nastrój, ale także o 

uświadomienie wartości życia w trzeźwości i abstynencji.  

   

W związku z tym świętem Urząd Miasta Poznania zorganizował wczoraj konferencję naukową nt: 

„Współczesnych metody leczenia uzależnień". Dzisiaj zaś - w kościele OO. Franciszkanów - uczestniczymy 

w punkcie kulminacyjnym święta, tj. w Eucharystii w intencji trzeźwości.  

TRZEŹWOŚĆ  

Nie możemy jej sprawować bez odwołania się do Pisma Świętego, którego główne zasady dadzą się 

sprowadzić do jednego z trzech niżej wymienionych tekstów: „Samej wody już nie pij, używaj natomiast po 

trosze wina ze względu na żołądek i częste twe słabości" (1 Tm 5,23). „Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie 

pić wina, i nie czynić niczego, co twego brata razi, /gorszy lub osłabia/" (Rz 14,21). „Ani złodzieje, ani 

chciwcy, ani pijacy (...) nie odziedziczą Królestwa Bożego" (1 Kor 6,10). Teksty te zakładają, że napoje 

alkoholowe - podobnie zresztą jak wszystkie rzeczy stworzone - nie są wewnętrznie złe a ich umiarkowane 

spożywanie nie przeszkadza człowiekowi w dążeniu do doskonałości. Ale każde ich nadużycie jest złe samo 

w sobie; ponadto staje się źródłem dalszych grzechów. Inaczej mówiąc, biblijne zasady w tej materii 

proponują nam drogę pośrednią między skrajnym liberalizmem a skrajnym rygoryzmem.  

   

Niestety, alkohol jest niegroźny tylko dla tych, którzy umieją dojrzale myśleć. Nie jest kwestią przypadku 

to, że dla niektórych ludzi alkohol czy narkotyk stały się substancjami do tego stopnia chorobliwie 

atrakcyjnymi, że ktoś poświęca dla nich swoje zdrowie, sumienie, własny rozwój, przyjaźń z ludźmi i z 

Bogiem, a nawet życie. Alkohol okazuje się dla nas śmiertelną pułapką głównie dlatego, bo posiada 

niezwykłą właściwość chwilowego „poprawiania" sobie nastroju, bez potrzeby modyfikowania 

czegokolwiek w naszym życiu. Dlatego w przypadku innych ludzi rzeczą konieczną jest dobrowolna 

abstynencja - okresowa lub stała, całkowita lub częściowa. Jest ona tym szlachetniejszą, im wyższa 

przyświeca jej motywacja. Tradycja Kościoła rozwija więc naukę Pisma św., mówiąc także o potrzebie 

abstynencji. Św. Hieronim poleca jej praktykowanie w okresie Wielkiego Postu. Św. Augustyn zaleca 

okresową abstynencję w celu nabrania sił do walki przeciwko grzechowi. Św. Tomasz z Akwinu nazwie 

abstynencję „doskonalszą mądrością", ze względu na wybór lepszego dobra. Sobór Watykański II - ze 

względu na powszechne powołanie wszystkich chrześcijan do świętości - wezwie ochrzczonych do 

składania bezinteresownego daru z samych siebie dla dobra społeczności, na wzór Chrystusa, co jest 

pomocą w toczącej się w człowieku walce ze złem. „W samym człowieku wiele elementów zwalcza się 

nawzajem. Będąc bowiem stworzeniem, doświadcza on wielorakich ograniczeń, z drugiej strony czuje się 

nieograniczony w swoich pragnieniach i powołany do wyższego życia. Pociągany wielu ponętami, musi 

wciąż wybierać między nimi i wyrzekać się niektórych. Co więcej, będąc słabym i grzesznym, nierzadko 

czyni to, czego nie chce, nie zaś to, co chciałby czynić. Stąd cierpi rozdarcie w samym sobie, z czego z kolei 

tyle i tak wielkich rozdźwięków rodzi się w społeczeństwie" (KDK, 10).  
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Trzeźwość realizowana na drodze abstynencji polega na całkowitym wyrzeczeniu się napojów 

alkoholowych, czyli na wyrzeczeniu się rzeczy dobrej dla rzeczy lepszej. Kościół nie zobowiązuje 

wszystkich do abstynencji, niemniej jednak w pewnych okolicznościach uważa ją za rzecz konieczną ze 

względu na okoliczności zdrowotne, wychowawcze, eugeniczne, zawodowe, moralne, religijne. Czasami 

abstynencja jest rzeczą konieczną dla ludzi trzeźwych z tytułu sprawiedliwości, innym razem ma charakter 

dobrowolnej ofiary, płynącej z miłości (pełniejsza gwarancja trzeźwości, dobry przykład, pokuta, ekspiacja, 

miłość bliźniego, miłość ojczyzny). Tego rodzaju abstynencję praktykują osoby ofiarne, osobiście 

niezagrożone, ale za to wrażliwe na zło alkoholizmu. Dla ludzi uzależnionych natomiast dozgonna 

abstynencja jest jedynym i niezastąpionym przez nic innego ratunkiem.  

   

Abstynencja darem miłości dla siebie samego  

W przykazaniu: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego" (Mt 22,39) zawiera się nakaz 

miłowania siebie. Wyrazem tej miłości jest troska o własny, wszechstronny rozwój, uświęcenie i zbawienie. 

Prawdziwie kocha siebie tylko ten, kto miłuje Boga i bliźnich, gdyż w ten sposób dochodzi do szczytu 

doskonałości. Egoizm polega na tym, że człowiek tylko pozornie siebie miłuje, nie troszcząc się wcale o 

swoje zbawienie. Jedną z najniebezpieczniejszych form braku miłości do siebie może być niechęć do 

poznania całej prawdy o sobie; np. zamykanie się na słowa krytyki, nie zastanawianie się nad sobą. Taka 

postawa utrudnia rozwój osobowości, powodując wielkie zubożenie duchowe i skostnienie. Kto nie chce w 

pełni poznać siebie, ten nigdy nie dojdzie do prawdziwej miłości.  

   

„Poznacie prawdę i prawda uczyni was wolnymi" (por. J 8, 32). W gruncie rzeczy istnieje tylko jeden 

warunek powrotu do trzeźwego życia a jest nim właśnie stanięcie w prawdzie. Po to, by oderwać się od 

nałogu, trzeba z całą szczerością, dokładnie przyjrzeć się drodze, która doprowadziła nas na dno. 

Dostrzeżemy wówczas mniejsze i większe zaniedbania, pozrywane więzi z ludźmi i z Bogiem, krzywdy 

wyrządzone innym. Najpierw należy więc odważnie przyjrzeć się prawdzie o własnym piciu i - skrywanych 

przed sobą samym - kosztach uzależnienia. Potem dostrzeżemy nasze manipulacje, samousprawiedliwienia, 

obarczanie innych winą za nasze własne uczucia i czyny. Następnie przestajemy kłamać, bo kłamstwa były 

nam potrzebne po to, by ukryć nałóg i jego konsekwencje. Na mityngach AA mówimy szczerze o swoich 

czynach, myślach i uczuciach, nawet o tych których się bardzo wstydzimy. Dzięki temu odzyskujemy 

wiarygodność, będącą podstawą zarówno trzeźwości, jak i ludzkiej godności. I w ten sposób - z pomocą 

Ducha Świętego - powstaje fundament, na którym można budować dalsze, zdrowe życie w abstynencji. A 

jeśli ktoś agresywnie będzie nalegał na to, byśmy sięgnęli po alkohol, wtedy odpowiemy mu, nie piję ani 

alkoholu, ani benzyny, ani żadnych innych napojów, które są szkodliwe dla mojego organizmu (J. Higgins).  

   

Abstynencja darem miłości dla bliźniego  

Inspirując się tegorocznym tekstem listu biskupa Bronakowskiego o trzeźwości warto przypomnieć, że 

abstynencja jest również szlachetną formą odpowiedzialności za życie bliźniego, o które upomni się u nas 

Bóg Ojciec (por. Rdz 9, 5). „Wprawdzie każda rzecz jest czysta, stałaby się jednak zła, jeśliby człowiek 

spożywając ją, dawał przez to zgorszenie. Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić 

niczego, co twego brata razi <gorszy albo osłabia>" (Rz 14,20-21). Dobrowolna rezygnacja z alkoholu, 

motywowana miłością do bliźniego, pozwala nam uczynić samych siebie bezinteresownym darem dla 

bliźniego. Osoba podejmująca terapię potrzebuje bowiem nie tylko fachowej pomocy lekarza, psychologa, 

terapeuty czy duchownego, potrzebuje nade wszystko ich osobistego świadectwa wzmacniającego terapię. 
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Potrzebuje środowiska sprzyjającego zachowaniu abstynencji. Moralne oparcie, jakie znajdują osoby 

walczące z nałogiem w abstynentach pochodzących z ich własnych rodzin, sąsiadów, przyjaciół i 

współpracowników jest bezcennym wsparciem dla osób walczących z nałogiem.  

Abstynencja darem miłości w rodzinie  

Podstawowym środowiskiem kształtowania trzeźwości i uzdalniania do abstynencji winna być każda 

rodzina. Jednym z pierwszych darów miłości, który rodzice mogą i powinni ofiarować swojemu dziecku, 

jest właśnie abstynencja. Wiemy, jak wielkie zagrożenie dla poczętego dziecka niesie najmniejsza nawet 

ilość alkoholu spożywana przez matkę czy ojca. Dlatego prosimy wszystkie matki: niech wasza 

odpowiedzialna troska i miłość o dzieci wyraża się również w całkowitej rezygnacji z alkoholu. Ojców 

prosimy, by nie ograniczali się do roli biernych obserwatorów, ale by z zaangażowaniem współuczestniczyli 

w obowiązkach matek przez dobrowolną rezygnację z alkoholu.  

Młodzi potrzebują świadectwa abstynencji! Trzeba budować rodziny wolne od alkoholu. Zacznijmy od 

rodzinnych uroczystości, przede wszystkim tych o charakterze religijnym. Niech przyrzeczenia abstynenckie 

dzieci przystępujących do I Komunii św. będą zadaniem dla całej rodziny. Niech wszyscy troszczą się o 

umacnianie tych przyrzeczeń na drodze formacji przygotowującej do sakramentu bierzmowania. Bierzmy 

też przykład z tych rodzin, które zorganizowały wyjątkowo piękne i radosne wesela bezalkoholowe. 

Zachęcajmy młodych, by aktywnie włączali się w działalność Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej oraz 

Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.  

   

Im częściej telewizyjne seriale ukazują alkohol jako lek na kłopoty i ucieczkę od problemów, tym mocniej 

rodzice powinni ukazywać prawdę. Im silniej reklamodawcy promują alkohol jako źródło sukcesów, 

powodzenia i popularności wśród przyjaciół, tym bardziej młodzi ludzie muszą rozumieć, że jest to 

propagandowe kłamstwo i bezwzględna manipulacja stosowana wobec naiwnych.  

Abstynencja darem dla ojczyzny  

Nie zapominajmy, że dobrowolna abstynencja może być również darem miłości dla ojczyzny. Abstynencja, 

jako poświęcenie dla innych, jest skutecznym narzędziem w walce z poważnymi problemami społecznymi 

Polski. Aby służyć Polsce trzeba pokonać to, co osłabia i niszczy nasz naród. Trzeba z odwagą ukazywać 

prawdę o tym, że abstynencja jest zwycięstwem człowieka nad tym, co niesie zagrożenie dla życia 

poszczególnych osób i całego narodu.  

Myśląc o umacnianiu naszego społeczeństwa, apelujemy również do władz państwowych i samorządowych 

o nieuleganie presji środowisk, które forsują ideę poszerzenia dostępności do alkoholu. Czy rzeczywiście 

każda miejska starówka musi być miejscem handlu alkoholem, epatującym rykami podpitych do późnej 

nocy? Czy rzeczywiście imprezy sportowe i wielkie festyny muszą być organizowane jedynie przy 

współudziale producentów alkoholu? Pozorne zyski budżetowe osiągane przez łatwiejszą dostępność 

alkoholu, zostaną przecież natychmiast wchłonięte przez czarną dziurę kosztów związanych z leczeniem 

uzależnionych. Każda kwota przeznaczona na profilaktykę i ograniczanie dostępności alkoholu przyniesie 

wielokrotnie więcej zaoszczędzonych pieniędzy w służbie zdrowia, w opiece społecznej, czy wśród 

przedsiębiorstw (por. Abstynencja jest darem miłości. Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. 

Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2010 r.; bp Tadeusz Bronakowski - Przewodniczący Zespołu KEP ds. 

Apostolstwa Trzeźwości).  

   

Abstynencja darem miłości dla Królestwa Bożego  
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Kierując się pragnieniem odnowienia Ludu Bożego, taką radykalną praktykę podjął - od momentu swego 

narodzenia aż do śmierci - św. Jan Chrzciciel. O nim mówi ewangelista: „Będzie bowiem wielki w oczach 

Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym" (Łk 1,15).  

   

Abstynencja podjęta dla pozyskania wartości mających swoje źródło w Królestwie Bożym stanowi 

najpełniejsze i najwznioślejsze uzasadnienie dla niej samej. W czternastym rozdziale Listu do Rzymian 

pisze św. Paweł: „Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość 

w Duchu Świętym" (Rz 14,17). To właśnie ze względu na „sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu 

Świętym" człowiek jest motywowany do praktyki abstynencji. Jest niejako moralnie do niej przynaglony.  

   

ZAKOŃCZENIE  

Dziękujemy dzisiaj wszystkim ludziom zaangażowanym w Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji 

Poznańskiej, działające przy kościele OO. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła. Niech duszpasterstwo to 

uczy, że alkoholizm czy narkomania nie są jedynie kwestią zażywania jakiś substancji, ale problemem 

człowieka, który jeszcze się nie nauczył kochać, czyli żyć w sposób szczęśliwy.  

Niech dzisiejsze Święto Trzeźwości skłoni wielu do podjęcia abstynencji ze względu na miłość do siebie, do 

bliźniego, rodziny, ojczyzny i Królestwa Bożego. Niech codzienne świadectwo abstynencji jednostek 

przyczynia się do umocnienia trzeźwości wielu.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Inauguracja Roku Szkolnego, 1 września 2010  

Abp Stanisław Gądecki  

Błogosławieństwo rozwoju. Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011 (Gostyń, k-ł pw. 

Ducha Świętego i Najświętszego Serca Pana Jezusa - 1.09.2010).  

   

 

Dzisiaj spotykamy się w Gostyniu na uroczystej Mszy Świętej, towarzyszącej Wojewódzkiej Inauguracji 

Roku Szkolnego 2010/2011. Modlą się z nami kapłani, parlamentarzyści okręgu kalisko-leszczyńskiego, 

Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty, 

starostowie, prezydenci i burmistrzowie subregionu leszczyńskiego, przedstawiciele samorządów 

terytorialnych, duchowieństwo oraz reprezentanci sfery gospodarczej z terenu Powiatu Gostyńskiego, 

dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli z tutejszego regionu, 

nauczyciele, katecheci, pracownicy szkoły oraz delegacje szkolne. Nade wszystko jednak modlą się z nami 

rodzice oraz dzieci, którzy podczas tej Mszy Świętej proszą Boga o błogosławieństwo na rozpoczynający się 

nowy rok szkolny; którzy pragną rozpocząć ten rok z Chrystusem. Razem z Nim stać się ludźmi 

mądrzejszymi i doskonalszymi.  

1. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ROZWOJU  

Jak tego dokonać, o tym mówi nam ewangelijna przypowieść o talentach. „Jednemu dał pięć talentów, 

drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał" (por. Mt 25,14).  
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Głównym przesłaniem tej przypowieści jest obowiązek nieustannego rozwijania się ucznia Chrystusa. 

Medytując nad przypowieścią dochodzimy do kilku prostych wniosków:  

 Wszystkie nasze talenty i zdolności są darem Stwórcy a nie owocem naszej zapobiegliwości.  

 Pociechą dla nas jest to, że nikt na świecie nie jest totalnym beztalenciem; każdy posiada 

przynajmniej jeden talent (jedynie nieumiejętność rodziców, nauczycieli, albo lenistwo samego 

ucznia może przyczynić się do tego, że talent ten zostanie zakopany). Człowiekowi godzi się starać 

tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności (Arystoteles). Rozdzielając ludziom różną 

ilość talentów, Bóg z pozoru wydaje się niesprawiedliwy, ponieważ sprawia, iż na starcie ludzie 

znajdują się w sytuacji nierównej.  

 Ostatecznie jednak Bóg jest sprawiedliwym przez to, że od każdego człowieka żąda na końcu 100% 

więcej ponad to, czym go kiedyś obdarzył.  

 Bóg nie żąda od nas rozwijania zdolności, których nie posiadamy. 

 Bóg daje człowiekowi tylko tyle talentów, ile ten jest w stanie rozwinąć swoimi siłami („każdemu 

według jego zdolności" według jego własnej dynamiki). 

 Będąc wyposażonym w rozum i wolność, każdy z nas bierze na siebie odpowiedzialność za swój 

własny rozwój, za swoje zbawienie. Wspomagany, lub krępowany przez rodziców i pedagogów oraz 

otoczenie, niezależnie od stopnia uległości wpływom zewnętrznym, pozostaje głównym sprawcą 

swego własnego pomyślnego lub niepomyślnego losu.  

 Jedynym sposobem zachowania talentu jest jego stałe rozwijanie; np. ten, kto posiada talent do gry 

na pianinie, im więcej ćwiczy, tym bardziej ma szansę stania się mistrzem; „Każdemu bowiem, kto 

ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma"). 

 Rozwoju nie da się zazwyczaj osiągnąć bez wysiłku i cierpienia („Wiemy przecież, że całe 

stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już 

posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując <przybrania 

za synów> - odkupienia naszego ciała (Rz 8,22-23). 

 Wszystkie talenty, jakiekolwiek otrzymaliśmy, mają ostatecznie za zadanie służyć chwale Bożej („a 

ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność"). 

 Końcową nagrodą za stuprocentowy, kompletny rozwój talentów nie jest wypoczynek czy 

bezczynność, ale jeszcze bardziej wymagające zadanie („nad wieloma cię postawię"). 

   

2. ROZWÓJ CIAŁA  

   

Dobra szkoła winna realizować tę - obowiązującą w chrześcijaństwie - zasadę nieustannego rozwoju 

najpierw przez troskę o rozwój fizyczny ucznia. Kościół uważa bowiem ciało ludzkie za arcydzieło 

stworzenia w porządku materialnym. Ciało warte jest należytej uwagi, poszanowania i rozważnej opieki, 

ponieważ posiada wrodzoną godność i przeznaczone jest do ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią. Zdrowy 

sport pomaga też w harmonijnym rozwoju człowieka. Praca nad ukształtowaniem zdrowego, sprawnego, 

silnego organizmu uczy nas tego, że człowiek nie może osiągnąć niczego wzniosłego, bez przejścia 

ascetycznej drogi wysiłku, który go hartuje i umacnia.  

   

Ćwiczenie ludzkiego ciała stanowi - pośrednio - wezwanie do kształtowania ludzkiego ducha. Przecież 

każdy rodzaj sportu może nieść ze sobą bogactwo takich wartości jak: metodyczne przygotowanie, 

ćwiczenie odruchów, wyważone zaangażowanie własnych energii, kształtowanie woli, męstwo, kontrolę 

wrażliwości, wytrwałość, wytrzymałość, znoszenie trudów i niewygód, wstrzemięźliwość, panowanie nad 

własnymi uczuciami, poczucie lojalności, umiejętność podporządkowania się zasadom, prawość, uczciwość 

zakazująca posługiwania się oszustwem, poświęcenie, wyrzeczenie i solidarność, umiejętność pozostania w 
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cieniu dla dobra własnej drużyny, braterstwo, przyjaźń, wierność zobowiązaniom, szlachetność, 

sprawiedliwość, wspaniałomyślność wobec zwyciężonych, skromność w triumfie, równowaga w razie 

niepowodzenia. Wszystkie te wartości - choć ściśle powiązane są z działalnością fizyczną - składają się 

również na całokształt rzeczywistości moralnej, która przyczynia się do edukacji prawdziwie 

chrześcijańskiego ducha.  

   

3. ROZWÓJ UMYSŁU  

Ale dobra szkoła zabiega nie tylko o wychowanie fizyczne. Ona troszczy się również o rzecz daleko 

ważniejszą, tj. o sprawność intelektualną ucznia.  

   

O warunkach edukacji intelektualnej mówiono już dawno; ponad dwa tysiące lat temu. Wystarczy 

przytoczyć „Powiedzenia Ojców", czyli Pirqe Abot (VI, 5). Jest to jedyny traktat Miszny, będący zbiorem 

opinii nie posiadających charakteru prawnego a pochodzący z okresu drugiej świątyni jerozolimskiej. 

Traktat ten podaje 48 warunków skutecznego studiowania Prawa Bożego. Warunki te można - w większości 

- przenieść z powodzeniem na teren każdego nauczania:  

   

 

1. uczenie się  

2. słuchanie  

3. uporządkowana mowa  

4. pojętność serca  

5. bojaźń 

6. obawa  

7. łagodność  

8. pogoda ducha  

9. czystość  

10. kontaktowanie się z mądrymi 

11. dyskusja z kolegami 

12. dyskusja z uczniami 

13. wypoczęty umysł 

14. znajomość Pisma Świętego 

15. znajomość Miszny  

16. niewiele zajęć zarobkowych  

17. niewiele związków  

18. niewiele luksusów  

19. niewiele snu  

20. niewiele plotek  

21. niewiele kontaktów  

22. długie cierpienie  
23. dobre serce 

24. zaufanie do nauczycieli 

25. przyjmowanie karcenia 

26. znajomość własnego miejsca 

27. zadowolenie z własnego zadania 

28. roztropność w rozmowach 
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29. nie przypisywanie sobie zasług 

30. uprzejmość  

31. umiłowanie Boga 

32. umiłowanie stworzeń  

33. umiłowanie sprawiedliwości 

34. umiłowanie prawości 

35. unikanie zaszczytów 

36. nie nadymanie się pychą z racji posiadanej wiedzy 

37. ostrożność w wydawaniu rozstrzygnięć 

38. wspólne znoszenie ciężarów 

39. postrzeganie drugiego w dobrym świetle 

40. prowadzenie go do prawdy i pokoju  

41. spokojny umysł podczas studiowania 

42. pytanie i odpowiadanie 

43. słuchanie i dodawanie do tego, co się usłyszało  

44. uczenie się w celu nauczania 

45. uczenie się w celu wykonania 

46. przyczynianie się do tego, by własny nauczyciel stał się mądrzejszy  

47. medytowanie nad tym, co się usłyszało  

48. podawanie autora cytatów 

   

W procesie kształcenia fakty nie są najważniejsze. Zresztą, aby je poznać, nie potrzeba wcale studiować na 

uczelni - można się ich nauczyć z książek. Istota kształcenia w szkole nie polega na wpajaniu wiedzy 

faktograficznej, ale na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego się nie da znaleźć w podręcznikach. 

Najgorzej się dzieje, gdy szkoła ucieka się do takich metod jak zastraszanie, przemoc czy sztuczny autorytet. 

Metody te niszczą u uczniów naturalne odruchy, szczerość i wiarę w siebie, czyniąc z nich ludzi uległych 

(por. Albert Einstein).  

   

W edukacji intelektualnej nie idzie o formowanie ludzi kompetentnych w wąskiej specjalizacji, ale nade 

wszystko o formowanie ludzi mądrych, czyli dobrych. Człowiek uczciwy bowiem „im więcej się uczy, tym 

więcej kocha człowieka. Niegodziwiec, im więcej się uczy, tym bardziej oddala się od ludzi" (przysłowie 

wietnamskie). Szkoła zabiega o sprawność intelektualną ucznia, świadoma tego, że ostatecznie los 

człowieka zależy nie tyle od jego wykształcenia, ile raczej od jego mądrości. Mądrość zaś to wykorzystanie 

inteligencji, wiedzy i wykształcenia po to, by kochać.  

4. ROZWÓJ DUCHA  

   

Poza rozwojem ciała i intelektu, szkoła winna dbać o rzecz najważniejszą; winna troszczyć się o rozwój 

ludzkiego ducha, bez którego świat nigdy nie będzie bezpieczny. Jej zadaniem jest nie tylko dydaktyka, ale 

również wychowywanie, czyli „dźwiganie społeczeństw wzwyż".  

   

Wybuch II wojny światowej jest tego jednym z najoczywistszych przykładów. Ta katastrofa nie była wcale 

niespodzianką. Była to prosta konsekwencja wcześniejszej katastrofy duchowej. Ludzie, którym wpojono 

zasadę, że prawdą jest to, co przynosi korzyść, przystali chętnie na jeszcze większą korzyść, jaką przynosi 

kłamstwo. To z powodu zaniedbania osób odpowiedzialnych ludzie zaczęli podejrzewać, że nauka służy do 

http://www.poezje.hdwao.pl/cytat-29034-anonim.html
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wykorzystywania innych, mównice w parlamencie - do hipokryzji a religia - wyłącznie do uspokojenia 

sumienia. W ten sposób człowiek, który był gotów się powiesić, doszedł do wniosku, że łatwiej jest wieszać 

innych (por. A. J. Heschel).  

   

a. „Zadaniem wszystkich nauk szlachetnych jest odciągać człowieka od zła i kierować jego umysł ku 

większej doskonałości" - uczył Mikołaj Kopernik, był bowiem przekonany, że ten, kto nie postępuje zgodnie 

z mądrym myśleniem, ten zaczyna myśleć zgodnie ze swoim niemądrym postępowaniem. Kontakty z 

ludźmi nauki tamtej epoki utwierdziły go w przekonaniu, że nauka i moralność zawsze winny iść w parze.  

 

Niestety, co dla Mikołaja Kopernika było oczywistością, dzisiaj stanęło pod znakiem zapytania. 

Doświadczenia, jakie poczyniła ludzkość w minionym stuleciu zdecydowanie przeczą optymistycznemu 

przekonaniu o silnej więzi między zdobywaniem wiedzy a postępem moralnym człowieka. Zdolnymi do 

największego barbarzyństwa, winnymi największych ludobójstw w historii ludzkości, ludźmi, którzy 

uczynili z antropologii, medycyny, socjologii, historii a także z innych nauk ślepe niewolnice ideologii 

okazali się nie tyle niewykształceni prostacy, ile właśnie ludzie wykształceni. Narodowy i międzynarodowy 

socjalizm nie były propagowane jedynie przez psychopatów i ludzi prymitywnych. One miały na swoich 

usługach całe rzesze ludzi wykształconych. Podobnie też umysły, w których zrodził się plan 

systematycznego ludobójstwa na narodzie kambodżańskim były wcześniej kształcone na Sorbonie. Osoby 

odpowiedzialne za bezpośrednie przygotowanie i przeprowadzenie ataku na World Trade Center kształciły 

się na wyższych uczelniach Niemiec.  

   

„Wychowanie o charakterze wyłącznie technicznym i praktycznym może doprowadzić do tego, że młode 

pokolenia staną się podobne do ‘ucznia czarnoksiężnika' ze znanej opery Paula Dukasa, który potrafił 

wywoływać duchy, ale nie był w stanie nad nimi panować. Formacja nie biorąca pod uwagę konieczności 

działania moralnego mogłaby zniweczyć przyszłość ludzkości" (kard. Z. Grocholewski, Osoby 

konsekrowane i ich misja w szkolnictwie).  

 

Dlatego słusznie powtarzała Matka Teresa z Kalkuty: „Kto nie daje człowiekowi Boga, ten daje mu zbyt 

mało".  

   

b. Do pracy z młodymi potrzebni są najlepsi wychowawcy. Najbardziej dojrzali, kochający młodych, gotowi 

do towarzyszenia młodemu człowiekowi w roli przewodnika i przyjaciela, będący wzorcami osobowymi. 

Do tego rodzaju pracy potrzeba prawdziwych świadków. „Chcąc uczyć prawdy, pracowitości, 

przyzwoitości, uprzejmości - trzeba być prawdomównym, pracowitym, przyzwoitym, uprzejmym. W 

porządku materialnym nikomu nie przychodzi do głowy dawać to, czego nie posiada; jakimże sposobem w 

porządku umysłowym lub duchowym można by tego dokonać?" (Jadwiga Zamoyska, Myśli wybrane, 65).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec prośmy - słowami modlitwy Jana Pawła II - dla wszystkich uczestniczących w procesie 

„dźwigania społeczeństwa wzwyż" (dla władz oświatowych, nauczycieli i katechetów oraz uczniów 

rozpoczynających nowy rok szkolny) o dary Ducha Świętego:  
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O dar Mądrości, dla lepszego poznania Boga i jego doskonałości.  

O dar Rozumu, dla lepszego zrozumienia tajemnic wiary świętej.  

O dar Umiejętności, abyśmy w życiu umieli kierować się zasadami wiary.  

O dar Rady, abyśmy we wszystkim u Boga szukali rady i ją znajdowali.  

O dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie oderwały nas od Boga.  

O dar Pobożności, abyśmy zawsze służyli boskiemu majestatowi z synowską miłością.  

O dar Bojaźni Bożej, abyśmy lękali się grzechu, który Boga obraża.  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Fara Bazyliką Mniejszą, 17 października 2010  

Abp Stanisław Gądecki  

Błogosławcie Boga całego stworzenia. Ogłoszenie Fary Poznańskiej Bazyliką Mniejszą (Poznań, 

Poznańska Fara -17.10.2010).  

   

Dzisiaj Opatrzność pozwala nam uczestniczyć w uroczystym nadaniu kościołowi kolegiackiemu pw. Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu tytułu i godności 

Bazyliki Mniejszej. Do dwóch Bazylik Mniejszych Archidiecezji Poznańskiej (Katedra Poznańska - od 1962 

roku i Sanktuarium Matki Bożej na Świętej Górze k/Gostynia - od 1970 roku) dochodzi trzecie miejsce 

szczególnej łaski, Fara Poznańska.  

   

Dzisiejsze czytania liturgiczne pozwalają nam widzieć w niej szczególne miejsce modlitwy. Modlitwy 

zwycięskiej, modlitwy nieustannej i modlitwy pięknej.  

   

1. MODLITWA ZWYCIĘSKA  

   

Ilustracją modlitwy zwycięskiej jest całodzienna modlitwa Mojżesza, towarzysząca walce Izraelitów z 

Amalekitami. Kiedy Izraelici znaleźli się w Refidim bez wody, zwątpili w Jahwe i „wystawiali Pana na 

próbę, mówiąc: «Czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie?”. Odpowiedzią na ich niewiarę był atak 

Amalekitów, pierwszego narodu, który stanął do walki z Izraelitami po ich wyjściu z Egiptu. Jozue wyruszył 

do bitwy a Mojżesz rozpoczął całodzienną modlitwę.  
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„Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał 

przewagę Amalekita”. Podniesione w górę ręce Mojżesza były zewnętrznym znakiem jego modlitwy 

zanoszonej do Boga z prośbą o pomoc. Jak przypływ i odpływ morza były one wyrazem wiary, dzięki której 

oczekiwał zwycięstwa bardziej od Bożej pomocy niż od męstwa walczących. Modlitwa wstawiennicza 

Mojżesza dodawała otuchy walczącym Izraelitom, ale niewiele by oni sami zdziałali, gdyby nie wsparcie 

nieustającej modlitwy Mojżesza. Wybawienie zawsze domaga się współdziałania łaski Bożej z ludzkim 

działaniem.  

   

Ale modlitwa Mojżesza towarzysząca walce Jozuego z Amalekiem jest nie tylko relacją historyczną. Ona - 

na co wskazywali niektórzy Ojcowie Kościoła - posiada również swój sens duchowy. Amalekici 

symbolizują wtedy główne zło zmierzające do zniszczenia Ludu Bożego. Jak długo się modlimy, 

zwyciężamy zło zewnętrzne i wewnętrzne, które nas atakuje. Kiedy przestajemy się modlić, wówczas 

Amalekita - czyli lenistwo, pożądliwość, gniew – nas zwyciężają. Nasze życie zaczyna przypominać łódkę, 

która pośród burzy straciła ster i żagle.  

   

Kiedy człowiek się modli pełen wiary, wówczas nikt nie jest w stanie go pokonać. On odnosi pełne 

zwycięstwo „we wszystkim”. 

Modlitwa przypomina proces fotosyntezy. Drzewo rośnie i rozwija się, ponieważ jego liście pobierają 

światło i powietrze. Wierzący człowiek żyje i odnawia się wtedy, kiedy przez modlitwę pobiera Boże 

światło i wystawia swoją duszę na działanie Ducha Świętego. Modlitwa jest jakby tlenem naszego życia 

duchowego.  

   

2. MODLITWA NIEUSTANNA  

   

„Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać”.  

   

Kobieta zadręczająca wytrwale niesprawiedliwego sędziego dowodzi, że o skuteczności modlitwy nie 

decyduje jakikolwiek dar materialny czy osobiste przymioty, lecz tylko jej wytrwałość.  

   

„Nieustanne modlenie się nie oznacza nieprzerwanego klęczenia albo trzymania wciąż podniesionych rąk. 

Chodzi tu o modlitwę wewnętrzną, którą jest twoje pragnienie. Jeśli twoje pragnienie jest trwałe, trwa 

również twoja modlitwa. Kto pragnie Boga i jego odpoczynku, nawet jeśli milczy językiem, śpiewa i modli 

się sercem. Kto Go nie pragnie, może wołać ile chce, dla Boga będzie niemy” (św. Augustyn, Enarr. in Ps 

37,14; 86,1).  

   

„W tej przeto wierze, nadziei i miłości modlimy się nieprzerwanie ustawicznym pragnieniem. W 

określonych jednakże godzinach i okolicznościach również słowami zwracamy się do Boga, aby za 

pośrednictwem tych znaków napomnieć samych siebie i przypomnieć, o ile postąpiliśmy w świętym 
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pragnieniu i jeszcze goręcej zachęcić się do jego pomnażania. Im żywsze będzie pragnienie, tym większy 

skutek. Dlatego słowa Apostoła: "Nieustannie się módlcie", cóż innego oznaczają, jeśli nie to: Pragnijcie 

nieustannie otrzymać życie szczęśliwe od Tego, który może je dać. Życiem szczęśliwym zaś nie może być 

żadne inne poza wiecznym” (św. Augustyn, List do Proby List 130)  

   

Retoryczne pytanie: „Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do 

Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę”. „Jeśli więc 

wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha 

Świętego tym, którzy Go proszą” (Łk 11,13).  

   

Bóg - ze swej strony - zapewnia zbawienie, ponieważ Chrystus umarł i zmartwychwstał za cały rodzaj 

ludzki. Ze strony ludzi jest jednak niezbędne spełnienie jednego warunku; potrzebna jest wiara. Kościół 

zdawał sobie z tego sprawę i był pewien, że jego nieustanna modlitwa o zbawienie zostanie w końcu 

wysłuchana. Bóg - chociaż teraz dopuszcza prześladowania, utrapienia i niepowodzenia podobnie jak 

dopuścił je na Chrystusa – na końcu jednak odda sprawiedliwość swoim wybranym.  

   

„Modlitwa biednego przeniknie obłoki  

i nie ustanie, aż dojdzie do celu.  

Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy  

i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.  

odda człowiekowi według jego czynów,  

dzieła zaś ludzi osądzi według ich zamiarów,  

wyda sprawiedliwy wyrok swojemu ludowi  

i uraduje go swym miłosierdziem” (Syr 35,17-18.22-24).  

   

Trzeba, aby Kościół i poszczególni wierni strzegli czystej wiary i bronili jej od pokusy zniechęcenia nawet 

wtedy, kiedy wydaje się, że Bóg się ociąga z wysłuchaniem naszych próśb. „Niektórzy są przekonani, że 

Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich 

doprowadzić do nawrócenia” (2 P 3,8-9).  

   

3. MODLITWA PIĘKNA  

   

a. Modlitwa w Poznańskiej Farze posiada jeszcze jedną cechę, odróżniającą ją od modlitw w innych 

kościołach. Otóż tutaj człowiek doświadcza modlitwy pięknej. W tej świątyni modlitwa nie rodzi się z 

natrętnego poczucia obowiązku, ale z zachwytu nad uderzającym pięknem tego domu Bożego. Tu łatwiej 

nam doświadczyć na modlitwie, że chrześcijaństwo jest wcielonym zachwytem. Artyści, którzy 

współtworzyli piękno tego domu Bożego, uczą nas przy tej okazji, jak bardzo ich geniusz inspiruje do 

twórczego wysiłku doskonalenia własnego życia; do kształtowania materii własnego człowieczeństwa. Tutaj 

i my uczymy się, że nawrócenie serca jest - by tak rzec - dziełem sztuki tworzonym wspólnie przez Ducha 

Świętego i naszą wolność.  
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b. Ale dzisiejszy dzień stanowi też dobrą okazję do powiedzenia kilku słów o samej bazylice. Termin 

„bazylika” pochodzi od greckiego słowa stoa basilike oznaczającego halę królewską. W starożytności 

bazylika pełniła funkcję sali posiedzeń sądu i zebrań, zazwyczaj wzniesionej na rynku głównym.  

W średniowieczu - mimo iż z punktu widzenia architektonicznego wszystkie świątynie budowano w 

układzie bazylikowym - bazylikami zaczęto nazywać tylko niektóre kościoły, przede wszystkim te, które 

były siedzibami dostojników kościelnych wysokiej rangi np. biskupa albo legata papieskiego. Pośród nich 

zaczęto wyróżniać najpierw Bazyliki Większe.  

   

c. Bazylika większa (basilica maior) jest tytułem honorowym zarezerwowanym dla kościołów papieża.  

Rzymskimi bazylikami większymi są:  

   

 Bazylika św. Jana na Lateranie 

 Bazylika św. Piotra na Watykanie 

 Bazylika św. Pawła za Murami 

 Bazylika Matki Bożej Większej 

   

Bazylikami patriarchalnymi są kościoły zarezerwowane 5 patriarchom:  

   

 Arcybazylika św. Jana na Lateranie - zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego uważana za Matkę i 

Głowę Wszystkich Kościołów Miasta i Świata, katedra papieża - Patriarchy Zachodu 

 Bazylika św. Piotra na Watykanie – dla patriarchy Konstantynopola 

 Bazylika św. Pawła za Murami - dla Patriarchy Aleksandrii 

 Bazylika Matki Bożej Większej - dla patriarchy Antiochii i Całego Wschodu 

 Bazylika św. Wawrzyńca za Murami - dla patriarchy Jerozolimy 

   

Bazyliki poza Rzymem:  

   

 Bazylika św. Franciszka w Asyżu 

 Bazylika Matki Bożej Anielskiej w Asyżu 

 Bazylika św. Marka w Wenecji 

 Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie 

   

d. Bazylika mniejsza (basilica minor) z kolei to tytuł honorowy, nadawany przez papieża, lub w drodze 

prawa zwyczajowego, który otrzymują kościoły wyróżniające się wartością zabytkową, liturgiczną, 

pielgrzymkową i duszpasterską. Tytuł ten jest nadawany przez papieża w porozumieniu z watykańską 
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Kongregacją Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, co poprzedza wyrażenie zgody Konferencji 

Episkopatu danego kraju.  

Po raz pierwszy tytuł ten nadał papież Pius VI w 1783 r. kościołowi św. Mikołaja w Tolentino. Dzisiaj 

posiadają go znaczniejsze kościoły katedralne, kolegiackie i klasztorne. W Polsce w chwili obecnej takim 

przywilejem cieszy się 118 kościołów, w tym:  

   

 11 bazylik archikatedralnych (w tym poznańska - 1962) 

 10 bazylik katedralnych 

 5 bazylik konkatedralnych 

 18 bazylik kolegiackich 

 74 inne, znaczące bazyliki  

   

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dekrecie Domus Ecclesiae. De Titulo Basilicae 

Minoris wspomina, iż papieże obdarzają takim tytułem wyróżniające się pośród innych kościoły, 

podkreślając ich ściślejszy związek z katedrą Piotra i tworząc z nich centra działalności liturgicznej i 

duszpasterskiej.  

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów postawiła takim kościołom wysokie wymagania. 

Winny one odznaczać się odpowiednią wielkością oraz artyzmem, a ich forma winna odpowiadać jak 

najdokładniej przepisom liturgicznym. Winny to być ośrodki promieniujące życiem religijnym i 

duszpasterskim. W Bazylice Mniejszej:  

   

 powinno być głoszone często Słowo Boże, 

 winno się przykładać szczególną wagę do studium i rozpowszechnienia dokumentów Ojca Świętego 

i Stolicy Apostolskiej, zwłaszcza dotyczących świętej liturgii, 

 sprawowanie liturgii - a zwłaszcza Eucharystii - winno być tutaj wzorem dla innych kościołów czy 

to ze względu na przestrzeganie przepisów liturgicznych czy też z racji czynnego uczestniczenia 

wiernych, 

 należy odprawiać jedną lub drugą Mszę św. czytaną albo śpiewaną w języku łacińskim. W tego 

rodzaju Mszy św. śpiewanej ze szczególną troską i zainteresowaniem należy stosować melodie 

gregoriańskie lub polifonię religijną, 

 aby uwidocznić więź, jaka łączy Bazylikę Mniejszą z rzymską katedrą św. Piotra, każdego roku 

należy celebrować ze szczególną troską (święto Katedry św. Piotra [22 lutego]; uroczystość 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła [29 czerwca]; rocznicę wyboru lub inaugurację pontyfikatu Ojca 

Świętego, 

 w ustalonych godzinach winni być tam do dyspozycji spowiednicy, stosownie do potrzeb 

penitentów, 

 z uwagi na przybywających tutaj wiernych różnych narodowości i języków, należy zadbać, by wierni 

umieli śpiewać Credo i Ojcze nasz w języku łacińskim, 

 winna działać schola cantorum, 

 na frontonie winny być umieszczone odznaki papieskie lub Stolicy Apostolskiej. 

   

Bazylika mniejsza – oprócz obowiązków – posiada także określone przywileje. Tu np. na szatach 

liturgicznych, chorągwiach, na pieczęci bazyliki można umieścić odznaki papieskie, czyli skrzyżowane 
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klucze. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą te świątynię i będą w niej uczestniczyć w świętej liturgii lub 

przynajmniej odmówią modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, pod zwykłymi warunkami (stan łaski 

uświęcającej, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego) mogą uzyskać odpust zupełny:  

   

 w rocznicę poświęcenia Bazyliki (27 września), 

 w dzień liturgicznego święta tytułu kościoła (8 maja, 22 lipca, 11 października z oktawą), 

 w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), 

 w dzień wspominający nadanie tytułu i godności Bazyliki (17 czerwca), 

 jeden raz w roku w dzień ustalony przez Ordynariusza Miejsca (31 grudnia), 

 jeden raz w roku w dzień wybrany dowolnie przez każdego wiernego.  

   

Z uwagi na to, że w poznańskiej farze od wielu wieków dnia 31 grudnia odprawiano nabożeństwo na 

zakończenie roku w intencji mieszkańców Poznania i że do 1914 roku było ono odprawiane jedynie w 

tutejszym kościele ustanowiłem - zgodnie z normami Kongregacji - dodatkowy dzień, w którym można tutaj 

uzyskać odpust zupełny. Jest to właśnie dzień 31 grudnia.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Dziękując Bogu za dar uczestnictwa w tym podniosłym dniu, życzę wszystkim wiernym, którzy nawiedzają 

i będą nawiedzać tę Bazylikę, aby tutaj nauczyli się słuchać słowa Bożego i żyć nim każdego dnia. By stali 

się przedłużeniem tej miłości, jaką Jezus darzył swoją Matkę.  

   

„A teraz błogosławcie Boga całego stworzenia,  

który wszędzie czyni wielkie rzeczy,  

który od łona matczynego wywyższa dni nasze,  

który z nami postępuje według swego miłosierdzia.  

Niech nam da radość serca,  

niech nastanie za dni naszych pokój” (Syr 50,22-23). 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Intronizacja relikwii bł. Marii Sagrario, 24 

października 2010  

Abp Stanisław Gądecki  

Uczynki i łaska. Intronizacja relikwii bł. Marii Sagrario, patronki farmaceutów. XXX Niedziela 

Zwykła C (kościół Ojców Karmelitów, Poznań – 24.10.2010; TVPolonia).  

   

Słowa dzisiejszej Ewangelii (Łk 18,9-14) wypowiadane przez boskiego Lekarza, Jezusa Chrystusa są 

przykładem terapeutycznej roli Ewangelii. Słowa te mają na celu leczenie ducha ludzkiego, w tym 

szczególnym przypadku, uzdrowienie go z pychy. „Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są 
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sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść”. „Wiara nie należy do pysznych, ale do pokornych - 

dopowie św. Augustyn - stąd przypowieść o pokorze a przeciwko pysze”.  

Jezus ilustruje swoją naukę przykładem modlitwy dwóch różnych ludzi. Modlitwa jednego z nich jest 

dziękczynieniem człowieka sprawiedliwego. Modlitwa drugiego - błaganiem grzesznika. Modlitwę 

faryzeusza cechuje nadzieja na usprawiedliwienie z dobrych uczynków. Modlitwę celnika 

charakteryzuje nadzieja na usprawiedliwienie z łaski, dzięki Bożemu miłosierdziu.  

   

1. FARYZEUSZ, CZYLI USPRAWIEDLIWIENIE „Z UCZYNKÓW”  

   

Faryzeusz z przypowieści jest autentycznym sprawiedliwym Starego Testamentu, który służy Bogu całym 

swym życiem, zgodnie z przepisami Prawa, z podziwu godną gorliwością.  

Jedyny, ale za to bardzo poważny zarzut, jaki można mu postawić to pycha, która każe mu pogardzać 

innymi. „Nie jestem jak inni ludzie”. Gdyby przynajmniej powiedział: „jak wielu ludzi”. On tymczasem 

zdaje się mówić: ja jestem jedynym sprawiedliwym, podczas gdy wszyscy inni są grzesznikami. W jego 

słowach nie pojawia się żadna prośba. Przychodzi na modlitwę, ale zamiast prosić Boga, chwali samego 

siebie a na dodatek obraża celnika, który się rzeczywiście modlił (por. św. Augustyn, Sermo 115).  

Faryzeusz modlił się „do siebie samego”. Zwracając się do Boga, adorował samego siebie i własną 

doskonałość. Faktycznie, pycha niszczy miłość. Każda forma pychy koncentruje bowiem człowieka na sobie 

samym, na własnej wielkości, której pragnie lub którą – jak mu się wydaje – posiada.  

   

Chwalenie samego siebie nie musi być kłamstwem a mimo to jest grzechem, ponieważ nie wyraża miłości. 

Nie wypływa z chęci dawania, ubogacania i uszczęśliwiania innych, ale z pragnienia doznawania 

przyjemności, z chęci zainteresowania innych własną osobą. Jeszcze gorszą formą pychy jest opowiadanie o 

sobie rzeczy nieprawdziwych. Jakąś formą próżności może być zbytnie podkreślanie w wypowiedziach 

swojego „ja” (gdy ktoś np. często używa sformułowań: „moim zdaniem”, „ja uważam”). Subtelny sposób 

przechwalania się polega też np. na używaniu obcych słów w celu zaznaczenia swojej inteligencji i 

wykształcenia, w celu dania bliźniemu do zrozumienia, że nam nie dorównuje.  

   

Pycha wywołuje spustoszenie nie tylko w dziedzinie religijnej. Z jej powodu - nawet na płaszczyźnie 

intelektualnej - człowiek nie daje innym tyle, ile mógłby dać, gdyż często zadowala się pozorną, zamiast 

rzetelną wiedzą. Próżny człowiek zadowala się podziwem, jaki wzbudza swoją pozorną wiedzą. Pragnie 

osiągnąć bez wysiłku rozgłos, sławę, popularność, dlatego liczne plagiaty, rozprawy naukowe pisane na 

zamówienie po to tylko, by zdobyć tytuł naukowy, dobrą posadę, ludzkie uznanie.  

Pyszny faryzeusz wylicza własne dobre uczynki, ale nie widzi własnych grzechów. Wylicza grzechy, 

których nie popełnił, ale uchyla się od nazwania po imieniu zła, którego się dopuścił. Im trudniej mu 

dostrzec ciemną stronę własnej osoby, tym łatwiej oskarża bliźniego.  

Jakże często my także wchodzimy do świątyni z podobnym nastawieniem. „W niedzielę chodzę do kościoła, 

codziennie mówię pacierz, spowiadam się raz w roku. Nikogo nie okradłem, nikogo nie zamordowałem, z 

nikim się nie kłócę”. Wchodzimy do świątyni zapatrzeni w siebie, a nie w Boga i dlatego jacy weszliśmy do 

kościoła, tacy też z niego wychodzimy.  
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2. CELNIK, CZYLI USPRAWIEDLIWIENIE „Z ŁASKI”  

   

„A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej 

litość dla mnie, grzesznika!” Jego modlitwa tchnie autentyzmem. Celnik czuje ciężar przygniatających go 

grzechów. Być może mógłby znaleźć jakieś usprawiedliwienia dla popełnionych grzechów, które 

zmniejszałyby jego odpowiedzialność. On jednak nie wspomina o nich, ale wyraża własną niegodność 

wobec nieskończonej świętości Boga: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” (Łk 18, 13). Nie porównuje 

się z innymi. Nie uważa się za jednego z wielu grzeszników, ale – podobnie jak św. Paweł – zdaje się 

mówić: „Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy” (por. 

1Tm 1,15). Nic nie przynosi. Niczym się nie chwali. Wyznaje tylko swoją winę i prosi o miłosierdzie. Wie, 

że w świątyni Bóg daje człowiekowi znacznie więcej niż człowiek może dać Bogu.  

I tak stajemy wobec: „dwóch odmiennych postaw sumienia spotykanych u ludzi wszystkich czasów. Celnik 

stanowi przykład sumienia ‘skruszonego’, które jest w pełni świadome swojej natury i swoich niedostatków 

— jakiekolwiek mogłyby być ich subiektywne usprawiedliwienia — widzi potwierdzenie tego, że 

potrzebuje odkupienia. Faryzeusz natomiast, to przykład sumienia „zadowolonego z samego siebie”, 

żywiącego złudzenie, że może przestrzegać prawa bez pomocy łaski i przekonanego, że nie potrzebuje 

miłosierdzia” (Veritatis splendor, 104).  

„Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten”. W ten sposób Jezus otwarł inną 

drogę do przyjaźni z Bogiem; drogę dostępną dla celników i nierządnic, którzy nie mogą się pochwalić 

żadnym dobrym czynem. Jest to droga przebaczenia grzechów temu, który je wyznaje, za darmo, z łaski. 

Św. Paweł powie to samo w inny sposób: „Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, 

do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas 

[...] abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (por. Tt 3,4-7).  

Jezus nie chce przez to powiedzieć, że Bóg kocha bardziej łotrów aniżeli ludzi uczciwych. Nie można 

„zgodzić się z rozumowaniem kogoś – powie Veritatis splendor - kto z własnej słabości czyni kryterium 

prawdy o dobru, tak że może czuć się usprawiedliwiony przez samego siebie bez uciekania się do Boga i 

Jego miłosierdzia. Tego rodzaju postawa prowadzi do rozkładu moralności całego społeczeństwa, ponieważ 

podaje w wątpliwość obiektywność prawa moralnego w ogóle i neguje absolutny charakter moralnych 

zakazów, dotyczących określonych czynów ludzkich, a ostatecznie wprowadza zamęt w dziedzinę 

wszelkich sądów o wartościach” (Veritatis splendor, 104).  

Zdarza się jednak – uczył Orygenes – że grzesznik, który zdał sobie sprawę ze swojej winy, upokarzając się 

za swoje grzechy robi postępy na drodze nawrócenia i wyżej stoi w oczach Bożych niż ten, kto będąc 

mniejszym grzesznikiem, nadyma się pychą, ze względu na pewne posiadane przez siebie wartości.  

Bóg woli pokorę pokutującego grzesznika niż pychę sprawiedliwego zarozumialca. „Każdy bowiem, kto się 

wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Ewangelista Mateusz ujmie to jeszcze 

dosadniej: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa 

niebieskiego” (Mt 21,31).  

3. BŁ. MARIA SAGRARIO, CZYLI UCZYNKI I ŁASKA  

   

Trzecią osobą, ktora jest zarazem uosobieniem pewnej postawy życiowej, i przykładem tego w jaki sposób 

należy odważnie łączyć dobro z pokorą jest błogosławiona Maria Sagrario, patronka farmaceutów.  
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a. Elvira Moragas Cantarero, urodziła się 8 stycznia 1881 r. w mieście Lillo, w prowincji Toledo. Wkrótce 

cała rodzina przeniosła się do El Pardo, a w 1886 r. zamieszkała w Madrycie.  

   

Jej ojciec, aptekarz, dostawca leków na dwór królewski, posłał ją najpierw do kolegium katolickiego św. 

Fernanda. Następnie kontynuowała naukę w szkole średniej i uniwersytecie w Madrycie (1900-1905). Tam - 

jako jedna z niewielu kobiet - uzyskała dyplom na wydziale farmacji. Następnie pomagała ojcu w aptece, a 

kiedy zmarł w 1909 roku, przejęła jego obowiązki. Posiadała niezwykły talent organizacyjny. Potrafiła także 

utrzymywać przyjazne relacje z klientami, którym chętnie pomagała. Opiekowała się też mieszkańcami 

najbiedniejszych dzielnic Madrytu.  

   

Co było jej podstawowym aptekarskim powołaniem? Autor Księgi Syracha odpowiada:  

   

„Pan stworzył z ziemi lekarstwa,  

a człowiek mądry nie będzie nimi gardził. [...]  

Dzięki nim się leczy i ból usuwa,  

z nich aptekarz sporządza leki,  

aby się nie kończyło Jego działanie  

i pokój od Niego był po całej ziemi” (Syr 38,4.7-8).  

„Dzięki nim się leczy i ból usuwa” - powiedział Syrach. Odpowiedź brzmi: sensem istnienia leków jak i 

istnienia aptekarza jest leczenie, czyli zachowanie życia. Jego celem w żaden sposób nie może być 

uśmiercanie. To samo potwierdza „Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej” uchwalony na 

Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Aptekarzy w Lublinie dnia 25 kwietnia 1993 roku, który mówi:  

   

- Art. 6. „Czynność zawodowa aptekarza nie może być świadomym działaniem na szkodę zdrowia 

ludzkiego”.  

   

- Art. 4. „Aptekarz wykonując swoje zadania musi posiadać wolność postępowania zgodnego ze swym 

sumieniem oraz swobodę działań zawodowych stosowną do wskazań etycznych, aktualnego poziomu 

wiedzy i stanu prawnego”.  

   

- Art. 19. „ W celu ochrony interesów zawodowych, aptekarz nie czyni niczego co byłoby korzystne dla 

ludzi bądź organizacji mających cele sprzeczne z zawodowymi i moralnymi racjami aptekarstwa.  

Farmaceuci mają prawo do sprzeciwu sumienia. Pozwala im ono nie uczestniczyć bezpośrednio ani 

pośrednio w dostarczaniu środków mających wyraźnie nieetyczne cele, takie jak aborcja czy eutanazja”. 

Wobec agresywnej subkultury śmierci, realizacja powołania farmaceuty nie jest wcale łatwa; ona domaga 

się niemałej odwagi”.  
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Do tego samego zagadnienia nawiązał Ojciec Święty Benedykt XVI, zwracając się do uczestników 

Międzynarodowego Kongresu Katolickich Farmaceutów: „Farmaceuta powinien zachęcać każdego do 

porywu człowieczeństwa po to, by każda istota była chroniona od poczęcia aż do naturalnej śmierci i by 

środki medyczne odgrywały naprawdę rolę terapeutyczną” (29.10.2007). Nie powinien zatem wydawać 

leków, które mogą być wykorzystane do eutanazji.  

   

Nie tylko materialne lekarstwo, ale także „słowo” farmaceuty może stać się „lekiem” dla człowieka chorego. 

Jego słowo ma moc terapeutyczną. I chociaż istnieją także sytuacje beznadziejne, jak np. przypadek 

człowieka pysznego, na którego chorobę nie ma lekarstwa, „albowiem nasienie zła w nim zapuściło 

korzenie” (Syr 3,28), to jednak częściej dobre słowo niesie nadzieję.  

   

„Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała” (Prz 16,24). To stwierdzenie łatwo 

można odnieść do rad aptekarzy, które towarzyszą wydawaniu lekarstw. U dobrego farmaceuty słowa 

przekazują wyjaśnienie, pocieszenie, napełniają nadzieją. „Farmaceuta - katolik, musi być uważnym 

doradcą ludzi nabywających lekarstwo, a także służyć moralnym wsparciem tym wszystkim, którzy kupując 

rozmaite środki potrzebują także rady, słów nadziei, wskazówek na dalsze życie” (Jan Paweł II, Kongres 

farmaceutów, Rzym 1988), „aby się nie kończyło Jego [Boga] działanie i pokój od Niego był po całej 

ziemi” (Syr 38,8).  

   

b. W czerwcu 1915 roku Maria wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych a 21 grudnia rozpoczęła w nim 

nowicjat, przyjmując imię zakonne Maria Sagrario od św. Alojzego Gonzagi. Dnia 6 stycznia 1920 r. 

złożyła śluby wieczyste. Stała się wzorem dla sióstr, które wybrały ją na przełożoną zgromadzenia (1927-

1930) i z dużym poświęceniem i radością troszczyła się o życie duchowe zgromadzenia, dbając również o 

rozwój jego struktur.  

   

Po zakończeniu trzyletniej kadencji pełniła funkcję mistrzyni nowicjuszek. 1 lipca 1936 roku ponownie 

wybrano ją przełożoną. W tym czasie sytuacja polityczna w Madrycie stała się bardzo napięta. Dnia 18 lipca 

wybuchła wojna domowa, a już 20 lipca tłum zaatakował klasztor. Siostry zostały przewiezione do 

Głównego Urzędu Bezpieczeństwa, ale po kilku godzinach wypuszczono je na wolność. Mimo, iż groziło jej 

śmiertelne niebezpieczeństwo, Matka Maria postanowiła zostać w Madrycie, by pomagać współsiostrom, 

ukrywającym się w domach u znajomych.  

   

W tym czasie wielokrotnie odwiedzał ją jej brat, prosząc aby wraz z nim udała się do Pinto, gdzie mieszkał 

razem z rodziną, lecz ona nie wyraziła na to zgody, ponieważ pragnęła czuwać nad swoimi siostrami.  

 

Poniosła śmierć męczeńską podczas hiszpańskiej wojny domowej. Dnia 15 sierpnia 1936 roku, została 

rozstrzelana przez lewicowe wojska republikańskie.  

   

Proces beatyfikacyjny Matki Sagrario skończył się wyniesieniem jej w 1998 roku do chwały ołtarzy przez 

Ojca Świętego Jana Pawła II.  
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Dzisiaj przekazujemy jej relikwie, które przybyły do Poznania z karmelitańskiego klasztoru w Madrycie, 

Stowarzyszeniu Farmaceutów Katolickich Polski. Mam nadzieję, że ich intronizacja przypomni polskim 

farmaceutom o specyficznym powołaniu farmaceuty oraz duchu pokory koniecznym do jego wykonywania.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec wróćmy do św. Augustyna: „Nie opuszczaj mnie, Panie, bądź blisko przy mnie. [...] O Panie, 

daleko jestem od tego, by się uważać za sprawiedliwego [...]. Mam prosić, płakać, spowiadać się, a nie 

wynosić się, a nie chełpić się i chlubić się swoimi zasługami, bo chociaż coś posiadam, czym mógłbym się 

radować, co mam, czego bym nie otrzymał?  

Naucz mnie otwierać Ci drogę przez wyznanie grzechów, abyś mógł przyjść do mnie. [...] Przedtem zaś, 

dopóki nie wyznałem mojego grzechu, zagradzałem Ci drogę, a Ty, Boże mój, nie miałeś którędy przyjść do 

mnie. Ja więc będę wyznawał grzechy mojego życia i otwierał Ci drogę, a Ty, o Chryste, przyjdziesz do 

mnie i na drodze stawiając swe kroki, będziesz mnie kształtował według Twoich śladów”. 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 

2010  

Abp Stanisław Gądecki, Śmierć, trawa, niepamięć i rosa. Uroczystość Wszystkich Świętych, Poznań, 

Cmentarz Jeżycki, 1 listopada 2010 roku  

   

Wędrowiec, na istnienie spojrzawszy z ukosa,  

Wszedł na cmentarz: śmierć, trawa, niepamięć i rosa. [...]  

(por. Bolesław Leśmian, Cmentarz)  

   

Istotnie, wizyta na cmentarzu w pierwsze dni listopada to przede wszystkim zaproszenie do refleksji o 

śmierci. Zaproszenie skierowane do każdego, bo przecież śmierć dotyczy nas wszystkich.  

1. Jesteśmy śmiertelnikami  

   

„Przychodząc na ten świat, zaczynamy umierać" - uczył św. Augustyn. „Tak jak klepsydrę wodną nie 

opróżnia ostatnia kropla, lecz wszystko to, co wypłynęło przedtem, podobnie i ostatnia godzina, w której 

przestajemy żyć, nie sama tylko przyprawia nas o śmierć, choć sama śmierć dopełnia. Dochodzimy bowiem 

do śmierci w określonej godzinie, ale przedtem idziemy do niej długo" (Lucjusz Anneus Seneka, Listy 

moralne do Lucyliusza). Na pierwszy rzut oka nic na to nie wskazuje. A jednak, chociaż przez pierwsze 

dwadzieścia, trzydzieści lat życia nasz organizm jest w fazie biologicznego rozwoju, to równocześnie 

następują w nim nieodwracalne zmiany związane z jego starzeniem się. Ten paradoks obserwujemy 

najwyraźniej w odniesieniu do komórek nerwowych, które nie mają zdolności dzielenia się, w związku z 
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tym nasz rozwój umysłowy następuje dzięki coraz lepszemu wykorzystaniu systemu nerwowego, który 

stopniowo obumiera. Korzystamy z niego aż do momentu, w którym pojawi się zbyt wiele uszkodzeń. A 

poza tym nosimy w sobie wiele wirusów i bakterii, które mogą niespodziewanie stać się niebezpieczne dla 

naszego organizmu.  

   

Dopóki jesteśmy młodzi - cokolwiek by nam nie mówiono - zdaje się nam, że życie nie ma końca i 

stosownie do tego obchodzimy się z czasem. Ale im bardziej się starzejemy, tym oszczędniej zaczynamy 

gospodarować naszym czasem, ponieważ w późniejszym wieku - przeżywając kolejny dzień - doznajemy 

podobnego uczucia, jak skazaniec przy każdym kroku, kiedy go wiodą na śmierć (por. Arthur 

Schopenhauer, Aforyzmy o mądrości życia). Trzeba zaakceptować to, że nie rodzimy się nieśmiertelni, i 

pożegnać się z naszymi marzeniami o wiecznym życiu ziemskim. Nie chodzi o to, byśmy zrezygnowali z 

pragnienia nieśmiertelności, które w sobie nosimy, ale by rozstać się z myślą o tym, że może ono zostać 

zaspokojone tu na ziemi.  

   

„Sprawiedliwość natury wyraża się między innymi szczególnie w tym, że w obliczu śmierci wszyscy 

jesteśmy równi" (Lucjusz Anneus Seneka, Myśli; O zjawiskach natury). Śmierć jest dla nas wszystkich nie 

tylko nieuchronna, ale i czyha na nas nieustannie. Stąd umieranie jest nie tylko sprawą ludzi chorych, czy 

starych. Od pierwszych chwil życia jesteśmy wystawieni na niebezpieczeństwo śmierci. Nawet w 

najlepszym stanie zdrowia nie możemy czuć się wolni od pułapek śmierci; nierzadko przecież - w 

wypadkach, lub jako ofiary zbrodni - umierają ludzie, cieszący się jak najlepszym zdrowiem. Choć czasami 

wydaje się nieprawdopodobna, zawsze jest możliwa, nieuchronna, nieprzekazywalna, samotna. Wszystko, 

co o niej wiemy, jest bardzo pewne, a jednak dzięki tej wiedzy nie staje się ona bardziej oswojona czy 

bardziej zrozumiała. W gruncie rzeczy, pozostaje dla nas jedną z największych i najtrudniejszych do 

zrozumienia tajemnic ludzkiego istnienia.  

   

2. Ucieczka przed śmiercią  

   

A jednak - mimo że śmierć jest towarzyszką każdego życia - sam temat śmierci prawie całkowicie zniknął z 

rozmów chrześcijan. Dzisiaj chrześcijanie nie rozmawiają na temat śmierci. Gromadząc się wokół 

umierającego człowieka, zachowują się często - pod wpływem paniki - jak poganie, jakby ich wiara w 

obliczu śmierci została wzięta w nawias. Rozmawiają o chorobie, o niedołęstwie, o zbliżaniu się do kresu 

swoich dni, ale o samym wydarzeniu śmierci, stanowiącym wstęp do życia wiecznego, nie mówi się prawie 

wcale. Nawet podczas ceremonii pogrzebowych wygłasza się - na sposób pogański - raczej panegiryki na 

cześć zmarłego, miast konfrontować zgromadzonych z tajemnicą śmierci. Jest to zjawisko stosunkowo 

nowe. Wystarczy bowiem wspomnieć choćby Ćwiczenia duchowe świętego Ignacego Loyoli - służące przez 

setki lat formacji duchowej katolików - które to Ćwiczenia rozpoczynają się właśnie od medytacji o śmierci 

(por. Jean-Miguel Garrigues, W godzinę naszej śmierci).  

   

Śmierć została zepchnięta na margines. Dziś człowiek nie chce się zgodzić na śmierć, stąd ustawiczna walka 

z czasem, wspomagana kolejnymi operacjami plastycznymi spod znaku „wiecznie młodzi". Nawet na wsi, 

gdzie kiedyś z pieczołowitością kultywowano obyczaje towarzyszące umieraniu, nie ma już wspólnych 

modlitw wokół zmarłego sąsiada. Śmierć we własnym łóżku, w gronie rodziny to luksus będący udziałem 
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niewielu. Umieramy nagle, albo oszołomieni lekami, albo bezprzytomni po wielu tygodniach zmagań 

okołoreanimacyjnych, albo wreszcie po miesiącach vita vegetativa, czyli życia roślinnego.  

   

Przed śmiercią uciekają nie tylko rodziny śmiertelnie chorych, ale nawet lekarze. Ona bowiem zdaje się 

poddawać w wątpliwość wszechmoc współczesnej medycyny, która zdawała się aspirować do zapewnienia 

człowiekowi nieśmiertelności. Niektórzy lekarze traktują śmierć jak swoją osobistą porażkę i nie chcą jej 

przyjąć do wiadomości, co może prowadzić do skrajnie nieetycznych zachowań; do uporczywego 

podtrzymywania życia albo do eutanazji. Tymczasem prawdziwym zadaniem lekarza pozostaje opieka nad 

chorym. Opieka ta ma na celu powrót chorego do zdrowia, choć samo odzyskanie zdrowia pozostaje 

również tajemnicą. Opieka lekarska ma za zadanie wspierać życie, ale to nie lekarz jest dawcą życia, ono do 

niego nie należy. W jego mocy nie leży ani dawanie, ani odbieranie życia. Warto w tym miejscu 

przypomnieć zdanie Ambrożego Paré, szesnastowiecznego chirurga, który tak mówił o swoich pacjentach: 

„Ja opiekuję się nimi, ale Pan Bóg ich uzdrawia".  

   

3. Opór wobec śmierci  

   

Człowiek stara się stawiać opór śmierci. Oczekuje wynalezienia jakiegoś lekarstwa, które zapewniałoby 

ziemską nieśmiertelność. Gdyby jednak w ogóle nie było śmierci, cała ludzkość postarzałaby się w 

niewyobrażalnych rozmiarach. Niekończące się życie na ziemi nie byłoby rajem, ale raczej przekleństwem. 

Świat byłby pełen starców. Gdyby nie było śmierci, a życie trwałoby bez końca, już tylko z tego powodu 

byłoby ono pozbawione sensu. Człowiek mógłby wtedy każdą sprawę od siebie odsuwać. Co miałby zrobić 

dzisiaj, mógłby uczynić jutro lub pojutrze. Nie byłoby żadnych zobowiązań ani żadnej odpowiedzialności za 

wykorzystywanie chwili dla urzeczywistnienia wartości i wypełniania ludzkiego bytu sensem (por. Viktor E. 

Frankl, Homo patiens).  

Daremna jest również nasza pociecha przetrwania we wspomnieniach innych, przedłużania naszego życia w 

rodzinie, w nieprzemijalności stworzonych dzieł, w nieprzemijającej sławie. Nie tylko to, kim ja jestem, kim 

są inni, ale kim jest cała ludzkość i wszystko, co ona stworzyła ma swój koniec. Wszystko idzie w 

zapomnienie tak, jakby w ogóle nie było (por. Karl Jaspers, Kleine Schule des philosophischen Denkens). 

Dlatego tak groteskowym powiedzeniem jest powtarzana na pogrzebach: „Cześć jego pamięci".  

   

Opór wobec śmierci przejawia się nie tylko w oczekiwaniu lekarstwa na ziemską nieśmiertelność, ale i w 

planowaniu sobie przyszłość. Planujemy, choć już Arystoteles twierdził, że nie ma takiej nauki, która 

zajmowałaby się poważnie tym, co należy do przyszłości; czyli tym, co może się zdarzyć, ale równie dobrze 

może się nie zdarzyć. Możemy owszem coś przewidywać, ale nasze prognozy nigdy nie będą czymś 

pewnym, bo opierają się wyłącznie na domysłach. Przyszłość nie może być przedmiotem naukowych 

dociekań, ponieważ nauka zajmuje się badaniem tego, co konieczne, podczas gdy przyszłość jest tylko 

możliwa i pozostaje kwestią przypadku. Kiedy czytamy np. jakie wyobrażenia o życiu w roku 2000 mieli 

ludzie żyjący w roku 1900, wydają się nam one dzisiaj zabawne. Owszem, czasami tu i tam zgadza się jakiś 

szczegół, ale w większości zagadnień ludzie, którym zdawało się, że przewidują przyszłość, kompletnie się 

pomylili. Dlaczego? Bo wydawało się im, że mogą kształtować przyszłość w oparciu o teraźniejszość. Takie 

dążenie do nadania konkretnego kształtu przyszłości wyraża w gruncie rzeczy chęć wymazania perspektywy 

śmierci.  
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W dniu wniebowstąpienia Chrystus powiedział apostołom: „Nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, które 

Ojciec ustalił swoją władzą" (Dz 1,7). Nie mamy władzy nad przyszłością. I dlatego - jeszcze nie tak dawno 

- oficjalny dokument kościelny gdy mówił o przyszłości, używał formuły Deo volente, to znaczy, „jeśli Bóg 

zechce".  

   

4. Konfrontacja z własną śmiercią  

   

Na samym początku Ćwiczeń duchowych świętego Ignacego Loyoli znajdziemy rozważanie o ostatniej 

godzinie naszego życia. Istotnie, należy stanąć w obliczu własnej śmierci, aby przyjrzeć się swojemu życiu 

w świetle właściwej hierarchii spraw ważnych i mniej ważnych. Gdybyśmy np. wiedzieli, że do końca życia 

pozostało nam kilka miesięcy, kilka tygodni, czy dokonalibyśmy takich samych wyborów jakie 

podejmujemy teraz?  

Wyborów dotyczących naszego sposobu życia, które posuwa się po jednej z dwóch linii rozwoju. Jeden 

kierunek prowadzi w dół, do zaniku, więdnięcia, wyczerpania się, stwardnienia, obniżenia lotu, do zgody na 

wszelką niedoskonałość, rosnącego cynizmu i rozczarowania a potem u kresu tego wszystkiego do śmierci, 

poprzedzonej śmiercią wszystkich nadziei. Drugi kierunek, to wysiłek, pęd w górę, oczyszczanie się, 

przezwyciężanie, coraz więcej dobrej woli, mądrości i również śmierć, ale już inna; przejście w stan ducha. 

Jeden i drugi ruch dokonuje się każdego dnia, każdej godziny. Od nas samych zależy, czy nasze osobiste 

życie rzucimy na jedną z tych dróg czy też na drugą (por. Henryk Elzenberg, Kłopot z istnieniem).  

   

Coraz to z ciebie jak z drzazgi smolnej  

wokoło lecą szmaty zapalone;  

Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny,  

czy to co twoje, ma być zatracone?  

Czy popiół tylko zostanie i zamęt,  

co idzie w przepaść z burzą? Czy stanie  

na dnie popiołu gwiaździsty dyjament,  

wiekuistego zwycięstwa zaranie.  

(Norwid, W pamiętniku)  

   

Święta Teresa z Lisieux, która bodajże najwięcej powiedziała współczesnemu człowiekowi o śmierci, 

umarła bardzo młodo, po długiej agonii. Przez wiele miesięcy spodziewając się nadejścia śmierci, 

pozostawiła po sobie ostatnie słowo: „Ja nie umieram, ale wkraczam w życie". Dla ludzi wiary, ludzi 

zjednoczonych z Chrystusem śmierć jest wejściem w życie wieczne i na tym właśnie polega tajemnica 

śmierci. W chwili śmierci ogarnia nas życie wieczne. Śmierć jest momentem przyjęcia życia wiecznego.  
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Święta Teresa z Ávila dopowie do tego: „Nie umieramy z powodu śmierci, ale ze względu na życie". Innymi 

słowy umieramy, ponieważ zawładnęło nami życie wieczne, które przerwało nasze życie ziemskie. 

Stwierdzenie takie może się wydać komuś dziwne, bo kiedy umiera człowiek, zauważamy przede 

wszystkim to, że kończy się jego ziemskie życie. A jednak chrześcijanin - dzięki wierze - dostrzega w tym 

wydarzeniu początek życia wiecznego. Od samego początku jego życia po chrzcie znajduje się pod 

wpływem siły przyciągania życia wiecznego. Z czasem przyciąganie to stanie się tak silne, iż następuje 

zerwanie. Nasze tymczasowe życie przechodzi w życie wieczne.  

   

Zakończenie  

   

„Rozważajmy zatem śmierć wedle Jezusa Chrystusa, a nie bez Chrystusa. Bez Jezusa Chrystusa jest ona 

przerażająca i odrażająca; jest postrachem natury. W Jezusie Chrystusie jest zgoła inna: jest powabna, święta 

i radosna dla tego, kto wierzy. Wszystko jest słodyczą w Jezusie Chrystusie, nawet śmierć" (Blaise Pascal, 

Rozprawy i listy).  

   

Módlmy się o dobrą śmierć dla siebie i naszych bliskich: Panie Jezu Chryste, wspomnij na ból i gorycz, 

którymi rozdarte przestało bić Twoje serce na krzyżu. Spraw, bym w swojej ostatniej godzinie zachował 

doskonałą miłość, prawdziwy żal, żywą wiarę i niezłomną nadzieję w Twoje miłosierdzie.  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Modlitwa o kanonizacje, 7 listopada 2010  

Abp Stanisław Gądecki. Ze świętymi w blaskach mocy. Dzień modlitw o kanonizację błogosławionych i 

beatyfikację Sług Bożych pochodzących z Archidiecezji Poznańskiej (Archikatedra Poznańska - 

7.11.2010)  

   

W dniu dzisiejszym modlimy się w Katedrze Poznańskiej o kanonizację błogosławionych i beatyfikację sług 

Bożych pochodzących z terenu Archidiecezji Poznańskiej.  

   

1. BEATYFIKACJA I KANONIZACJA  

   

Beatyfikacja i kanonizacja, czyli główne etapy uznania przez Kościół świętości są ze sobą ściśle powiązane. 

W czasie trwania procesu bardzo rzetelnie bada się życie i okoliczności śmierci kandydata do chwały ołtarzy. 

Nie może być jakichkolwiek sytuacji niejasnych. Życie musi być ukazane jako kryształowe. W sposób 

szczególny w procesie bada się ostatnie dziesięć lat życia, które muszą być kompletnie czyste pod względem 

wiary i moralności. U kandydata na ołtarze nie może być mowy o jakichś wadach, tym bardziej grzechach, 

zwłaszcza w ostatnim okresie życia. Wymaga się od niego życia świątobliwego i zjednoczonego z Bogiem, 

stałego życia w łasce. Bez niej nie ma mowy, by mógł praktykować cnoty w stopniu heroicznym (O. G. 
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Bartoszewski). Sława świętości i kult prywatny muszą być autentyczne i prawdziwe, a nie sztucznie 

inspirowane. Znamy bowiem nagłaśniane, pełne sensacji życie i pogrzeby wielkich tego świata, o których 

ludzie jednak szybko zapominają. W odróżnieniu od nich opinia świętości - wypływająca z heroicznie 

praktykowanych cnót chrześcijańskich - jest trwała.  

W procesie beatyfikacyjnym zawsze uwzględnia się stan, w którym człowiek żyje. Kiedy mówimy np. o 

czystości małżeńskiej czy konsekrowanej, wprawdzie cnota jest jedna, ale rozpatrujemy ją w zupełnie 

innym wymiarze. Inaczej ocenia się ojca czy matkę wychowujących dzieci, inaczej człowieka samotnego 

czy kapłana. Chodzi o pełne życie chrześcijańskie praktykowane bez skazy, w kontekście stanu, w jakim 

postawiła go Opatrzność Boża.  

Ileż pedagogicznej mądrości wyraża takie postępowanie! – uczy Benedykt XVI. Na początku przedstawia się 

ludowi Bożemu tych braci, którzy - po wstępnym rzetelnym rozeznaniu - ukazywani są jako wzór życia 

chrześcijańskiego. Potem zachęca się lud Boży do oddawania im czci i proszenia ich o wstawiennictwo w 

obrębie Kościołów lokalnych, czy też zgromadzeń zakonnych. Wreszcie wzywa się Kościół do radowania się, 

skoro - na mocy uroczystego orzeczenia papieskiego - można mieć pewność, że jeden z jego synów lub jedna 

z córek dostąpili chwały Bożej i z Chrystusem nieustannie wstawiają się za swoimi braćmi (por. Hbr 7, 25).  

Stopniowe zbliżanie się do „pełni światła” jest szczególnie widoczne w okresie dzielącym beatyfikację od 

kanonizacji. Istotnie, na tym etapie mają miejsce wydarzenia o wielkiej wymowie religijnej, w których to 

inwokacja liturgiczna, kult ludu, naśladowanie cnót, badania historyczne i teologiczne czy uwrażliwienie na 

„znaki z góry” łączą się ze sobą i wzajemnie wzbogacają (por. Benedykt XVI, Święci znakiem skuteczności 

Ewangelii zbawienia. Przemówienie do członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych- 19 XII 2009).  

   

2. MĘCZENNICY  

   

Nasze dzisiejsze modlitwy kierują się najpierw ku męczennikom. Czynimy to przekonani o tym, że historia 

męczeństwa za wiarę jest starsza aniżeli chrześcijaństwo. Dowodem tego męczeństwo matki oraz jej 

siedmiu synów; wydarzenie z II wieku przed Chrystusem.  

”Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż 

król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo.  

   

Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: O co pragniesz zapytać i czego 

dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. W 

chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król 

świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego” (2 Mch 7,1-2.9).  

   

Podobnie jak w dziejach judaizmu, tak i w historii chrześcijaństwa męczennicy stali się wzorem wierności 

jedynemu Bogu. Modelem heroicznego posłuszeństwa wobec pierwszego i podstawowego przykazania 

Dekalogu: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!” (Wj 20,3). Do nich odnoszą się słowa św. 

Pawła: „Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego 

cierpieć” (Flp 1,29).  
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Męczennicy chrześcijańscy zajęli szczególne miejsce w wieku dwudziestym. Chrześcijanie stali się 

najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. Padają oni ofiarą fanatycznych wyznawców tych 

religii (muzułmanów, hinduistów czy buddystów), które powszechnie uznawane są za najsilniej 

dyskryminowane. Nie brak ich również w obecnym stuleciu. Konferencja na temat prześladowań 

chrześcijan - zorganizowana w Parlamencie Europejskim 5 października br. - stwierdza, że prześladowania 

chrześcijan nie skończyły się bynajmniej w dwudziestym wieku. One nadal trwają w wieku dwudziestym 

pierwszym. Podczas tej konferencji stwierdzono, że obecnie co najmniej 75 % prześladowań religijnych na 

całym świecie jest skierowana przeciwko chrześcijanom. Każdego roku 170 tys. chrześcijan cierpi z powodu 

swoich przekonań. Całkowita liczba wierzących, którzy są dyskryminowani, osiągnęła już 100 milionów. 

Według stowarzyszenia Open Doors, do grona 10 państw, w których chrześcijanie są najbardziej 

prześladowani w 2010 r., należą: Korea Północna, Iran, Arabia Saudyjska, Somalia, Malediwy, Afganistan, 

Jemen, Mauretania, Laos i Uzbekistan. Jednym ze świadków tych prześladowań jest Louis Sako, chaldejski 

arcybiskup Kirkuku w Iraku, który w piątek, dnia 12 listopada o godz. 19.00 poprowadzi w naszej katedrze 

Drogę Krzyżową a potem spotka się tutaj z wiernymi.  

   

Gdzie nienawiść skaziła prawie każdy przejaw życia, męczennicy udowodnili, że miłość jest mocniejsza od 

śmierci. Misja Kościoła potrzebuje nadal apostołów, zdolnych do wytrwania w wierności aż do końca. 

Idących tą samą drogą, którą szedł Chrystus, czyli „drogą ubóstwa, posłuszeństwa, służby i ofiary z siebie aż 

do śmierci”.  

   

Kościół Poznański ma także swoich męczenników. Część z nich znalazła się już w gronie błogosławionych. 

Dzisiaj - w pierwszą niedzielę listopada przypadającą po Dniu Zadusznym - modlimy się szczególnie o 

kanonizację naszych błogosławionych męczenników z czasu II wojny światowej:  

   

- bł. ks. Mariana Konopińskiego (1907-1943), wikariusza parafii św. Michała w Poznaniu  

- bł. ks. Józefa Kuta (1905-1942), proboszcza z Gościeszyna  

- bł. ks. Włodzimierza Laskowskiego (1886-1940), dziekana z Lwówka  

- bł. ks. Narcyza Putza (1877-1942), proboszcza parafii św. Wojciecha w Poznaniu  

- bł. ks. Ludwika Mzyka (1905 –1940), przełożonego domu Werbistów w Chludowie 

- bł. brata Grzegorza Bolesława Frąckowiaka (1911 –1943), Werbistę, z Cerekwicy koło Borku. 

- bł. brata Józefa Zapłatę (1904-1945), ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego  

- bł. Natalię Tułasiewicz (1906-1945), wychowankę Sióstr Urszulanek, poznańską nauczycielkę  

   

O kanonizację „Poznańskiej Piątki”, czyli wychowanków salezjanów poznańskich, którzy zostali 

zgilotynowani w Dreźnie:  

 

- bł. Czesława Jóźwiaka (1919-1942), ucznia gimnazjum św. Jana Kantego  

- bł. Edwarda Kaźmierskiego (1919-1942), ślusarza - mechanika  
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- bł. Franciszka Kęsy (1920-1942), kandydata do Salezjanów  

- bł. Edwarda Klinka (1919-1942), maturzystę Gimnazjum im. Bergera  

- bł. Jarogniewa Wojciechowskiego (1922-1942), ucznia szkoły handlowej  

   

Jan Paweł II w Bydgoszczy - dnia 7 czerwca 1999 roku - powiedział: „Za szczególną powinność naszego 

pokolenia w Kościele uważam zebranie wszystkich świadectw o tych, którzy dali życie za Chrystusa. Nasz 

wiek, nasze stulecie ma swe szczególne martyrologium jeszcze nie w pełni spisane. Trzeba je zbadać, trzeba 

je stwierdzić, trzeba je spisać. Tak jak spisały martyrologię pierwsze wieki Kościoła i to jest do dzisiaj naszą 

siłą, tamto świadectwo męczenników pierwszych stuleci. […] Trzeba, ażebyśmy przechodząc do trzeciego 

tysiąclecia spełnili obowiązek, powinność wobec tych, którzy dali wielkie świadectwo Chrystusowi w naszym 

stuleciu”.  

3. „ŚWIADKOWIE WIARY”  

   

Ale greckie słowo martyr, czyli „świadek” nie ogranicza się tylko do męczennika, który poniósł śmierć za 

wiarę. To pojęcie - w sensie szerszym - można odnosić do ludzi, którzy w stopniu heroicznym naśladowali 

Chrystusa również w zwykłych okolicznościach życia. Takich ludzi nie brakowało pośród Wielkopolan. 

„Kalendarz świętych, błogosławionych, świątobliwych i pobożnych Poznaniaków i Wielkopolan z pism 

staropolskich hagiografów Hiacynta Pruszcza, Stanisława Duńczewskiego i Floriana Jaroszewicza 

zestawiony” (wydany przez Wandę Karkucińską i Jacka Wiesiołowskiego w 1994 roku, s. 7-103) wymienia 

aż 122 osoby święte i świątobliwe, które przeszły przez Poznań. Wszyscy ci ludzie należą do szczególnego 

dziedzictwa Kościoła, które winniśmy sobie cenić i szanować.  

   

Dlatego dzisiaj modlimy się także o kanonizację już błogosławionych Archidiecezji Poznańskiej:  

   

- bł Bogumiła (ok. 1187 – ok. 1199)  

- bł Edmunda Bojanowskiego (1814-1871)  

- bł Siostry Sancji Szymkowiak (1910-1942)  

   

Następnie o beatyfikację Sług Bożych:  

   

- kard. Augusta Hlonda (1881 –1948)  

- ks. Kazimierza Rolewskiego (1887-1936)  

- ks. Aleksandra Żychlińskiego (1889-1945)  
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- ks. Stanisława Streicha (1902-1938)  

- ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983)  

   

- ks. Ignacego Posadzego (1898-1984), współzałożyciela Chrystusowców i Sióstr Misjonarek Chrystusa 

Króla  

- ks. Wawrzyńca Kuśniaka (1788-1866), z Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze  

- o. Bernarda z Wąbrzeźna (1575-1603), benedyktyna  

- o. Euzebiusza Huchrackiego (1885 - 1942), franciszkanina, Gwardiana klasztoru w Miejskiej Górce 

- kleryka Jana Wojtkowiaka (1917 –1940), ze Zgromadzenia Księży Werbistów, z Bruczkowa 

- kleryka Czesława Golaka (1919 - 1941), ze Zgromadzenia Księży Werbistów, z Fabianowa  

- dr Kazimierza Hołogi (1913-1958), lekarza z Nowego Tomyśla, który poświęcił swoją karierę naukową 

dla ratowania życia pacjenta  

   

Kochajmy naśladowców Pana, którzy wyrośli z wielkopolskiej ziemi. Wszyscy oni - dzięki stałości wiary i 

obyczajów – pokazali nowość życia chrześcijańskiego i przyczynili się do rozwoju Kościoła. Kościół ciągle 

wzrasta, umacnia się i rozwija dzięki Duchowi Świętemu, który działa pośród wiernych i przyspiesza 

nadejście „Królestwa sprawiedliwości, prawdy i pokoju”.  

   

Święci stanowią teraźniejszość i przyszłość Kościoła i społeczeństwa. Oni w pełni żyli ową caritas in 

veritate, która jest największą wartością życia chrześcijańskiego, i niczym pryzmat odbijali jedyne światło, 

którym jest Chrystus.  

Życie tych nadzwyczajnych ludzi wiary charakteryzują dwie ważne, stałe cechy. Przede wszystkim ich relacja 

z Bogiem, nawet jeżeli rozwija się w sposób tradycyjny, nigdy nie wykazuje oznak znużenia i monotonii, ale 

zawsze uzewnętrznia się w autentyczny, żywy i oryginalny sposób. Rodzi się bowiem z intensywnego i 

angażującego dialogu z Bogiem, który dowartościowuje i wzbogaca także jej przejawy zewnętrzne.  

Ponadto w życiu tych naszych braci widoczne jest stałe dążenie do ewangelicznej doskonałości, pragnienie 

wybicia się ponad przeciętność i całkowitego należenia do Chrystusa. Odpowiedź na wezwanie „Bądźcie 

świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19, 2). Ich życie było nieustannym dążeniem do 

wysokiej miary życia chrześcijańskiego. Trudną zdobyczą. Stałym poszukiwanie jedności z Bogiem (por. 

Benedykt XVI, Święci znakiem skuteczności Ewangelii zbawienia. Przemówienie do członków Kongregacji 

Spraw Kanonizacyjnych- 19 XII 2009).  

   

4. POWSZECHNE POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI  

   

Do każdego z nas odnoszą się słowa św. Piotra: „Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim 

kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi 
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Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła” (1 P 2, 9). Te słowa nie dotyczą 

jedynie tych do których i za których się dzisiaj modlimy.  

   

Czasami słyszymy twierdzenie, że Pan Bóg stworzył nas takich jakimi jesteśmy, czyli przestępcami, 

osobami uzależnionymi czy ludźmi o innej orientacji seksualnej. To nieprawda. Bóg stwarza człowieka nas 

na swój obraz. Jeśli ktoś z nas okazuje się faktycznie mało podobny do Boga, to nie dzieje się tak z woli 

Stwórcy. To efekt naszych, ludzkich słabości. Konsekwencja naszych grzechów i zaniedbań.  

   

Nikt z nas nie jest powołany do tego, by naśladować ludzi, choćby to byli szlachetni rodzice czy wielcy 

święci. Od świętych możemy się wiele nauczyć, ale jesteśmy powołani do tego, by naśladować Jezusa.  

Żadne zwierzę nie może odrzucić swojego sposobu istnienia. Żółw nie może chcieć być małpą czy 

człowiekiem. Tylko człowiek jest w stanie odrzucić albo zniekształcić dar człowieczeństwa. Może sobie 

wmówić, że jest zwierzęciem. Albo że jest Bogiem. W obydwu przypadkach zacznie zachowywać się w 

sposób niegodny człowieka. Nasza dzisiejsza modlitwa jest zaproszeniem do tego, by moje człowieczeństwo 

stawało się podobne do człowieczeństwa Chrystusa. Dopiero wtedy stanę się zdolny do podjęcia drugiego 

powołania - powołania do świętości. Świętość to nie perfekcjonizm ani stawanie się kimś doskonałym. To 

także nie cierpiętnictwo. Prawdziwy święty to ktoś podobny do Jezusa. To ktoś, kto w błogosławiony 

sposób radzi sobie z twardą rzeczywistością. To mocarz miłości, wierności i piękna (por. ks. Marek 

Dziewiecki, Powszechne powołanie do świętości).  

   

„Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 

ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5). Są to słowa skierowane także do ludzi, którzy ciągle 

usiłują budować nowe wieże Babel. To ostrzeżenie dla tych, którzy - dzięki różnego rodzaju medytacjom, 

dietom, ćwiczeniom, wiedzy tajemnej itp. - chcieliby osiągnąć doskonałość poza Chrystusem. Mimo że 

istnieje pokusa obywania się bez Chrystusa w ekonomii, w polityce, w wychowywaniu dzieci, w 

szkolnictwie, trzeba sobie jasno powiedzieć, zbawienia nie można osiągnąć bez Zbawiciela. Nie można 

dojść do doskonałości moralnej bez pomocy Chrystusa. „Beze Mnie nic nie możecie uczynić”.  

ZAKOŃCZENIE  

Umocnieni przez tak licznych – bliskich nam przez wielkopolskie pochodzenie - świadków Ewangelii, my 

również przyspieszmy kroku na drodze do Pana, który nadchodzi, modląc się słowami wspaniałej inwokacji 

z hymnu Te Deum:  

„Ze Świętymi w blaskach mocy, 

wiecznej chwały zlej nam zdroje: 

Zbaw o Panie, lud sierocy, 

Błogosław dziedzictwo swoje”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym, 

14 listopada 2010  

Abp Stanisław Gądecki. Sposobność do składania świadectwa. Dzień solidarności z Kościołem 

Prześladowanym (Katedra Poznańska – 14.11.2010).  
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Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, obchodzimy w Kościele katolickim w Polsce II Dzień Solidarności z 

Kościołem Prześladowanym. W tym dniu obejmujemy naszą szczególną modlitwą Kościoły chrześcijańskie 

Iraku.  

   

W związku z Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym przybył do Polski abp Louis Sako z 

diecezji Kirkuk w Iraku. Arcybiskup Sako jest człowiekiem zaangażowanym w dialog między 

chrześcijanami a muzułmanami oraz w dialog ekumeniczny z prawosławnymi. W Polsce informuje naszych 

rodaków - w tym także mieszkańców Poznania – o sytuacji represjonowanych chrześcijan w Iraku.  

Modlimy się w czasie tej Eucharystii za prześladowanych chrześcijan w Iraku, którzy doświadczają ucisku i 

prześladowania tylko dlatego, że są uczniami Chrystusa. Ten dzień jest nie tylko okazją do wspólnej 

modlitwy i refleksji nad losem naszych braci i sióstr chrześcijan, ale również sposobnością do zastanowienia 

się nad naszym postrzeganiem siebie jako cząstki Kościoła, mistycznego Ciała Chrystusa. To właściwy 

moment służący przebudzeniu sumień Polaków, którym sprawy takie jak zniewolenie, cenzura, usuwanie 

krzyża z miejsc publicznych, oddanie życia za wiarę nie są przecież obce.  

   

1. EWANGELIA  

Prześladowania chrześcijan nie są czymś nowym. Ich obecność potwierdza już Ewangelia. Pan Jezus 

wypowiedział się o nich przepowiadając najpierw bliski a następnie daleki koniec świata.  

   

Bliski koniec świata łączył z własną epoką; ze zniszczeniem świątyni jerozolimskiej. „Przyjdzie czas, kiedy 

z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. Zniszczenia wspaniałej, 

monumentalnej świątyni herodowej żaden z Żydów sobie wówczas nie wyobrażał. Jej faktyczne zniszczenie 

po upadku pierwszego powstania żydowskiego w 70 roku po Chrystusie stanowiło tak niewyobrażalną 

katastrofę, że większość Żydów uważała to za koniec ich świata.  

   

Ale Chrystus wykorzystuje proroctwo o bliskim czasie, by zapowiedzieć również daleki koniec świata, 

związany z Jego powrotem na ziemię. Zanim on nastąpi: „Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo 

przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i 

wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. 

Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i 

namiestników”. Nim nadejdzie daleki koniec, którego czasu nadejścia nikt nie zna („Lecz o dniu owym i 

godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec” – Mt 24,36). Uczniowie zostaną 

odrzuceni, podobnie jak odrzucony został Nauczyciel. „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą 

prześladować” (J 15,20).  

Patrząc na dzisiejsze prześladowania, dobrze jest zdawać sobie sprawę z ich niezmiennej natury. Tę naturę 

znakomicie opisuje św. Augustyn. Z jednej strony – mówi on – istnieje program szatana, który brzmi amor 

sui usque ad contemptum Dei [czyli miłość własna posunięta aż do wzgardzenia Bogiem]. To radykalna 

deformacja miłości; program anty-miłości. Z drugiej strony Chrystus zaprasza nas do miłości 

konsekwentnej, która w świecie współtworzonym przez grzech bywa czymś trudnym i ponad zwykłe 

ludzkie siły. Jest to amor Dei usque ad contemptum sui [czyli umiłowanie Boga aż do wzgardzenia sobą i 

swoim życiem].  
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Ponieważ podjęta przez Chrystusa linia obrony człowieka - poprzez uzdolnienie go do Miłości - jest 

skuteczna i prowadzi do zwycięstwa, powoduje ona u szatana nienawiść i czynne ataki na uczniów 

Chrystusa. I to do tego stopnia, że każde pokolenie Kościoła posiada swoich własnych męczenników. „Jedni 

– jak mówi List do Hebrajczyków - ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze 

zmartwychwstanie. Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, 

przerzynano piłą, <kuszono>, przebijano mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w 

utrapieniu, w ucisku - świat nie był ich wart - i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i 

rozpadlinach ziemi” (Hbr 11,35-38).  

   

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ męczeństwo zabezpiecza naszą godność, wyzwalając nas od przymusu 

czynienia zła i w ogóle od przymusu składania złu jakichkolwiek hołdów. Nawet pod presją panującego zła, 

które potrafi wpędzić człowieka w sytuacje bez wyjścia nie musimy czynić zła, ponieważ - z Bożą pomocą - 

możemy wyjść z takich sytuacji poprzez męczeństwo. To właśnie dlatego katolicka nauka głosi, iż zakaz 

czynienia zła obowiązuje semper et ad semper, „zawsze i bez względu na okoliczności”. Naukę tę Kościół 

odkrywa w zachęcie Zbawiciela, aby się nie bać „tych, co zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą” (Mt 

10,28).  

   

W męczeństwie dokonuje się ponadto ostateczne dojrzewanie człowieka. Ujawnia się, do jakich szczytów, 

nawet w naszym świecie zdeformowanym przez grzech, może dojść człowiek z Bożą pomocą. Męczeństwo 

jest także wywyższeniem doskonałego ‘człowieczeństwa’ i prawdziwego ‘życia’ człowieka, co poświadcza 

św. Ignacy Antiocheński w słowach skierowanych do chrześcijan Rzymu: „Wybaczcie mi, bracia. [...] 

pozwólcie chłonąć światło nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym człowiekiem. Pozwólcie mi naśladować 

mękę mego Boga” (Veritatis splendor, 92).  

   

Prześladowanie nie jest celem samym w sobie. Ono ma inny cel: „Będzie to dla was sposobność do 

składania świadectwa”. Prześladowani, przez swoje zachowanie pełne wiary świadczą: „I nie ma w żadnym 

innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być 

zbawieni” (Dz 4,12). Dla starożytnych chrześcijan męczennicy byli dowodem prawdy wiary 

chrześcijańskiej, bo stanowili żywe świadectwo tego, iż Ewangelia rzeczywiście przemienia człowieka w 

kogoś aż do końca i nawet wśród tortur rozkochanego w Bogu, rozmodlonego, życzliwego wszystkim, 

modlącego się nawet za własnych morderców.  

   

Z tego właśnie powodu nie każdy zamęczony chrześcijanin zasługuje na miano męczennika. Martyres non 

facit poena, sed causa – męczennikiem nie czyni kara, ale powód – powtarzał św. Augustyn. „Męczenników 

poznać po tym, za co byli karani, nie - że ponieśli karę. Wielu bowiem znosiło cierpienia w uporze, nie w 

stałości, w grzechu, nie w cnocie, w przewrotnym błędzie, nie w zdrowym rozumie, opanowani przez 

diabła, a nie prześladowani przez niego”.  

   

„Męczennik – uczył Jan Paweł II - jest najbardziej autentycznym świadkiem prawdy o życiu. Wie, że dzięki 

spotkaniu z Jezusem Chrystusem znalazł prawdę o własnym życiu, i tej pewności nikt ani nic nie zdoła mu 

odebrać. Ani cierpienie, ani śmierć zadana przemocą nie skłonią go do odstąpienia od prawdy, którą odkrył 
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spotykając Chrystusa. Oto dlaczego po dziś dzień świadectwo męczenników nie przestaje fascynować, 

znajduje uznanie, przyciąga uwagę i pobudza do naśladowania. Powód, dla którego ufamy ich słowu, jest 

zaś taki, że dostrzegamy w nich oczywiste świadectwo miłości, która nie potrzebuje długich wywodów, aby 

nas przekonać, gdyż mówi do każdego człowieka o tym, co on w głębi serca już uznaje za prawdę i czego od 

dawna poszukuje. Męczennik budzi w nas głębokie zaufanie, ponieważ mówi to, co my już przeczuwamy, i 

wypowiada otwarcie to, co my również chcielibyśmy umieć wyrazić” (tamże).  

   

W encyklice Ut unum sint Jan Paweł II twierdzi, że - dzięki naszym wspólnym męczennikom - jedność 

Kościoła jest faktem: „Odważne świadectwo licznych męczenników naszego stulecia, należących do innych 

także Kościołów i Wspólnot kościelnych, które nie są w pełnej komunii z Kościołem katolickim, nadaje 

nową moc wezwaniu Soboru i przypomina nam o obowiązku przyjęcia i wprowadzenia w czyn jego 

zalecenia. Ci nasi bracia i siostry, połączeni przez wielkoduszną ofiarę z własnego życia, złożoną dla 

Królestwa Bożego, są najbardziej wymownym świadectwem tego, iż można przekroczyć i przezwyciężyć 

wszelkie elementy podziału, składając całkowity dar z siebie dla sprawy Ewangelii” (Ut unum sint, 1).  

   

A więc „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, 

kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego 

się bójcie!” (Łk 12,4-5). „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego 

powodu, ten je zachowa” (Łk 9,24). Autor Apokalipsy o tych, co opierają się Bestii, aż do utraty życia 

powie: „A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa, i nie umiłowali dusz 

swych – aż do śmierci” (Ap 12,11).  

   

Zakończenie dzisiejszego proroctwa Jezusa jest nie tylko pogodne, ale wręcz pełne ufności. Jezus prosi 

swoich uczniów, aby nie upadli na duchu nawet wtedy, kiedy będą ciągani przed sądy, uwięzieni, skazani ze 

względu na Chrystusa, stając się dla wszystkich przedmiotem nienawiści. On będzie czuwał nad nimi, bo 

nawet jeśli utracą życie doczesne z uwagi na Niego, zyskają je w wieczności. „Przez swoją wytrwałość 

ocalicie wasze życie” (Łk 21,19).  

   

2. PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN NA ŚWIECIE  

   

Tak oto idzie Kościół poprzez wieki i tysiąclecia – jako „znak sprzeciwu” – doznając ucisku. W 

dwudziestym pierwszym wieku nic istotnego pod tym względem się nie zmieniło. Od początku pojawienia 

się chrześcijaństwa na ziemi zamordowano ok. 70 milionów chrześcijan: z każdym rokiem liczba 

męczenników rosła. Od 1900 roku do 2000 roku zamordowano za wiarę 45 milionów chrześcijan, co 

stanowi 65% wszystkich zabójstw od początku pojawienia się chrześcijaństwa. Chrześcijanie są dzisiaj 

najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. Co najmniej 75 proc. prześladowań religijnych jest 

skierowana przeciwko chrześcijanom na całym świecie. Chrześcijanie dalej pozostają przedmiotem 

nienawiści, prześladowań i eksterminacji. Co roku ginie za wiarę ok. 170 tys. chrześcijan. Codziennie 

umiera za wiarę prawie 500 wyznawców Chrystusa. Statystycznie, co trzy minuty ginie jeden chrześcijanin. 

Według organizacji International Christian Concern istnieją trzy główne źródła agresji wobec chrześcijan: 

islamski fundamentalizm, radykalizm nacjonalistyczny hinduistów oraz komunizm.  
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Nigeria, Sudan, Somalia, Erytrea, Mauretania, Arabia Saudyjska, Afganistan, Iran, Irak, Jemen, Uzbekistan, 

Turkmenistan, Malediwy, Bhutan, Laos, Korea Północna, Chiny - to tylko niektóre z państw, w których 

chrześcijanie są dyskryminowani. Należy tu dodać kraje, w których pojawia się zjawisko umacniania więzi 

między ideami nacjonalistycznymi a religijnymi. Tak jest m.in. w Indiach, Bangladeszu, Pakistanie, Turcji i 

Indonezji.  

   

Formy dyskryminacji pojedynczych wiernych a nawet całych religijnych wspólnot są różnorodne i często 

subtelne, mimo tego iż prawo poszczególnych krajów i dokumenty międzynarodowe gwarantują wolność 

religii i sumienia. Dzisiaj - oprócz więzienia, obozów koncentracyjnych, przymusowej pracy i wygnania z 

kraju - używane są również mniej widoczne, ale za to bardziej wyrafinowane kary takie jak śmierć cywilna, 

ciągłe ograniczanie wolności osobistej i dyskryminacja społeczna.  

Chrześcijanin ma mniejsze szanse na zrobienie kariery w polityce, w wojsku, w urzędach państwowych. 

Osoby, które - pomimo swoich chrześcijańskich korzeni - doszły do szczytów władzy należą do wyjątków. 

Reszta wie, że drogi awansu zawodowego są dla nich zamknięte. Stąd ci, którzy dorobili się często 

emigrują, gdyż boleśnie odczuwają nierówne traktowanie w stosunku do innych obywateli, chociaż 

formalnie według konstytucji mają takie same prawa jak inni. 

O ile masakry w Rwandzie i Bośni zostały napiętnowane, o tyle pogromy chrześcijan są bagatelizowane. 

Wszystko to dzieje się z dala od kamer telewizyjnych i fleszy aparatów fotograficznych. Materiału o tym nie 

można zobaczyć w CNN ani przeczytać w “New York Timesie”. Jest to bowiem temat niepoprawny 

politycznie.  

   

3. PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN W IRAKU  

a. Jak wygląda sytuacja Kościołów chrześcijańskich - czyli Kościoła rzymskokatolickiego; Kościoła 

katolickiego obrządku ormiańskiego; Kościoła katolickiego obrządku chaldejskiego; Kościoła katolickiego 

obrządku melchickiego; Kościoła katolickiego obrządku syryjskiego - w Iraku? Otóż przed inwazją 

amerykańską na Irak w 2003 roku w tym kraju żyło 1,4 mln chrześcijan. Na skutek wojny oraz wypędzeń w 

latach 2003-2010 liczba wyznawców Chrystusa zmniejszyła się do 200 tys. Milion chrześcijan musiało 

opuścić własne domy. Pół miliona znalazło się w obozach dla uchodźców. Zamordowano 3000 chrześcijan. 

Zamordowano 50 duchownych. Zaatakowano 76 kościołów.  

W 2005 roku Irak przyjął nową konstytucję, która głosi, iż państwo broni wolności religijnej oraz 

gwarantuje chrześcijanom - prawa administracyjne, polityczne, kulturalne i prawo do nauki. Niestety, znikło 

bezpieczeństwo. Po upadku dyktatury Saddama Husajna, gdzie nie było wolności, ale było bezpieczeństwo, 

teraz sytuacja się odwróciła. Jest wolność ale nie ma już bezpieczeństwa.  

   

W 2003 roku w Mosulu mieszkało 25 tys. chrześcijan, dzisiaj pozostało tam tylko 500 chrześcijan.  

 

Ostatnim dramatycznym przykładem tego, jest to co się stało w niedzielę po południu, 31 października, 

uzbrojeni mężczyźni weszli do kościoła katolickiego obrządku syryjskiego „Matki Bożej Zbawienia” w 

stolicy Iraku, Bagdadzie. Do wypełnionego po brzegi kościoła, gdzie akurat trwała msza św., wtargnęła 

grupa uzbrojonych po zęby terrorystów. Zabarykadowali świątynię, wzięli 120 zakładników. Szturm sił 

specjalnych zakończył się tragedią. Zginęło 58 osób. O zamiarze spalenia Koranu przez jednego z 

amerykańskich pastorów donosiły media całego świata. O zamordowaniu 58 chrześcijan w Bagdadzie 

niektóre media w ogóle nie wspomniały – mówił abp Sako.  
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W perspektywie okupacji amerykańskiej, chrześcijanie w Iraku są traktowani jako współpracownicy 

„krzyżowców”, czyli żołnierzy NATO. Z tej racji stali się celem ataków ze strony radykalnych ugrupowań 

muzułmańskich zarówno sunnickich, jak i szyickich. Chrześcijanach są tam zastraszani, stają się ofiarami 

szantaży, konfiskat, porwań, zamachów bombowych, są przymusowo przesiedlani oraz przymuszani do 

przejścia na islam. Konsekwencją tego terroru jest exodus chrześcijan z Iraku (dr Tomasz M. Korczyński).  

b. Stolica Apostolska i biskupi Stanów Zjednoczonych podejmują działania, mające na celu obronę 

chrześcijan, prześladowanych za wiarę w Iraku. Nawiązując do niedzielnej masakry katolików w Bagdadzie, 

przedstawiciel Stolicy Apostolskiej abp Francis Chullikatt przemawiając na forum zgromadzenia ogólnego 

ONZ wystąpił przeciwko aktom nietolerancji religijnej. Wyraził też niepokój Stolicy Apostolskiej wobec 

faktu, że w specjalnym raporcie ONZ na temat nietolerancji ani słowem nie wspomniano „o nienawiści 

względem chrześcijan, których – jak powiedział – wyrzuca się z domów, torturuje, więzi, morduje, zmusza 

do wyparcia się swej wiary bądź siłą nawraca na inną religię”.  

   

Także przewodniczący episkopatu Stanów Zjednoczonych kard. Francis George OMI, po ostatnich 

krwawych atakach na chrześcijan w Iraku, zaapelował do prezydenta Baracka Obamy o zapewnienie im 

należytego bezpieczeństwa. Krytyczną sytuacją zajęło się też Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów 

dla Bliskiego Wschodu.  

   

Z uwagi na to, że Polska jest w przeważającej większości krajem chrześcijańskim, byłoby czymś 

naturalnym, aby również polska dyplomacja - idąc w ślady działań Francji, Włoch, Niemiec czy Grecji - 

włączyła się w inicjatywy broniące praw chrześcijan w tamtym regionie; co zresztą uczyniła w przypadku 

zamachu na kościół w Bagdadzie. Jako kraj winniśmy włączać się regularnie w działania podejmowane 

zarówno na forum Unii Europejskiej, jak i Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz obrony praw 

chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Skoro normą jest dzisiaj - i bardzo dobrze - troska o prawa więźniów 

politycznych i tzw. „więźniów sumienia”, potrzeba abyśmy zwrócili naszą uwagę na to, że nie tylko 

jednostki, ale całe społeczności cierpią dyskryminację z tytułu wyznawanej wiary.  

Bardzo istotne jest domaganie się wzajemności. W Europie osiedla się coraz więcej emigrantów z krajów 

muzułmańskich, gdzie mogą się cieszyć wolnością religijną. Jest konieczne, aby europejskie władze 

zatroszczyły się także o potrzeby duchowe swoich obywateli mieszkających w krajach islamskich. Dlaczego 

pracujący w Arabii Saudyjskiej Polacy, Niemcy, Włosi, Filipińczycy nie mogą posiadać swojego kościoła? 

Nie chodzi o szantaż, ale władze europejskich krajów powinny wiedzieć, że oczekujemy wzajemności, 

ponieważ także tamtejsi chrześcijanie posiadają swoje potrzeby religijne.  

Skoro wszyscy ochrzczeni stanowią jedno mistyczne Ciało Chrystusa, los żadnego z naszych współbraci i 

sióstr nie może być nam obojętny. Ich cierpienie jest także naszym cierpieniem, ponieważ: „gdy cierpi jedne 

członek, współcierpią inne członki” (1 Kor 12,26). Jest to biblijna zasada solidarności chrześcijańskiej, która 

nas wszystkich obowiązuje.  

   

Jak możemy pomóc prześladowanym? Pierwszy krok to dar modlitwy i postu w ich intencji. W ten sposób 

okazujemy, że ich cierpienie nie jest nam obojętne. Drugi krok to moralne wsparcie tych wszystkich, którzy 

na forum dyplomatycznym i politycznym bronią praw chrześcijan. Protestowanie przeciwko 

niesprawiedliwości. Pisanie protestów do ambasad krajów lekceważących sprawę bezpieczeństwa 

chrześcijan powoli przynosi dobre rezultaty. Trzeci krok to pomoc materialna, bo potrzeb jest przecież 
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wiele: druk Pisma Świętego, budowa kościołów i szkół, wsparcie dla kształcenia kapłanów, służba zdrowia, 

pomoc medyczna. Potrzeb jest bez liku. Nie bądźmy głusi na cierpienia prześladowanych chrześcijan, są one 

przecież częścią cierpień samego Zbawiciela.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

A zatem módlmy się za prześladowany Kościół w Iraku:  

 

”Boże, Ty przez tajemnicze zrządzenie Twojej Miłości pozwoliłeś swojemu Kościołowi uczestniczyć w 

cierpieniu Twojego Syna. Wzmacniaj nasze Siostry i Braci w Iraku, którzy z powodu swojej wiary są 

prześladowani. Daj im swoją siłę i wytrwanie, aby w każdym ucisku złożyli w Tobie całą swoją ufność i 

okazali się Twoimi wiernymi świadkami. Daj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz 

pewnością, że ich imiona zostały zapisane w Księdze Życia”. List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego, 

Adwent 2010  

W KOMUNII Z ŻYCIEM  

List Pasterski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, na Adwent 2010 roku  

   

„Panna przeczysta w pokorze  

wyrokom się poddaje,  

iszczą się wyroki Boże,  

Słowo Ciałem się staje"  

(Spuście nam na ziemskie niwy)  

   

Drodzy Archidiecezjanie!  

   

1. Wsłuchując się w słowa znanej pieśni wkraczamy w Adwent, czyli w oczekiwanie na przyjście 

Zbawiciela. Łączymy się w naszym oczekiwaniu ze wszystkimi sprawiedliwymi synami i córkami Izraela; z 

Joachimem i Anną, rodzicami Maryi, z Elżbietą i Zachariaszem, rodzicami św. Jana Chrzciciela, ze starcem 

Symeonem i prorokinią Anną. W sposób zaś szczególny łączymy się z Maryją i jej przeczystym 

Oblubieńcem, św. Józefem, dla których Adwent - od chwili Zwiastowania - przyjął kształt radosnego 

wyczekiwania na narodziny Jezusa, który mocą Ducha Świętego począł się cudownie w łonie Dziewicy z 

Nazaretu.  

   

Również dla nas Adwent nie jest niczym innym jak oczekiwaniem na narodziny Boga-Człowieka, tego 

Życia, które stanowi źródło i początek każdego ludzkiego istnienia i całej ludzkiej przyszłości. „W Jego 
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ręku - tchnienie życia i dusza każdego człowieka" (Hi 12,10). Benedykt XVI podczas swojej ostatniej 

pielgrzymki do Hiszpanii uczył: „Jak Bóg mógłby objawić się ludziom, gdyby nie chciał zatroszczyć się o 

nich? Bóg jest źródłem naszego bytu oraz podstawą i szczytem naszej wolności, a nie jej przeciwnikiem". 

Człowiek zaś - stworzony na obraz i podobieństwo Stwórcy - jest powołany do przekazywania i 

podtrzymywania daru ludzkiego życia.  

   

2. W sobotę 27 listopada Ojciec Święty celebrował w Bazylice św. Piotra Nieszpory Pierwszej Niedzieli 

Adwentu połączone z czuwaniem w intencji życia nienarodzonego. Nabożeństwo to miało charakter 

wynagradzający za grzechy przeciwko życiu, od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. W łączności z 

papieżem podobne nabożeństwa odbyły się na całym świecie. Po raz pierwszy w swojej historii cały Kościół 

modlił się jednocześnie w intencji ludzkiego życia. Również w naszej archidiecezji - poprzez to czuwanie 

obchodzone w łączności z Ojcem Świętym - prosiliśmy o łaskę potrzebną do nawrócenia serc i 

opowiedzieliśmy się za kulturą życia i miłości.  

   

Faktycznie, godne potępienia praktyki aborcji i eutanazji oraz stosowanie tak zwanej metody in vitro 

domagają się od nas stosownej odpowiedzi, czyli spojrzenia na życie ludzkie w świetle Chrystusa, który 

„zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię" (2 Tm 1, 10). Na Niego 

wskazuje światło specjalnej świecy roratniej, uroczyście zapalonej w naszych świątyniach podczas 

nabożeństwa na rzecz życia. Ta świeca symbolizuje Chrystusa - „nowonarodzone dziecię" (por. Ap 12, 4), 

którego Smok pragnie pożreć a którego Kościół musi nieustannie przekazywać ludziom każdej epoki. Owa 

świeca jest też symbolem każdego życia ludzkiego, zwłaszcza zaś życia istoty słabej i zagrożonej, ponieważ 

- jak przypomina nam Sobór Watykański II - „Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z 

każdym człowiekiem". Właśnie w ludzkiej naturze każdego z nas nieustannie objawia się Chrystus i 

ustanawia komunię z nami, tak że - dokonywane w różnych formach - odrzucenie życia człowieka staje się 

jednoznaczne z odrzuceniem samego Chrystusa (por. Evangelium vitae, 104).  

   

3. Przed nami Adwent, czyli odpowiedni czas do ekspiacji za dzieci uśmiercone przed narodzeniem i do 

modlitwy o nawrócenie tych rodziców, którzy nie chcieli przyjąć nowego życia, lekarzy i pielęgniarek, 

dokonujących aborcji oraz osób namawiających do usunięcia dziecka.  

   

Trzeba raz jeszcze przypomnieć, że w tym przypadku faktycznie niszczony jest nowy człowiek. Wiemy 

przecież, że z punktu widzenia nauki można wyróżnić ontogenezę, czyli rozwój osobniczy, rozpoczynający 

się w momencie zapłodnienia a kończący się wraz ze śmiercią, oraz filogenezę, czyli rozwój rodowy 

związany z następstwem kolejnych pokoleń. Wszelkie inne ustalenia początku rozwoju ludzkiego 

organizmu w sposób wygodny dla takiej czy innej ideologii są sprzeczne nie tylko z naukami biologicznymi, 

ale również ze zdrowym rozsądkiem. Rozwój organizmu zaczyna się bowiem zawsze w momencie 

zapłodnienia. Gdyby było inaczej, nastąpiłaby przerwa w rozwoju osobniczym i dany gatunek przestałby 

istnieć, gdyż nie byłoby ciągłości rozwoju następujących po sobie pokoleń. Tak więc embrion, płód, 

noworodek, niemowlę, dziecko, dorosły i starzec to tylko określenia poszczególnych biologicznych etapów 

dojrzewania człowieka.  

   

Chociaż dziecko kształtuje się w łonie matki, jednak nie stanowi ono części jej organizmu, tak jak np. jest 

nią jej ręka czy noga. Jest ono w niej, ale jest to już drugi człowiek. Ponadto, każde dziecko pochodzi nie 
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tylko od rodziców, lecz i od Boga. On bowiem stwarza bezpośrednio nieśmiertelny element tworzący 

człowieka, który nazywamy duszą. W encyklice Evangelium vitae Jan Paweł II mógł więc napisać: 

„Bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze aktem głęboko niemoralnym. [...] 

Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym 

nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej" (EV, 57;62).  

   

„Ponieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia, powinno się bronić jego 

integralności, troszczyć się o niego i leczyć go w miarę możliwości jak każdą inną istotę ludzką. 

Diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona, jeśli «szanuje życie oraz integralność embrionu i płodu 

ludzkiego, dąży do jego ochrony albo do jego indywidualnego leczenia. Sprzeciwia się natomiast prawu 

moralnemu wtedy, gdy w zależności od wyników prowadzi do przerwania ciąży. Diagnostyka nie powinna 

pociągać za sobą wyroku śmierci»" (Donum vitae, I, 2; Katechizm Kościoła Katolickiego, 2274).  

   

Św. Klemens z Aleksandrii w swoim dziele „Kobierce" (ok. 200 r.) stwierdził: „Jakież usprawiedliwienie 

znajdzie usunięcie ludzkiego dziecka? Raczej w ogóle nie powinien się żenić ten, kto nie chce posiadać 

potomstwa, niżby z nieumiarkowanego pożądania rozkoszy miał się stać dzieciobójcą" (II,93,1).  

   

4. Adwent stwarza dla nas także okazję, by przebłagać Boga za grzechy in vitro, czyli za deptanie godności 

ludzkiej, za selektywną aborcję, tj. zniszczenie wielu dzieci w stanie embrionalnym, a także za lekarzy 

stosujących tę metodę. Jest to też czas modlitwy wstawienniczej za małżeństwa, które borykają się z 

problemem niepłodności.  

   

Używanie zarodków do zapładniania in vitro to używanie organizmów żywych, które w przypadku 

nieudanej implantacji giną. Zarodek zamrożony jest również organizmem żywym, czego dowodem jest 

właśnie udana implantacja w organizmie matki. Niestety w procesie in vitro zarodek jest traktowany, jak 

gdyby był przedmiotem, a nie żywym organizmem mającym już cały materiał genetyczny pozwalający na 

wykształcenie się dziecka. Tak więc osoby przeprowadzające zapłodnienia in vitro, a także decydujące o 

kształcie stosownej ustawy, winny sobie zdawać sprawę z tego, że w tej technice reprodukcji mamy do 

czynienia z żywymi ludzkimi organizmami.  

„«Niektóre próby interwencji w dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne nie mają charakteru 

leczniczego, lecz zmierzają do wytwarzania istot ludzkich o określonej płci lub innych wcześniej ustalonych 

właściwościach. Manipulacje te sprzeciwiają się również godności osobowej istoty ludzkiej, jej 

integralności i tożsamości», jedynej, niepowtarzalnej" (Donum vitae, I,6; Katechizm Kościoła Katolickiego, 

2275).  

Potrzebujemy adwentowego światła tym bardziej, że głosy osób - naukowców i znawców zagadnienia, w 

tym genetyków i neonatologów - którzy publicznie wypowiedzieli się w sprawie zapłodnienia in vitro, 

ukazując pełną prawdę o tym procederze - wywołały prawdziwą histerię w prasie. Kilkuset wybitnych 

naukowców, sygnatariuszy listu przeciwko tej metodzie, skierowanego do parlamentarzystów, określono 

mianem „ciemnogrodu". W rzeczywistości zaś - w zamian za ich odważne świadczenie o prawdzie o 

ludzkim życiu - należy im się nasza serdeczna wdzięczność. Z punktu widzenia nauki nie ulega bowiem 

żadnej wątpliwości, że z ludzkiego embrionu może urodzić się tylko człowiek i dlatego nie może on 

podlegać żadnym eksperymentom, w tym także metodzie in vitro.  
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5. Adwent to również czas dziękczynienia Stwórcy za dar życia. To czas, w którym modlimy się o 

poszanowanie tego daru przez małżeństwa i rodziny. Bez rodziny nie ma dzieci, nadziei ani przyszłości.  

   

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. 

Jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i do 

przekazywania życia. Autorytet, stałość i życie w związkach rodzinnych stanowią podstawy wolności, 

bezpieczeństwa i braterstwa w społeczeństwie" (KKK, 2207). Dziecko - z kolei - jest Bożym 

błogosławieństwem. Przemienia ono męża i żonę w ojca i matkę. Oboje oni „wychodzą z siebie" i wyrażają 

się w osobie, która choć jest owocem ich miłości, wychodzi poza nich.  

   

Potrzebujemy adwentowego światła, ponieważ ci sami wierni, którzy uczestniczą we Mszy Świętej, nie 

zgadzają się nieraz z nauką Kościoła o małżeństwie, rodzinie, czystości i płodności. Zwykle nie rozumieją 

oni piękna i realizmu nauczania Kościoła w sprawach małżeństwa i rodziny. Sądzą, że to, co proponuje 

Kościół, jest przestarzałe lub że przeszkadza w ich szczęściu. Próbują żyć po omacku, na próbę. Z czasem 

stają się coraz bardziej rozczarowani swoim życiem poza małżeństwem lub w jakichś imitacjach 

małżeństwa. Dopiero znacznie później - gdy sami zaczną cierpieć lub gdy zadadzą cierpienie innym - 

zaczynają żałować, że nie kierowali się nauczaniem Kościoła.  

   

Ale istnieją również piękne małżeństwa i rodziny, które zachwycają się Bogiem i sobą nawzajem, szanują 

dar życia, komunikują miłość na co dzień. Czują się odpowiedzialni za życie swoich dzieci i za ich rozwój 

fizyczny, umysłowy, uczuciowy, społeczny i religijny. Istnieją rodziny piękne w swej normalności, pełne 

wzajemnej miłości, troski, czułości, cierpliwości, które razem się modlą, razem idą do kościoła, razem 

świętują niedziele. To ludzie, którzy wiedzą, czego chcą. Oni też mają swoje słabości, ale się im nie 

poddają.  

   

Jako pierwotna komórka społeczeństwa rodzina ma prawo oczekiwać wszelkiej pomocy od Państwa, aby 

móc wypełniać właściwą sobie misję. Potrzeba ponadto stworzenia sensownej polityki rodzinnej w naszej 

Ojczyźnie. Jeśli nie zostanie wprowadzony system polityki prorodzinnej, grozi nam pogłębiający się kryzys 

rodziny. W ślad za nim pojawi się kryzys demograficzny, który pociągnie za sobą również kryzys 

gospodarczy. Wszystkie te sfery życia społecznego bowiem współistnieją ze sobą jak system „naczyń 

połączonych".  

   

6. Na koniec życzę Wam wszystkim, Drodzy Siostry i Bracia wchodzący w pełną pięknego oczekiwania 

atmosferę Adwentu, abyście mogli dojrzale przeżyć rozpoczynający się właśnie zbawienny czas. Niech w 

tym błogosławionym okresie towarzyszy Wam modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II z encykliki 

Ewangelia życia: „O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: 

spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy 

zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet - ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych 

zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili 

otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako 

zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i 
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wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację 

prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie" (Evangelium vitae, 105).  

Na owocne przeżywanie Adwentu wszystkim i każdemu z Was z osobna z serca błogosławię!  

   

+ Stanisław Gądecki  

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, I Niedziela Adwentu, 14 listopada 2010  

Abp Stanisław Gądecki. Czuwajcie! I Niedziela Adwentu (Dąbcze – 28.11.2010).  

   

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent, okres posiadający wielkie znaczenie religijne; czas niosący ze 

sobą nadzieję i duchowe oczekiwanie.  

   

W Adwencie podążamy duchem w dwóch różnych kierunkach. Najpierw ruszamy ku przeszłości, 

wspominając ze wzruszeniem narodziny Zbawiciela w Betlejem. Następnie wybiegamy w najdalszą 

przyszłość, podnosząc wzrok ku ostatecznemu celowi naszego pielgrzymowania w dziejach, jakim będzie 

spotkanie z Chrystusem powracającym w chwale na końcu czasów. W ten sposób nasza nadzieja jest zawsze 

mocno zakorzeniona w zbawczym wydarzeniu z przeszłości, ale kieruje się ku zbawczej przyszłości.  

   

W pierwszą niedzielę Adwentu wybiegamy przede wszystkim w przyszłość. Wpatrujemy się w drugie 

przyjście Chrystusa, kiedy to nasz Pan powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych a wszyscy, chcąc czy 

nie chcąc, będą musieli się poddać Jego władzy. „Bo nastąpi kres tego świata, a to, co zostało stworzone, 

będzie odnowione” (św. Cyryl Jerozolimski, Katecheza 15, 1-3). To wyczekiwanie na przyszły powrót 

Zbawiciela jest pełne radosnej tęsknoty, podobne do oczekiwania na moment żniw, albo na narodziny 

dziecka (por. 1Tes 5,3). Nie wolno przespać tego decydującego czasu.  

   

1. KONIEC CZASÓW  

   

a. „Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad 

pagórki” (Iz 2,2).  

   

Pisząc te słowa - w drugiej połowie VIII wieku przed Chr. - prorok Izajasz widzi przed sobą moment, w 

którym góra Syjon i świątynia staną się celem pielgrzymki narodów, które udadzą się tam, aby zaczerpnąć 

„pouczenia” (Prawa). Słowo Boże pociągnie wszystkie narody ku sobie i spowoduje przewrót, noc stanie się 

ciemnością, czyli w miejsce niesprawiedliwości nadejdzie czas sprawiedliwości i pokoju.  
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„Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy,  

a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.  

I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu.  

Zaleje cię mnogość wielbłądów - dromadery z Madianu i z Efy.  

Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.  

Ja, Pan, zdziałam to szybko w swoim czasie” (Iz 60,2-3.6.22).  

   

Wypełnienia tych zapowiedzi (Iz 2,1-5; Iz 60,1-22) Kościół dopatruje się w narodzinach Jezusa Chrystusa. 

Razem z jego narodzeniem a następnie zesłaniem Ducha Świętego, liczne narody rozpoczęły swoją 

niekończącą się pielgrzymkę do Słowa Bożego, które uczy ich sprawiedliwości, miłosierdzia i obdarza 

swoim pokojem (Dz 2,5-12).  

   

b. „nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”  

„w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.  

Nie potrafimy przewidzieć czasu końca. Nikt nie będzie wiedział, kiedy Pan przyjdzie (por. Mk 13,32), 

ponieważ godzinę końca zna tylko Ojciec. Jeśli więc ktoś twierdzi, że zna czas paruzji, to z pewnością 

kłamie, albo uległ kłamstwu. Nie ma sensu spekulowanie na temat czasu powrotu Zbawiciela (por. Dz 1,7; 

1Tes 5,2; Ap 3,3), bo takie spekulacje mogą nas doprowadzić jedynie do duchowego zamętu (por. 2Tes 2,1-

4).  

Wprawdzie ewangelia wymienia kilka znaków poprzedzających i wskazujących na bliski koniec 

(„Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a 

miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie”), to jednak znaki wskazują 

tylko na to, że świat w pewnym momencie się skończy, a nie na określony moment, w którym to się stanie. 

Znaki te bowiem pojawiają się od początku ludzkiej historii. Dlatego ten, kto mówi, że nie wie, kiedy Pan 

powróci, zgodny jest z nauką Ewangelii.  

   

„Natomiast spośród dwóch – uczy św. Tomasz z Akwinu - którzy mówią, że to wiedzą, bardziej 

niebezpiecznie błądzi ten, kto powiada, że już wkrótce przyjdzie Chrystus i nastąpi koniec świata. Jeśli 

bowiem nie stanie się tak, jak to zostało zapowiedziane, ktoś może z tej okazji całkowicie zwątpić w Jego 

przyjście” (De potentia Dei q. 5 a. 6).  

Za dni Noego ludzie „jedli i pili, żenili się i za mąż wychodzili”, czyli całe ich życie było sprowadzone do 

zaspokajania materialnych potrzeb. Przyszedł potop powodując śmierć pośród tych, którzy się go nie 

spodziewali. Tylko Noe człowiek prawy, ocalał razem z jego rodziną a tym, co go uchroniło przed zagładą 

była jego wiara. „Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i 

pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem 

sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę” (Hbr 11,7).  

   

Nam – opierającym się również na wierze - wystarczy wierzyć, że Chrystus przyjdzie niebawem („Już za 

krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść i nie spóźni się” - Hbr 10,37) oraz, że 
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przyjdzie niespodziewanie. „Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w 

nocy” (1Tes 5,2).  

   

„Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu.  

Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli” (Rz 13,11).  

   

2. NASZA ODPOWIEDŹ NA KONIEC CZASÓW  

   

a. „Dlatego i wy bądźcie gotowi”. To ostrzeżenie skierowane do Piotra i trzech innych apostołów 

dotyczy w rzeczywistości wszystkich uczniów wszystkich czasów. „Czuwajcie” (agrypneite), czyli 

„nie śpijcie, bądźcie bezsenni, bądźcie przytomni”, podobnie jak strażnik czuwający w nocy nad 

bezpieczeństwem miasta (Ps 126,1- LXX). „Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów 

dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. 

Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!” 

(1Tes 5,2-6).  

Jak trudne jest takie czuwanie, pokazuje nam noc Męki, kiedy uczniowie kilkakrotnie nie zdali 

egzaminu z czujności. „Czuwajcie (gregoreite) i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie! Duch 

wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” (Mk 14,38).  

b. W czasie pamiętnego spotkania z młodzieżą na Apelu Jasnogórskim w 1983 r. Papież powiedział: 

„Czuwam, to znaczy staram się być człowiekiem sumienia”. Sumienie jest tą władzą w człowieku, 

która wzywa go, względnie powstrzymuje od działania nie ze względu na ewentualne konsekwencje, 

kary, nagrody, ludzkie sądy, lecz ze względu na wewnętrzną wartość i prawdę czynu. Człowiek, który 

chce i potrafi być wierny swojemu sumieniu, ma wewnętrzny pokój, płynący z przekonania, że 

postępuje dobrze.  

   

Czuwać, to znaczy dostrzegać drugiego człowieka, jego potrzeby, jego prawa, jego dobro. Właśnie 

takie było podstawowe zadanie ewangelicznego odźwiernego; czuwać nad służbą i nad całym swoim 

domem. Najlepszym przykładem takiej postawy jest dobra matka, wrażliwa na potrzeby dzieci, w 

razie potrzeby gotowa do poświęcenia.  

   

I wreszcie czuwać, to znaczy być człowiekiem odpowiedzialnym. Człowiek odpowiedzialny to ten, na 

którym można polegać, można być pewnym, że wywiąże się ze swoich obowiązków, a nawet więcej, zrobi 

to, co wprost do niego nie należy, ale co powinno być zrobione. Taki człowiek nie marnuje okazji do 

działania, ani nie czeka, aż inni go wyręczą. Przejawia osobistą inicjatywę i jest gotów podjąć się nawet 

sporego trudu i niewygody, jeśli sytuacja tego wymaga.  

c. „Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!” (Iz 2,5). „Odrzućmy więc uczynki 

ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i 

pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa 

Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom” (Rz 13,12-14).  

„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, 

żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy 

mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 

wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,34-36).  
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A nie odnosi się to tylko do ostatecznego przyjścia Pana na końcu czasów, lecz także do tego, które dokona 

się dla każdego z nas z osobna znacznie szybciej, bo już w chwili naszej śmierci, gdy spotkamy się twarzą w 

twarz z naszym Zbawicielem. Kiedy staniemy przed Panem „z ufnością, choć z całym brzemieniem win 

naszych, w przekonaniu, że nie wchodzimy do obcej krainy, ale do własnej ojczyzny, do królestwa Tego, 

którego tak miłowaliśmy i który nas tak bardzo miłuje” (św. Teresa od Jezusa: Droga 40, 7–8).  

   

d. „Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy.  

Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.  

   

Adwent powinien budzić w nas nadzieję, że z Bożą pomocą możemy odmienić świat. „Oczekiwanie 

nowej ziemi nie powinno jednak osłabiać, lecz raczej rozbudzać gorliwość w doskonaleniu tej ziemi” 

(Gaudium et spes, 39).  

   

Dziś najczęściej mówi się o redukcji istniejącego potencjału militarnego, o zaprzestaniu produkcji 

broni, o zniszczeniu zasobów już nagromadzonych. Prorok Izajasz proponuje bardziej twórcze 

rozwiązanie. Chodzi mu nie tylko o likwidację broni, ale i o zmianę mentalności człowieka. O to, by 

ludzie dostrzegli bezsens posiadania broni i by cały kapitał, jaki przeznaczają na armie – przeznaczyli 

na doskonalenie życia gospodarczego i duchowego. „Przekują miecze na lemiesze”, to znaczy 

wykorzystają istniejące już narzędzia w celach pokojowych. Zrozumieją, że szkoda stali na czołgi i 

wozy bojowe, szkoda paliwa do wojskowych samolotów i rakiet, szkoda energii jądrowej umieszczonej 

w pociskach, skoro to wszystko może być wykorzystane do ułatwienia życia na ziemi, do 

uszczęśliwienia milionów, a nie do wyciskania łez. Jakież to odważne i piękne rozwiązanie.  

   

Niestety, nie należy sądzić, że naród - a tym bardziej cała ludzkość - nagle zmądrzeje i zawoła razem z 

Izajaszem: „Niech nas Bóg nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami”. Droga wskazana 

przez Zbawiciela jest inna. Każdy człowiek winien stopniowo sam odkryć mądrość Bożego Prawa. 

Musi dostrzec, że życie według Bożego Prawa daje wielką moc, pewność, pokój, odwagę i radość 

ducha, czyli wartości zupełnie niedostępne dla tych, którzy żyją daleko od Boga.  

   

W ramach adwentowego przygotowania na ostateczne spotkanie z Chrystusem warto przemyśleć nasze 

podejście do życia, które zawsze jest walką, lecz nie musi to być walka na miecze. Może to być 

zmaganie o nowy świat bez miecza. Pragnąc mieć udział w budowie Bożego pokoju na świecie, 

chrześcijanin winien rozpocząć od rozbrojenia samego siebie. Swój własny miecz winien dobrowolnie 

przekuć na lemiesz. Musi mieć odwagę uczynić to nawet wówczas, kiedy słyszy jak sąsiedzi ostrzą 

miecze na niego. Kto potrafi tego dokonać, staje się mocny nie potęgą swojego miecza, lecz potęgą 

Boga, który w betlejemską noc przynosi pokój ludziom dobrej woli (por. ks. Edward Staniek).  

   

ZAKOŃCZENIE  
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Kiedy na progu kolejnego Adwentu wpatrujemy się w adwentową świecę, przypomnijmy sobie zwyczaj 

naszych ojców, którzy podczas Mszy św. roratniej wypowiadali przed ołtarzem mocne słowa: „jestem 

gotów na sąd”. 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Błogosławieństwo odnowionych organów, 12 

grudnia 2010  

Abp Stanisław Gądecki. I posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby. Błogosławieństwo 

odnowionych organów (Lutom – 12.12.2010).  

   

Dzisiaj, w III Niedzielę Adwentu, Duch Święty daje nam łaskę uczestniczenia w poświęceniu odnowionych 

organów lutomskiej parafii. To ważny moment dla parafii. On nie tylko jest obrazem ofiarności tutejszej 

parafii, jest to przecież przedsięwzięcie kosztowne, nie tylko owoc mistrzowskiej pracy organmistrzów, ale 

to również jakieś echo znaku quasi sakramentalnego. Święcenie nowych organów przypomina przecież 

jakby chrzest święty chrześcijanina a poświecenie odnowionych organów - sakrament pojednania.  

W takich okolicznościach dobrze jest powiedzieć kilka słów o trzech sprawach; o muzyce sakralnej, o  

organach i o organiście kościelnym.  

 

1. MUZYKA I ŚPIEW KOŚCIELNY  
 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 

śpiewajcie Mu ziemią całą, 

Błogosławione Słowo 

zbawienie wam zwiastowało. 

(Ps 96; tł. Bohdan Drozdowski, Psalmy króla Dawida) 

 

a. Czym jest - w świetle tego psalmu - muzyka kościelna? Jest ona entuzjastyczną odpowiedzią człowieka, 

który uświadomił sobie, że został zbawiony przez Chrystusa. Odpowiedzią kogoś, kogo oczy zobaczyły to, 

czego daremnie wypatrywali prorocy, a uszy usłyszały to, czego daremnie oni nasłuchiwali (por. Łk 10,24). 

Taki człowiek posiada - jak nikt inny - powody do radości i szczęścia. Taki człowiek umie włączyć się w 

ziemską liturgię, która jest radosnym towarzyszeniem trwającym nieprzerwanie śpiewom aniołów. Ten 

udział w anielskim śpiewie winien być niewyczerpanym źródłem naszego zachwytu, świeżości i 

duchowości. Ostatecznie bowiem, „sztuka muzyczna jest wyrazem tęsknoty człowieka za rajem” 

(Hildegarda von Bingen).  

b. Muzyka kościelna winna mieć mocne oparcie w Piśmie Świętym. Pośród biblijnych wskazówek 

dotyczących praktyki muzycznej Kościoła apostolskiego pierwszorzędne znaczenie przypisuje się dwom – 

dość podobnym - wypowiedziom św. Pawła:  

 

„z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie  

przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha,  

pod wpływem łaski  

śpiewając Bogu w waszych sercach” (Kol 3,16) 

 

„napełniajcie się Duchem,  

przemawiając do siebie wzajemnie  

w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha,  

śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach” (Ef 5,18-20). 
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Zgodnie z tymi tekstami rola śpiewu kościelnego polega na wzajemnym przemawianiu do siebie, nauczaniu, 

napominaniu a w końcu na napełnianiu się Duchem Świętym („rozwińcie się jak lilie” - Syr 39,14; „jak 

kwiat róży na wiosnę, jak lilie przy źródle, jak młody las Libanu w dniach letnich” - Syr 50,8). 

 

c. Muzyka i śpiew kościelny to sprawa poważna. „Niech w Kościele jedynie takie rozbrzmiewają melodie, 

które uzmysławiają majestat i tchną świętością obrzędów; pod tym bowiem warunkiem odrodzi się sztuka 

tych, którzy budują organy, i tych, którzy ich używają, ku walnemu pożytkowi świętej liturgii” (Pius XI, 

Divini cultus, VIII).  

 

Dlatego kanon 1210 Kodeksu Prawa Kanonicznego mówi: „W miejscu świętym dopuszcza się tylko to, co 

służy sprawowaniu i szerzeniu kultu, pobożności i religii, a zabrania się tego, co jest obce świętości 

miejsca”. A zatem wykonywanie w kościele muzyki, która nie zrodziła się z inspiracji religijnej a została 

skomponowana z myślą o środowiskach świeckich jest niezgodne z prawem kościelnym, niezależnie od 

tego, czy jest to muzyka dawna, czy współczesna. Niezależnie od tego, czy jest to dzieło najwyższego lotu, 

czy posiada charakter sztuki ludowej (por. Instrukcja Kongregacja ds. Kultu Bożego, Koncerty w 

kościołach, 8). 

 

d. Sobór Watykański II uznał doniosłą rolę muzyki w życiu Kościoła, poświęcając jej cały rozdział VI 

Konstytucji o liturgii. Tradycję muzyczną Kościoła nazwano tam „skarbcem nieocenionej wartości” oraz 

sztuką „wybijającą się ponad inne sztuki” (KL, 112). Z uwagi na to Ojcowie Soboru nakazali zachować i 

otaczać z największą troskliwością skarbiec muzyki kościelnej (por. KL, 114), jest on bowiem 

pielęgnowany po to, aby uwielbiać Boga, pomagać wiernym w zrozumieniu Bożych tajemnic i w 

przeżywaniu liturgii oraz w przekazywaniu prawd objawionych.  

 

Muzyka sakralna jest artystycznym wyrazem kultu Bożego. Powstała z inspiracji religijnych i przeniknięta 

jest pierwiastkiem sacrum, przez co winna odznaczać się powagą i wzniosłością a zarazem czystością i 

pięknem. Łącząc się integralnie ze słowem i towarzyszącymi jej obrzędami, staje się znakiem uświęcenia 

chrześcijanina na skutek tworzenia klimatu modlitewnego skupienia oraz wzniesienia ludzkich umysłów i 

serc do Boga (ks. Janusz Drewniak). 

 

e. Konferencja Episkopatu Polski wydała w 1979 roku Instrukcję o muzyce liturgicznej po Soborze 

Watykańskim II. Biskupi określili w niej m.in. następujące zasady: „Repertuar utworów, czy to śpiewanych, 

czy wykonywanych na instrumentach, musi zgadzać się z myślą przewodnią dnia liturgicznego, lub 

przynajmniej [...] z okresem liturgicznym, jak również odpowiadać treściowo danej czynności liturgicznej” 

(IEP, 8). 

 

Przeciwieństwem muzyki sakralnej jest populizm w liturgii, czyli muzyka lekka, łatwa i przyjemna. 

Przejawia się on nieustannie, cechując się jedną i tą samą tendencją; pragnieniem uczynienia za wszelką 

cenę liturgii rzeczą „atrakcyjną”. W procesie tego chorobliwego uatrakcyjniania liturgii do muzycznej 

twórczości religijnej silnie przenika język popkultury. Skutkiem tego powstają piosenki a nie pieśni. Dopóki 

piosenka religijna - tworzona według reguł właściwych kulturze masowej - funkcjonuje poza liturgią, nie 

dzieje się nic złego; tak przed rozpoczęciem liturgii - kiedy dzieci schodzą się do kościoła, jak i po ich 

rozesłaniu można z powodzeniem śpiewać piosenki religijne.  

 

Natomiast źle się dzieje, kiedy te muzyczne produkty kultury masowej zaczynają stanowić integralną część 

liturgii. Kiedy zaczyna się bagatelizować wszelkie normy rządzące muzyką kościelną, co prowadzi 

nieuchronnie do infantylizacji liturgii, która w ten sposób staje się okazją do podśpiewywania piosenek 

religijnych, często ku uciesze mniej wyrobionych muzycznie rodziców. Dotyczy to zwłaszcza Mszy św. 

tzw. młodzieżowych lub dziecięcych. Wykorzystywanie podczas takich Mszy św. tzw. śpiewów dziecięcych 

nie przygotowuje młodych do pełnego uczestnictwa w życiu liturgicznym Kościoła. Zasada 

duszpasterskiego pragmatyzmu - dla której dobre jest to, co przynosi sukces, co przyciąga dzieci czy 

młodzież do kościoła - nie jest właściwa, ponieważ wprowadza do liturgii typową dla popkultury retorykę 
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sukcesu, według której każdy rodzaj muzyki wykonywany podczas liturgii jest uznawany za dobry, o ile 

służy dobrym celom. Ten sposób myślenia przypomina nieco socrealizm; gdzie dzieła sztuki nabierały 

niepodważalnej wartości już przez to, że służyły określonej idei czy ideologii. Niestety, przy takim 

podejściu zaczyna się koniec sztuki. 

 

Atrakcyjność powinna być z gruntu obca liturgii. Nie wolno w tym względzie ulegać żadnej modzie. 

Liturgia ma być dostojna, piękna, dająca możliwość zachwytu, poruszająca człowieka swoją głębią, skoro 

jej celem nie jest oczarowanie ludzi (enchanter les hommes), ale uwielbienie Boga.  

 

Trzeba też zrewidować spojrzenie na rolę scholi liturgicznej w parafii. Schola to muzycznie wykształcona 

„elita” parafii. Często zaś bywa to po prostu grupka dzieci, prowadzonych przez kogoś przypadkowego, kto 

nie jest muzykiem kościelnym. Natomiast dobrze działająca schola - i to raczej nie dziecięca - znakomicie 

ożywia śpiew ludu, pomagając wspólnocie parafialnej w nauce nowego repertuaru.  

 

Śpiew scholi z towarzyszeniem gitary jest również rodzajem infantylizacji, a więc także profanacji liturgii. 

Gitara bowiem jest instrumentem pomagającym w śpiewie podczas katechezy, na spotkaniach w salce 

parafialnej, na wyjazdach z dziećmi czy młodzieżą, przy ognisku. Natomiast podczas liturgii jest miejsce dla 

gry organowej. Przyzwyczajanie dzieci do śpiewu z organami tworzy w nich dobre nawyki do czynnego 

udziału w liturgii.  

 

W czasie liturgii należy modlić się w sposób piękny i dostojny. Każda wspólnota parafialna winna dokonać 

pod tym względem rachunku sumienia po to, by do liturgii parafialnej wróciło piękno muzyki i śpiewu. 

Przecież już św. Augustyn mówił: Qui cantat bene bis orat; Tylko ten, kto dobrze śpiewa, dwa razy się 

modli. Kto natomiast ochydnie fałszuje, kto śpiewa wrzaskliwym głosem, przeszkadzając innym w śpiewie, 

ten w ogóle się nie modli, a jedynie zmierza do zaspokojenia własnej uczuciowości.  

 

W czasie świętej liturgii wszystko - architektura budowli sakralnej, szlachetny wystrój wnętrza kościelnego, 

piękne paramenty liturgiczne, celebrans, diakon, nadzwyczajny szafarz, organista, kantor, psalmista, schola, 

chór, słowo, dźwięk, obraz i znak - wszystko ukazuje nam Chrystusa obecnego i działającego w Kościele. 

Wszystko staje się wyrazem naszej miłości do Chrystusa i Kościoła, lub Ich lekceważenia.  

 

2. ORGANY  
 

Rzeczywisty powrót do pięknego i pełnego Ducha śpiewu kościelnego jest przede wszystkim wspomagany 

przez organy. Jest to przecież ten instrument, który najpełniej oddaje całe wnętrze człowieka; jego ból i 

cierpienie, radość, zachwyt i wdzięczność. Instrument zdolny poruszyć duszę aż do granic jej możliwości.  

 

W pierwszych wiekach był to instrument świecki i początkowo Kościół - w obawie przez przeniknięciem 

elementów kultury pogańskiej do liturgii - wykluczał jego udział w muzyce kościelnej. Dopiero papież 

Witalian - w okresie kryzysu chorału gregoriańskiego – zgodził się na wprowadzenie organów do świątyń 

(666 r. po Chr.). W ten sposób organy piszczałkowe stały się instrumentem ściśle związanym z liturgią 

Kościoła.  

 

Stały się one symbolem wspólnoty Kościoła:  

 

• gdzie każdy głos jest żywy 

• gdzie każdy głos jest potrzebny 

• gdzie potrzeba jak największej ilości głosów 

• gdzie konieczne jest jednozgodne brzmienie głosów  

 

Po ostatnim soborze pojawiły się głosy postulujące eliminację muzyki organowej na rzecz tzw. „aktywnego 

uczestnictwa” wiernych. Czyż jednak słuchanie muzyki, jej intuicyjne pojmowanie, wzruszenie nie jest już 

czymś aktywnym? Czy aktywne uczestnictwo nie może się dokonywać również przez zmysły? Czy nie 
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umniejszamy człowieka, każąc mu uczestniczyć w liturgii wyłącznie za pomocą wypowiadanych słów? 

Przecież to, co w nas jest racjonalne to tylko wierzchołek góry lodowej w porównaniu z naszą całością (por. 

J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, Kraków 1986, 110). Jak może muzyka organowa przeszkadzać 

aktywnemu uczestnictwu wiernych w liturgii, skoro jej charakterystyką jest to, iż melodia wspomaga w niej 

słowo a nie słowo melodię?  

 

Także z powodu wsparcia, jakie aktywne uczestnictwo wiernych otrzymuje ze strony organów, każda 

parafia naszej archidiecezji winna dbać o stan tego instrumentu, powierzając jego regularne - i co by nie 

powiedzieć, zazwyczaj bardzo kosztowne - przeglądy osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia. 

Natomiast organy elektronowe i fisharmonie winny być traktowane wyłącznie jako instrument zastępczy i 

tymczasowy.  

 

3. ORGANIŚCI  

 

Trzeci temat to organista. Jakie warunki powinien spełnić organista, aby mógł się solidnie wywiązać ze 

swojego zadania muzyka kościelnego?  

 

Organista najpierw powinien być człowiekiem wiary. Za pośrednictwem swojej posługi nie realizuje on 

przecież swoich osobistych ambicji, ale wykonuje misję apostolską Kościoła. Dlatego winien on być 

wzorem życia duchowego dla wiernych. Powinien otwierać kontuar organów z podobnymi uczuciami, z 

jakimi wierni otwierają swoje książki do nabożeństwa, w przeciwnym razie staje się zwykłym muzykantem, 

którego głównym celem jest zagłuszenie ciszy podczas liturgii.  

 

Organista jest najpierw instrumentalistą, a zatem umie biegle grać na organach. Konstytucja o liturgii 

Sacrosanctum Concilium mówi: „W odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny, 

czy świecki, powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów 

liturgicznych. Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję 

liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi 

wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. Należy więc starannie wychować te 

osoby w duchu liturgii oraz przygotować do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania 

przypadających każdemu czynności”. Dlatego koniecznym warunkiem otrzymania zatrudnienia w parafii na 

stanowisku organisty jest ukończenie odpowiedniej szkoły i otrzymanie stosownego dyplomu. Poza tym 

organista jest stale zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji muzycznych. Niestety, problemy 

budżetowe wielu parafii - wbrew temu, co sugerują obiegowe opinie medialne - stanowią barierę nie do 

pokonania w zatrudnieniu kompetentnego muzyka kościelnego. Z tego tytułu w naszej archidiecezji tylko 

około 1/3 zatrudnionych organistów posiada wyższe wykształcenie muzyczne.  

 

Poza zdolnościami muzycznymi, misja organisty domaga się również wiedzy liturgicznej, albo lepiej 

znajomości ducha świętej liturgii. Najlepszy mistrz nie uświetni muzyką liturgii, jeśli nie ma o niej pojęcia. 

Między innymi pojęcia o tym, że centralną postacią każdej liturgii nie jest kapłan, organista, chór czy 

ktokolwiek inny, ale Chrystus; Chrystus jest osią każdej liturgii. Organista pozostaje tylko sługą liturgii, 

podobnie zresztą jak i kapłan. Dlatego też dobry organista rozumie, że Msza św. nie jest okazją do 

popisywania się umiejętnościami instrumentalnymi czy wokalnymi. Nie jest też okazją do zastępowania 

śpiewu ludu ani do pełnienia funkcji psałterzysty. „Liturgia jako szczególny obszar modlitwy powinien być 

oazą wysokiej sztuki muzycznej «liturgicznie dostosowanej», tzn. mającej wartość artystyczną, a 

równocześnie uwzględniającej wymogi liturgii określone przez prawo” - pisał Benedykt XVI.  

 

Organista parafialny ma więcej obowiązków, aniżeli dobrze zagrać podczas Eucharystii. To on powinien 

uczyć wiernych śpiewów liturgicznych, przygotowywać kantorów i psałterzystów do liturgii, prowadzić 
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zespoły śpiewacze: chór, scholę, troszczyć się o stan organów. Z tej racji winien znać podstawowy 

repertuaru śpiewów liturgicznych, w tym także chorału gregoriańskiego. Winien też uczestniczyć w - 

organizowanym przez proboszcza - cotygodniowym spotkaniu, podczas którego omawiana jest cała liturgia 

najbliższej niedzieli. 

 

Jego śpiew powinien być ciągły, tzn. że organista nie może wpadać na dwa, trzy takty w trakcie 

poszczególnych pieśni a potem się wyłączać. Nie może też być narcystycznie zasłuchany w swój własny 

głos. A poza tym Msza św. nie może być „nafaszerowana” ciągłym śpiewem i muzyką. W liturgii należy 

pozostawić też chwile ciszy na przemyślenie tego, co się usłyszało; przecież tak w śpiewie jak i w muzyce 

najważniejsze są pauzy.  

 

Nagłośnienie ułatwia pracę organistom, ale w pewnym sensie jednocześnie utrudnia śpiew wiernych. 

Organiści bowiem, mając przed sobą mikrofon, często śpiewają tak przeraźliwie głośno, że aż zniechęcają 

tym samym wiernych do śpiewu. 

 

Niedopuszczalne jest angażowanie hejnalistów do grania podczas konsekracji. Konsekracji winna 

towarzyszyć całkowita cisza i kontemplacja.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Tyle prostych uwag na kanwie poświęcenia odnowionych organów. Mam nadzieję, że – razem z 

odnowionymi organami - przyczynią się one do odnowienia śpiewu i muzyki liturgicznej w tutejszej parafii 

i w tutejszym dekanacie.  

 

Będę, Panie, wysławiał Ciebie sercem całem, 

będę wszem rozpowiedał, jakie czynisz cudy, 

bo w Tobie wszytka radość, jaką mam i miałem, 

ośpiewam Imię Twoje między mnogie ludy.  

(Ps 9; tł. Bohdan Drozdowski, Psalmy króla Dawida) 

Przemówienie Arcybiskupa Poznańskiego, Biblia ks. doktora Jakuba Wujka, 15 

grudnia 2010  

Abp Stanisław Gądecki. Biblia ks. doktora Jakuba Wujka SJ. Prezentacja reprintu Biblii ks. Jakuba Wujka, 

wydrukowanego przez Wydawnictwo Ferdinand Schöningh z Paderborn (Zamek Kórnicki – 15.12.2010).  

   

Kiedy ks. doktor Jakub Wujek SJ zabierał się do tłumaczenia ksiąg świętych, w Europie panowało ogromne 

zamieszanie w tej materii. Nie da się zrozumieć jego pracy, bez uwzględnienia stosownych postanowień 

Soboru Trydenckiego.  

   

WULGATA  

   

Sobór ten, starając się wyeliminować zamęt, uporządkował najpierw problem tekstu podstawowego, który 

stał się punktem wyjścia do wszystkich przekładów narodowych. Tym tekstem stała się łacińska Wulgata: 
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„Ponadto tenże święty Sobór uważając, że niemało korzyści może wyniknąć dla Kościoła Bożego, jeśli z 

wszystkich istniejących łacińskich wydań Ksiąg Świętych niektóre zostaną ogłoszone jako autentyczne, 

postanawia i wyjaśnia, by to samo stare i rozpowszechnione wydanie, które zdobyło sobie uznanie przez 

wielowiekowe używanie w samym Kościele, było uważane za autentyczne w publicznym nauczaniu, 

dysputach, kazaniach i wykładach, i żeby nikt nie odważył się ani nie śmiał odrzucać go pod jakimkolwiek 

pretekstem” (Sobór Trydencki 1546 – 1563; Sesja IV: Dekret o wydaniu i korzystaniu z Ksiąg świętych).  

   

Wybór ten nie został bez krytycznego echa pośród protestantów. Kalwin tak skomentuje wybór Wulgaty 

jako tekstu podstawowego: „Ponieważ jednak tekst oryginalny w języku hebrajskim i greckim jest często 

wykorzystywany do wykazania ich ignorancji w cytowaniu wersetów Pisma św., powstrzymania 

zuchwalstwa i w ten sposób poskromienia ich chełpliwych przechwałek, [Ojcowie] pomysłowo rozwiązują 

ten problem ustalając, że jedynie przekład Wulgaty należy uważać za tekst autentyczny. Żegnajcie więc wy, 

którzy poświęciliście tak wiele czasu i pracy na naukę języków by badać właściwe znaczenie Pisma św. u 

samego źródła! Dekret ten co najmniej w wystarczającym stopniu zabezpieczył zwolenników Rzymu przed 

problemami, jakie stwarzają im znawcy [języków oryginalnych Biblii]” (Jan Kalwin, Refutacja sesji IV 

Soboru Trydenckiego).  

   

Sobór Trydencki wprowadził również drugą zasadę jako remedium przeciwko panującemu wówczas 

zamieszaniu teologicznemu. Autentycznym interpretatorem Pisma Świętego nie może być indywidualne i 

subiektywne przekonanie tłumacza, czy egzegety, lecz tylko Magisterium Kościoła, które winno 

uwzględniać Tradycję: „Ponadto dla powściągnięcia (niektórych) zuchwałych umysłów oświadcza, by nikt, 

kto polega na własnej roztropności w rzeczach dotyczących wiary i moralności, a wchodzących w skład 

doktryny chrześcijańskiej, i kto nagina Pismo św. do swoich poglądów, nie ośmielił się dawać objaśnień 

Pisma św. wbrew sensowi, który utrzymywała i utrzymuje święta Matka Kościół. Rzeczą bowiem Kościoła 

jest sądzić o prawdziwym sensie i tłumaczeniu Pisma św. Niech nikt także nie komentuje Pisma św. wbrew 

powszechnej zgody Ojców, chociażby jego komentarze nie miały ujrzeć światła dziennego. Ci, którzy by się 

temu opierali, niech zostaną poddani przez ordynariuszy i ukarani karami przewidzianymi przez prawo” 

(Sobór Trydencki 1546 – 1563; Sesja IV: Dekret o wydaniu i korzystaniu z Ksiąg świętych).  

   

Także ta zasada stała się prawdziwą solą w oku dla protestantów. „Aby nie doznać klęski na tej linii, 

ojcowie trydenccy wymyślili jeden z najlepszych środków obrony: przyznali sobie samym wyłączne prawo 

do autentycznej interpretacji Pisma św” (Jan Kalwin, Refutacja sesji IV Soboru Trydenckiego).  

   

Adhortacja posynodalna Verbum Domini wróci po wiekach do tego samego problemu, dopowiadając: 

„«żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś 

przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie» (2 P 1,20-21). 

Zresztą, to właśnie wiara Kościoła uznaje Biblię za słowo Boże. Jak mówi wspaniale św. Augustyn, «nie 

wierzyłbym Ewangelii, gdyby nie skłaniał mnie do tego autorytet Kościoła katolickiego». To Duch Święty, 

ożywiający życie Kościoła, uzdalnia do autentycznej interpretacji Pism. Biblia jest księgą Kościoła, a z jej 

immanencji w życiu kościelnym rodzi się również jej prawdziwa hermeneutyka.  

   

Św. Hieronim przypomina, że «nie możemy nigdy sami czytać Pisma świętego. Spotykamy zbyt wiele 

zamkniętych drzwi i łatwo błądzimy. Biblia została napisana przez lud Boży i dla ludu Bożego, pod 
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natchnieniem Ducha Świętego. Jedynie w tej komunii z ludem Bożym możemy rzeczywiście dotrzeć z 

naszym ‘my’ do istoty prawdy, którą Bóg chce nam przekazać»” (VD, 29-30).  

   

Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden czynnik, który powinien być wzięty pod uwagę. Odkąd w 1455 roku 

Jan Gutenberg wydał Pismo Święte drukiem (w nakładzie 200 egzemplarzy), otworzyły się nowe 

możliwości. Zaczęto wydawać tekst z większą łatwością, ale i z mniejszą odpowiedzialnością. Zdając sobie 

sprawę z zaistniałej sytuacji, Trydent porządkuje nie tylko kwestię tłumaczenia tekstu oraz egzegezy, lecz 

również problem procesu wydawania Pisma Świętego: „Wydawcom chce w tym przypadku nakazać słuszny 

umiar, którzy bez żenady, tj. sądząc, że im wolno, drukują cokolwiek, bez zezwolenia przełożonych 

Kościoła, same nawet Księgi Pisma św. z adnotacjami w nich i z czyimkolwiek bez różnicy wyjaśnieniami, 

często skrycie, a nierzadko błędnie podając drukarnię, lub co gorzej bez imienia autora, gdzie indziej także 

wydanie tego rodzaju książki lekkomyślnie rozpowszechniają; orzeka więc i postanawia, ażeby na 

przyszłość Pismo św., a zwłaszcza to stare i rozpowszechnione wydanie, było jak najbardziej starannie 

drukowane, nikomu nie wolno drukować ani polecać drukować jakichkolwiek ksiąg treści religijnej bez 

podania imienia autora. Nie wolno też na przyszłość ich sprzedawać albo przechowywać u siebie bez 

uprzedniego ich zbadania i zatwierdzenia przez ordynariusza pod karą wyłączenia ze społeczności wiernych 

i pieniężną, nałożoną przez kanon ostatniego soboru laterańskiego” (Sobór Trydencki 1546 – 1563, Dekret o 

wydaniu i korzystaniu z Ksiąg świętych). 

W tamtych czasach nie wystarczyło jednak powiedzieć, że w przekładach należy korzystać z Wulgaty, skoro 

krążyło wówczas wiele różnych wydań Wulgaty. Niedoskonała znajomość hebrajskiego u św. Hieronima, a 

przede wszystkim nagromadzenie błędów kopistów w ciągu bez mała tysiąca lat spowodowało, że w wielu 

miejscach Wulgata stała się w ogóle niezrozumiała, a nawet pozbawiona sensu. Te błędy były dobrze znane, 

gdyż uczeni w XV i XVI wieku (Lorenzo Valla, Lefèvre d'Étaples, Erazm z Rotterdamu) wyławiali je, 

szczególnie w tekście Starego Testamentu.  

   

Ową słabość Wulgaty znali też protestanci. Nie przegapili więc okazji do ataku: „ojcowie trydenccy [...] 

otwarcie nakazują nam nie tylko zadowalać się jednym z najbardziej błędnych przekładów, lecz także czcić 

ten przekład tak, jak gdyby dany był nam z nieba i chociaż wszyscy dobrze znają błędy Wulgaty [...] Rzeczą 

nadmiernie uciążliwą byłoby pokazanie błędnie i bezsensownie przełożonych fragmentów. Ani jedna strona 

Wulgaty nie jest dobrze przetłumaczona. Ledwo można znaleźć trzy kolejne wersety bez jakiegoś większego 

błędu” (Jan Kalwin, Refutacja sesji IV Soboru Trydenckiego).  

   

Aby uniknąć tych zarzutów, postanowiono przygotować jedno i tylko jedno oficjalne, poprawione wydanie 

Wulgaty dla całego Kościoła katolickiego. W wyniku rewizji jej tekstu ukazała się oficjalna edycja w 

postaci tzw. „Wulgaty Sykstyńskiej”. Została ona wydana w 1590 roku, na polecenie papieża Sykstusa V. 

Edycja ta okazała się jednak kompletnie nieudana; zmieniała ona układ rozdziałów, numerację wersetów, 

pomijała niektóre wersety oraz dodawała różne zwroty i zdania wedle własnego uznania.  

   

Natychmiast zabrano się do nowej rewizji i tak - w 1592 roku - powstała „Wulgata Klementyńska”, wydana 

przez papieża Klemensa VIII. Tym razem praca się powiodła. Odtąd ta wersja, zwana „Biblią Sykstyńsko-

Klementyńską” stała się obowiązującym tekstem dla całego Kościoła łacińskiego.  

JAKUB WUJEK 
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To krótkie wprowadzenie o losach Wulgaty było niezbędne dla zrozumienia sytuacji, w jakiej znalazł się ks. 

Jakub Wujek SJ. Teraz zaś wypada powiedzieć kilka słów o samym tłumaczu. Ksiądz Wujek urodził się w 

Wągrowcu w 1541 roku. Wstąpił do zakonu Ojców Jezuitów, następnie studiował filozofię w Wiedniu 

(magisterium) i teologię w Rzymie (doktorat). Następnie został wykładowcą kolegium jezuickiego w 

Pułtusku.  

   

Kongregacja prowincjalna w Kaliszu zleciła mu przekład Biblii na język polski (1584). Władze zakonne 

żądały od niego przekładu: „któryby y własnością y gładkością Polskiej mowy z każdym przyszłym 

zrównał, y prawdą a szczyrością wykładu wszystkie inne celował”. W następstwie tego udał się do Rzymu 

na kilka miesięcy dla uzyskania zgody papieskiej. Polecony przez swojego przełożonego Marcina Laternę 

generałowi jezuitów Claudio Aqvaviva jako polski „pół-Cyceron”, Wujek otrzymał zgodę papieską.  

   

Do tego zadania został starannie przygotowany przez wcześniejsze studia. Gruntownie opanował język 

hebrajski, grecki i łaciński. Znał też kilka języków nowożytnych. Prawdopodobnie już wcześniej – przed 

oficjalnym zleceniem przekładu - ksiądz Wujek pracował nad przekładem Nowego Testamentu z języka 

greckiego. Lubił pisać dużo i dobrze, językiem uważanym za wybitnie piękną polszczyznę. O walorach jego 

języka świadczą jego pisma polemiczno-apologetyczne: „Postylla catholica, to iest Kazania na każdą 

niedzielę i na każde święto przez cały rok” (1573), „Żywoty”, „Pasja” i inne publikacje.  

   

Nie można nie wspomnieć, że jego przekład biblijny powstał w szczególnych okolicznościach. Był to czas 

walki religijnej między Kościołem rzymskim a Reformacją, który łatwo prowadził do przejaskrawiania 

doktryny i zmierzał z natury ku poglądom ekstremalnym. Ponadto - po wystąpieniu Marcina Lutra (1517) i 

jego formule sola Scriptura – Pismo Święte zaczęło zajmować w Reformacji wyjątkową, by nie powiedzieć 

wyłączną pozycję w argumentacji teologicznej; tradycja zdawała się tracić na znaczeniu. Były to dodatkowe 

trudności, przed jakimi nie staje dzisiaj większość tłumaczy Pisma Świętego.  

   

Z uwagi na dokonania translatorskie swoich poprzedników mogło się pozornie wydawać, że ks. Jakub ma 

ułatwione zadanie; nie darmo nazywano kończące się wówczas stulecie „złotym wiekiem” polskiej Biblii. 

Świadectwem tego były osiągnięcia protestantów, którzy w XVI wieku przygotowali dwa pełne przekłady 

całej Biblii („Biblia Brzeska”, „Biblia Nieświeska”) oraz kilka tłumaczeń fragmentarycznych; najpierw 

Psałterza (Jakuba Lubelczyka, Pawła Milejewskiego, Macieja Rybińskiego), a następnie Nowego 

Testamentu (Szymona Budnego, Marcina Czechowica, Stanisława Murzynowskiego, Jana Sandeckiego-

Małeckiego). O wiele skromniej prezentowały się w tym czasie dokonania katolików. Należała do nich - w 

znacznym stopniu antykwaryczna - „Biblia królowej Zofii”. Słaba pod względem językowym była też 

„Biblia Leopolity” (1561). W dziedzinie przekładów obóz katolicki znajdował się w wyraźnej defensywie. 

Od Wujka oczekiwano więc przekładu, który mógłby nie tylko dorównać, ale i przewyższyć dokonania 

protestantów; a w szczególności odznaczającą się niemałymi walorami językowymi „Biblię Brzeską”, którą 

sam Wujek doceniał.  

   

Ks. Jakub podszedł do swojego zadania w sposób metodyczny i z przyrodzonym sobie zapałem. 

Wykorzystał nie tylko swoją znajomość języka polskiego, łaciny oraz języków oryginalnych, ale i swoją 
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wiedzę o języku i komunikacji. Idąc za zasadą translatorską św. Hieronima („nie słowo w słowo, ale oddając 

znaczenie”), był świadom tego, że słowo w jednym języku niekoniecznie bywa synonimem podobnego 

słowa w innym języku. Starał się więc nie odbiegać od słownictwa i form językowych Wulgaty oraz 

języków oryginalnych. Starał się zachować stare wyrażenia i dawną terminologię religijną, odrzucając: 

„sprośności słów nowości, terminy starym chrześcijanom niesłychane, które nowowiernicy wznoszą, aby z 

Kościołem katolickim zgoła nic spólnego niemieli”.  

   

Nie było to wcale zadanie łatwe. Podczas swojej pracy translatorskiej zmuszony był zajmować się różnymi 

zajęciami wynikającymi z pełnionych w zakonie funkcji; jako wiceprowincjał był np. zobowiązany do 

wizytowania polskich kolegiów i odbywania licznych podróży. Bronił wiary katolickiej przed innowiercami 

w Siedmiogrodzie, dokąd wysłany został na wyraźne życzenie króla Stefana Batorego. Następnie został 

obciążony obowiązkami przełożonego domu św. Barbary w Krakowie. W konsekwencji jego praca nad 

przekładem postępowała etapami.  

   

Wujek doceniał znaczenie tekstu greckiego dla wiernego oddania trudniejszych tekstów, ale zasadniczo 

tłumaczył z Wulgaty. Liczne komentarze umieszczane przez niego na marginesie jak i po tekście są 

świadectwem jego wielkiego wyczucia filologicznego języka polskiego, który pod koniec XVI wieku 

przeżywał renesansowy rozwój. Polszczyzna tego okresu dawała mu większą swobodę przekładu, aniżeli 

mieli ją wcześniejsi tłumacze, ale jednocześnie przymnażała rozterki związane z wyborem między wieloma 

możliwościami.  

   

Przekładając Nowy Testament – pisze – sam: „Miałem przed oczyma wszystkie przekłady Nowego 

Testamentu polskie: krakowski, brzeski, nieswieski, Budnego i Czechowiczów, a czasem też i czeski, które 

mi do obierania słów co najwłaściwszych polskich nie mało pomogły”. Wydanie przez ks. Wujka przekładu 

Nowego Testamentu (1593) - przedrukowanego z poprawkami oraz z dodatkiem psalmów rok później 

(1594) – otworzyło okazję do krytyki przekładu, i to głównie ze strony przełożonego zakonu ks. Stanisława 

Grodzickiego. Zdaniem Grodzickiego Wujek preferował sens zamiast dosłowności, zbyt wiele uwagi 

poświęcał też wytworności stylu i pięknemu słowu.  

   

Mimo tych uwag krytycznych Wujek podjął pracę tym razem nad przekładem Starego Testamentu, 

finalizując go w 1596 roku. Odmiennie niż bywało w wydaniach protestanckich, tekst przekładu został 

opatrzony objaśnieniami a nawet summariuszami poszczególnych ksiąg biblijnych. Trudniejsze miejsca 

ksiąg świętych doczekały się wykładni o wyraźnym zabarwieniu apologetycznym i polemicznym, 

opracowanej z myślą o obronie wiary katolickiej. Cały przekład był gotowy rok później, wymagał jednak 

wygładzenia i korekt.  

   

Tymczasem ksiądz Jakub zmarł w Krakowie dnia 27 lipca 1597 roku w wieku 56 lat. W kilka tygodni po 

jego śmierci kongregacja prowincji jezuitów nakazała poddać rewizji całość przekładu, powołując w tym 

celu tzw. Komisję Pięciu, z ks. Grodzickim na czele. Praca tej komisji starała się ulepszyć tekst tam, gdzie 

raził zbytnią potocznością, gdzie nadmiernie eliminował poetyckość tych ksiąg, które – podobnie jak 

Psałterz - z natury były poezją. Wobec braku autorskich wersji ksiąg Starego Testamentu, tylko porównanie 

Nowego Testamentu oraz Psałterza, wydanych jeszcze za życia tłumacza, stwarzają możliwość porównania i 

oceny skali zmian dokonanych przez cenzorów po jego śmierci. Zdaniem jednych badaczy, ingerencje 
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cenzorów nie były na tyle znaczące, by odmówić przekładowi miana „Biblii Wujkowej”. Inni z kolei 

oceniają pracę cenzorów bardzo negatywnie, nazywając pośmiertną edycję „Biblią niby-Wujkową”. Zmiany 

wniesione przez cenzorów były dość poważne i w różnym stopniu dotknęły tekst autorski, głównie jednak 

polegały przede wszystkim na uzgodnieniu przekładu Wujka z „Wulgatą Klementyńską” z 1592 r.  

   

Prace komisji rewizyjnej zajęły sporo czasu, tak że kompletny przekład całej Biblii ukazał się w Drukarni 

Łazarzowej w Krakowie dopiero w roku 1599, czyli dwa lata po śmierci ks. Jakuba. Od tego momentu 

przekład ks. Wujka zastąpił nieudaną „Biblię Leopolity” i zaczął pełnić rolę podstawowego polskiego 

przekładu katolickiego i ten stan rzeczy trwał przez 367 lat, aż do opracowania „Biblii Tysiąclecia”.  

   

ZNACZENIE BIBLII WUJKA  

   

Biblia Wujka należy do szczytowego okresu „złotego wieku” polskiej literatury. Wybitny historyk i teoretyk 

literatury polskiej profesor Konrad Górski, analizując warsztat pisarski księdza Jakuba Wujka, nie zawahał 

się umieścić jego talentu obok takich wielkości XVI wieku, jak Jan Kochanowski, ks. Piotr Skarga, Marcin 

Kromer, czy też Stanisław Orzechowski.  

   

Obok walorów literackich, Biblia Wujka charakteryzuje się też dużą erudycją teologiczną, znajomością 

egzegezy biblijnej i właśnie dzięki tym walorom zdobyła sobie uznanie nie tylko w Kościele katolickim, ale 

i u protestantów. Świadectwem ich przekład gdański z roku 1632, zdradzający wyraźne pokrewieństwa z 

tekstem Wujka w zakresie warstwy językowej. Przekład gdański - analogicznie do Wujkowego – również 

zyskał swego rodzaju rangę tłumaczenia kanonicznego i przetrwał w tej roli do czasów współczesnych. 

Podobieństwo języka obydwu przekładów legły ostatecznie u podstaw daleko idącej stylowej odrębności 

polszczyzny biblijnej; u fundamentów tworzenia się jej swoistego kodu i normy stylizacyjnej.  

   

Biblia Wujka na całe wieki stała się kanonicznym, katolickim, polskim tekstem Pisma Świętego. Przekład 

ten wyznaczył pewien standard polskiego „stylu religijnego”. „Fakt owej kilkuwiekowej obecności w 

kulturze religijnej narodu jednego przekładu uznać należy za swoisty fenomen językowo-kulturowy, nie 

mający praktycznie precedensu w europejskich językach. Źródłem tego stanu rzeczy było z jednej strony 

malejące w XVII i kolejnych wiekach, wraz z wygaśnięciem ognisk kontrreformacyjnych, zainteresowanie 

coraz to nowymi próbami przekładu i wykładu Pisma Świętego, z drugiej zaś osiągnięty poziom 

zadowolenia przez katolików w dziedzinie poszukiwania rodzimego języka godnego tekstu natchnionego. 

Wreszcie stan ten mógł być także po części wynikiem potraktowania formuły, która w sposób należny 

widniała na karcie tytułowej Wujkowego tłumaczenia: ‘z dozwoleniem Stolicy Apostolskiej’, jako 

swoistego imprimatur, nadającego przekładowi rangę kanoniczną, podczas gdy w istocie formuła ta odnosiła 

się do przyzwolenia ze strony Stolicy Apostolskiej danego Wujkowi przed, a nie po przekładzie” (Stanisław 

Koziara, Ars translatoria, czyli o tajemnicach warsztatu przekładowego Wujka).  

   

Trwałe wartości kulturowe Wujkowego tłumaczenia polegają także na wpływie, jaki przez stulecia wywierał 

on na literaturę polską. Niektórzy historycy literatury dopatrują się w przekładzie ks. Jakuba najbardziej 

oryginalnego przedsięwzięcia w dziedzinie prozy artystycznej polskiego odrodzenia (Witold Chwalewik). 
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Tekst ten stał się swoistą normą i źródłem stylizacyjnych odwołań, czego świadectwo znajdziemy u 

największych twórców literatury polskiej.  

   

Jasny, prosty a jednocześnie pełen sakralnej powagi język przekładu służył natchnieniem wielu późniejszym 

polskim pisarzom i poetom. Jednym z pierwszych owoców tego procesu był Wespazjan Kochowski, 

tworzący ogólnonarodową wizję historiozoficzną w cyklu zwanym „Psalmodią polską”, na modłę 

Wujkowego przekładu psalmów - Adam Mickiewicz szukał w przekładzie ks. Wujka miary prozodycznej i 

paralel mesjanistycznych dla swoich „Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”. Juliusz Słowacki 

uczynił Wujkowy przekład wzorem symboliczno-profetycznego przesłania w poemacie „Anhelli”. Wpływ 

Wujka jest także zauważalny w twórczości poetyckiej Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida, 

Stanisława Wyspiańskiego, a także Leopolda Staffa.  

   

Na tym dziele wychowywało się wiele pokoleń Polaków. Zwłaszcza w latach niewoli narodowej, służyło 

ono często do nauki języka polskiego. Stefan Sawicki określił je z tej racji: „drogocenną księgą polskości, 

skarbem kultury narodowej przechowywanym zarówno w zasobnych bibliotekach ludzi wykształconych, jak 

i w rodzinnych skrzyniach warstw ludowych”. Dla rodaków opuszczających ojczyznę Biblia Wujka stała się 

„arką przymierza”, skarbnicą mowy ojczystej. Tę narodową wartość bodaj najlepiej oddaje „Wspomnienie z 

Maripozy” Henryka Sienkiewicza: „Jedną książkę mam w domu: Biblię Wujka, którą czytuję co dzień, 

abym nie zapomniał mowy mojej i nie stał się niemym w języku ojców moich”.  

   

W ciągu następnych - ponad 360 - lat Biblia Wujka, wielokrotnie modyfikowana i uwspółcześniana, miała 

ponad 20 wydań. Jej wypływ był tak przemożny, że nawet nowe, dwudziestowieczne polskie przekłady 

biblijne nie mogły przejść obojętnie obok tradycji Wujkowej. Jedne rozmyślnie do niej nawiązywały (np. 

przekład Eugeniusza Dąbrowskiego), inne świadomie unikały stylu Wujkowego (przekład Seweryna 

Kowalskiego, Biblia Tysiąclecia). Dzisiaj nie słychać już czytań z Biblii Wujka w polskich kościołach. 

Zastąpiono ją nowymi tłumaczeniami, wyrosłymi w oparciu o współczesne osiągnięcia nauk biblijnych oraz 

nowsze techniki i teorie translacyjne. Niemniej jednak dla wielu Polaków przekład Wujkowy pozostanie 

nadal tym tłumaczeniem, w którym natchniona polszczyzna przystroiła się w najbardziej dostojną szatę.  

   

Była to rzecz nadzwyczajna również dlatego, iż dokonał tego pojedynczy człowiek. Gdy w XX wieku 

pojawiła się Biblia Tysiąclecia, która zastąpiła Wujka jako tekst kanoniczny, tłumaczyło ją 39 ludzi. 

Dopiero po czterech wiekach pojawiło się nowe tłumaczenie, Biblia Warszawsko-Praska, będąca również 

dziełem jednego traduktora, księdza biskupa Kazimierza Romaniuka, która jednak nigdy nie uzyskała 

statusu tekstu kanonicznego.  

   

Najpoważniejszym świadectwem estymy, jaką się ona nadal cieszy w takiej roli jest „Biblia w przekładzie 

księdza Jakuba Wujka. Transkrypcja typu ‘B’ oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy”, skrupulatnie wydana 

przez ks. prof. Janusza Frankowskiego w 1999 roku. Jest to - pierwsze od stuleci - nowe wydanie tekstu w 

jego najbliższej staropolskiemu oryginałowi postaci.  

   

PODZIĘKOWANIA  
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Dzisiaj otrzymujemy do ręki przepiękną, nową edycję pierwodruku Biblii ks. Jakuba Wujka, wydaną w 

prestiżowej serii: „Biblia Slavica”.  

   

Chciałbym przy tej okazji wyrazić moją wdzięczność pani prof. dr hab. Irenie Kwileckiej, emerytowanej 

profesor z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

która już od dziesięcioleci usiłuje z powodzeniem ocalić pamięć o staropolskiej kulturze biblijnej.  

   

Pragnę jak najserdeczniej pogratulować i podziękować panu prof. dr hab. Andrzejowi B. Legockiemu, 

przewodniczącemu Rady Kuratorów Fundacji „Zakłady Kórnickie” za podjęcie tego ważnego tematu i 

zainteresowanie nim tak wielu osób. Zarządowi Fundacji – za materialne przeprowadzenie całej uciążliwej 

procedury. Edycja ta przyniesie z pewnością chlubę Fundacji, która podjęła się sfinansowania tego wydania, 

przyczyniając się tym samym do szczytnego dzieła propagowania tego, co najlepsze w kulturze polskiej.  

   

Podziękowanie autorom nowożytnych komentarzy lingwistycznych do tekstu biblijnego, zawartych w 

drugim tomie, towarzyszącym reprintowi.  

   

Bibliotece Jagiellońskiej dzięki za udostępnienie oryginalnego tekstu pierwszego wydania dzieła 

Wujkowego, niepowtarzalnego fenomenu komunikacji masowej.  

   

Wreszcie chciałbym też podziękować szanownym wydawcom, panom Hans Rothe i Friedrich Scholz oraz 

ich współpracownikom Christian Hannick i Ludger Udolph za decyzję wydania pierwodruku Biblii ks. 

Jakuba Wujka w prestiżowej serii Biblia Slavica, wszystkim redaktorom i komentatorom i samemu 

wydawnictwu Ferdinand Schöningh, dzięki których wysiłkowi ten kamień węgielny i jednocześnie pomnik 

języka polskiego zostaje wprowadzony w orbitę światową; udostępniony rzeszom studentów, naukowców, 

literaturoznawców oraz wszystkim ludziom zainteresowanym kulturą słowiańską.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Betlejemskie Światło Pokoju, 19.12.2010  

Abp Stanisław Gądecki. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Betlejemskie Światło Pokoju oraz 

inauguracja nowej kadencji Prezydenta i Rady Miasta Poznania (Fara Poznańska – 19.12.2010).  

   

Dzisiaj – w IV Niedzielę Adwentu - Duch Boży pozwala nam uczestniczyć w pięknym wydarzeniu, 

zwanym „Betlejemskie Światło Pokoju”. Jest to dzieło, które ma już swoją 24 letnią tradycję. Po raz 

pierwszy zorganizowano je w austriackim Linzu w 1986 roku jako jedno z bożonarodzeniowych działań 

charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących.  
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Każdego roku dziewczynka lub chłopiec - wybrani spośród grona działających charytatywnie austriackich 

dzieci - udaje się do Betlejem i tam odbiera światło z Groty Narodzenia Pańskiego, w której „Wielka 

światłość zstąpiła na ziemię”. Przejmuje światło będące symbolem samego Chrystusa. Bierze w swoje ręce 

tajemnicę Pokoju, wobec której - od ponad dwóch tysięcy lat - staje cała ludzkość.  

 

Z Ziemi Świętej Betlejemskie Światło jest przewożone samolotem do Wiednia a następnie transportowane – 

dzięki harcerzom – do innych krajów. Do Polski trafia już po raz dwudziesty. Harcerze zanoszą je do 

różnych instytucji – do sierocińców, szpitali, szkół i redakcji, urzędów, parafii - aby w czas Bożego 

Narodzenia wzywało ludzi do pokoju, braterstwa, nadziei i miłości. Dzisiaj światło to dotarło do 

Poznańskiej Fary, skąd po Mszy Świętej zostanie przeniesione na Stary Rynek, gdzie będzie przekazane 

władzom Miasta Poznania oraz uczestnikom Betlejem Poznańskiego.  

 

1. CHRYSTUS NASZYM POKOJEM  

 

My tymczasem, zgromadzeni na świętej Eucharystii w Poznańskiej Farze, wpatrujemy się w migocący blask 

Betlejemskiego Światełka i medytujemy nad treścią dzisiejszych czytań mszalnych.  

 

a. Pierwsze z nich wspomina wydarzenia odległe i mało znane a mianowicie wojną syro-efraimską z lat 735-

733 przed Chr. (2 Krl 16,5-9). Judzki król Achaz (734-728) zastanawia się nad jej przebiegiem i stara się 

wyciągnąć logiczne wnioski z tego, co się w jej trakcie wydarzyło. Zdaje sobie sprawę ze słabości państwa 

judzkiego i przewiduje dla siebie podobny koniec, jaki spotkał króla Damaszku; czyli śmierć z ręki 

Asyryjczyków oraz koniec dynastii dawidowej. Wiecznie trwałe królowanie dynastii dawidowej (2 Sam 

7,12-16) oczekuje - według jego przewidywań - nieuchronny koniec.  

   

I oto akurat w tym krytycznym momencie na dworze królewskim pojawia się prorok Izajasz, który stara się 

wzbudzić nadzieję u króla, wzywając go do całkowitego zaufania Bogu. Achaz jednak odmawia: „Nie będę 

prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”. Król stracił już wszelką nadzieję.  

 

Prorok jednak nie poddaje się. Przypomina pogrążonemu w rozpaczy królowi, że Bóg jest silniejszy: „Pan 

sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7, 14). Dynastia 

nie upadnie. Narodzi się Ezechiasz, następca tronu, a jego narodziny będą znakiem trwałości państwa.  

 

b. Niezwykle uroczysta forma przepowiedni oraz symboliczne imię „Emanuel” nadane synowi 

królewskiemu zmierzają jednak ku dalszym horyzontom. Proroctwo Izajasza znajdzie swoje wypełnienie nie 

tylko w osobie bliskiego króla Ezechiasza, ono wskazuje także na coś więcej, na kogoś dalszego. Ono 

zapowiada odległego idealnego władcę, który będzie samym uobecnieniem mocy bożej pośród ludu; jego 

hebrajskie imię „Emanuel” znaczy przecież „Bóg z nami”. Po siedmiu wiekach Ewangelista Mateusz ujawni 

zapowiadanego władcę, wskaże na Jezusa i powie: „A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo 

Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 

Emmanuel, to znaczy: ‘Bóg z nami’ ”(Mt 1, 22–23).  

 

„On zbawi swój lud od grzechów” (Mt 1,21). Nie od przemocy politycznej ani od nędzy materialnej. Jezus 

uwolni ludzi od grzechów (Mt 9,3.6), które są źródłem wyzysku, przemocy i nędzy. On - „w sobie zadawszy 

śmierć wrogości” (Ef 2, 16) - na krzyżu pojednał ludzi z Bogiem, a Kościół ustanowił znakiem jedności 
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rodzaju ludzkiego i jego zjednoczenia z Bogiem. „Zechciał bowiem [Bóg], aby [...] przez Niego znów 

pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój 

przez krew Jego krzyża (Kol 1,19-20).  

 

Chrystus, „Niemowlę, owinięte w pieluszki leżące w żłobie” (Łk 2, 12), właśnie On jest naszym pokojem. 

To On przywraca godność każdemu życiu, jakie się rodzi. Daje nadzieję wątpiącym i przygnębionym. On 

przyszedł, aby uleczyć zranionych przez życie i nadać sens wszystkiemu, nawet śmierci. „W tym 

Dzieciątku, cichym i bezbronnym, kwilącym w zimnej i pustej stajni, Bóg zwyciężył grzech i posiał ziarno 

nowej ludzkości” (Jan Paweł II, Urbi et Orbi. Boże Narodzenie 2001).  

 

2. CHRZEŚCIJANIN - CZŁOWIEKIEM POKOJU  

 

Czym zatem jest Chrystusowy pokój? To nic innego jak Bóg kierujący duszą i dusza kierująca ciałem (por. 

Pius XII, Orędzie radiowe Quoniam Paschalia Sollemnia, Watykan - 9 IV 1939). Tego rodzaju pokój 

otrzymujemy jako dar w sakramencie pokuty i pojednania. Bez sakramentu pojednania nie ma dla nas 

prawdziwego pokoju, są tylko jego pozory. Bez Chrystusa, który jedna nas z Bogiem, nie ma pokoju 

sumienia. Dopóki nasze serce nie spocznie w Chrystusie, nie zyska wewnętrznego pokoju. „On bowiem jest 

naszym pokojem” (Ef 2,14).  

 

Chrześcijanin, czyli odnowiony człowiek jest człowiekiem pokoju. Rozumie bezcenną wartość pokoju. „Tak 

wielkie bowiem jest błogosławieństwo pokoju – uczy św. Augustyn - iż o niczym nie słucha się tak 

przyjemnie, niczego nie pragnie się z większym utęsknieniem, niczego wreszcie nie znajduje się z większą 

radością” (O Królestwie Bożym, 19, 11). To oczywiste, przecież greckie słowo eirene oznaczające pokój 

wskazuje nie tylko na harmonię i zgodę między ludźmi, ale także na wypływające z tej harmonii 

bezpieczeństwo, powodzenie i szczęście. Podobnie zresztą hebrajskie shalom nie znaczy tylko brak 

konfliktu, ale i wszelkie korzyści będące owocem braku wrogości, a więc stabilność, zdrowie, powodzenie i 

sprawiedliwość. „Owocem zaś ducha – powie św. Paweł - jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 

uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Gal 5,22-23).  

 

„Zacznijcie dzieło pokoju w sobie, abyście sami napełnieni pokojem mogli nieść go innym” – uczył święty 

Ambroży.  

 

„Kto pragnie innych czynić radosnymi, 

ten musi mieć radość w sobie.  

Kto chce ciepło wnosić w świat, 

musi płonąć ogniem. 

Kto pragnie innym pomagać, 

musi być przepełniony miłością. 

Kto chce wprowadzać pokój na ziemi, 

musi mieć pokój w sercu swoim” 

(Phil Bosmans) 

 

3. CHRZEŚCIJANIN APOSTOŁEM POKOJU  
 

Pokój nie jest jedynie zadaniem dyplomatów, rządów, czy armii. On jest także zadaniem każdego z nas.  

 

a. „Społeczeństwa i narody potrzebują ludzi pokoju, prawdziwych siewców zgody i wzajemnego 
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poszanowania. Ludzi, którzy wypełnią swoje serca pokojem Chrystusowym i poniosą go innym, poniosą go 

do domów, urzędów i instytucji, miejsc pracy, na cały świat. Historia i współczesność pokazują, że świat nie 

może dać pokoju. Świat jest bezradny. Dlatego trzeba wskazać mu Jezusa Chrystusa, który przez śmierć na 

krzyżu zostawił ludziom swój pokój, zapewniając nam swą obecność przez wszystkie wieki. [...] Pokój jest 

pierwszą powinnością wszystkich!” (Jan Paweł II, Homilia podczas nabożeństwa czerwcowego, Toruń – 

7.06.1999). Stąd każdy człowiek ochrzczony winien włączać się w dzieło pojednania i pokoju. Nie tylko 

przez słowa, ale również przez życie autentycznie zgodne z nauczaniem Chrystusa. Przez gesty wzajemnego 

zrozumienia i przebaczenia.  

 

W czasie pamiętnej pielgrzymki Jana Pawła II na Kubę, jednym z wyjątkowych momentów stała się Msza 

św., którą Ojciec święty sprawował dla miliona Kubańczyków na Placu Rewolucji w Hawanie. Kiedy 

Ojciec św. – wpatrując się w siedzącego w pierwszym rzędzie Fidela Castro - dobitnie powiedział: 

„Przekażcie sobie znak pokoju!”, Castro wydawał się zmieszany. I wtedy nagle, przed zaskoczonym 

Komendantem pojawiła się niepozorna zakonnica, której udało się ominąć szczelny kordon ochroniarzy. 

Stanęła i wyciągnęła w jego stronę rękę na znak pokoju. Uścisnęła rękę tego, który podpisywał wyroki 

śmierci na duchownych i świeckich. Tak, pokój, którego świat dać nie może, nie rodzi się podczas 

konferencji; przynoszą go ludzie ewangelicznych błogosławieństw. 

 

b. Dzisiaj, oprócz przekazywania młodym Światła Betlejemskiego - w Bazylice Poznańskiej tak ściśle 

związanej z uroczystościami miejskimi - polecamy Bogu Prezydenta Miasta Poznania i wszystkich Radnych 

Miasta Poznania wraz z Przewodniczącym Rady z okazji inauguracji prac nowej kadencji władz miasta. 

Najpierw dziękujemy Bożej Opatrzności za demokrację, która zapewnia udział obywateli w decyzjach 

politycznych i gwarantuje rządzonym możliwość wyboru oraz kontrolowania własnych urzędów, a także – 

kiedy należy to uczynić – zastępowania ich w sposób pokojowy innymi” (Kompendium Nauki Społecznej 

Kościoła, p. 406).  

 

Wiemy, że każdy demokratyczny urząd jest ustanawiany na podstawie przyznania mu przez społeczeństwo 

uprawnień i zadań, które on pełni w imieniu tegoż społeczeństwa, ze względu na nie i na jego korzyść. Nie 

może więc demokratyczny urząd sprzyjać powstawaniu wąskich grup kierowniczych, które dla własnych 

partykularnych korzyści przywłaszczają sobie władzę i dążą do uzależnienia innych od siebie.  

 

Wiemy też, że sprawowanie władzy jest trudnym zadaniem, które ludzie wierzący winni podejmować tylko 

wtedy, gdy zostają wezwani do pełnienia tej misji w wyniku zaufania okazanego im przez współobywateli, 

w wyborach zgodnych z demokratycznymi zasadami (por. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, p. 

567).  

 

Władze miejskie istnieją po to, by sprzyjać autentycznemu rozwojowi społeczeństwa. Nie da się tego 

osiągnąć bez praktykowania przez nich wartości społecznych: prawdy, wolności, sprawiedliwości, miłości. 

Praktykowanie tych wartości przez urzędników publicznych jest najpierw drogą ich osobistego doskonalenia 

a następnie, - drogą do przeprowadzenia istotnych reform struktur gospodarczych, politycznych, 

kulturowych i technicznych, a także koniecznych zmian instytucjonalnych w mieście (por. Kompendium 

Nauki Społecznej Kościoła,197). Prawda, wolność, sprawiedliwość i miłość są niezbędne dla osiągnięcia 

społecznego pokoju.  

 

Takiego pokoju nie da się osiągnąć wtedy, gdy prawo jest głoszone jedynie formalnie, ale w konkretnym 

wymiarze nie można z niego korzystać, a także wówczas, gdy przerost aparatu biurokratycznego faktycznie 

odbiera obywatelowi możliwość prawdziwego uczestniczenia w życiu społecznym (por. Kompendium 

Nauki Społecznej Kościoła, p. 191). 

 

Panie Prezydencie Miasta Poznania, Panie Przewodniczący Rady Miasta, Panie i Panowie Radni, nowa 
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kadencja jest dla Was wielkim wyzwaniem do tego, abyście się stali siewcami pokoju dla mieszkańców 

naszego miasta. Na ile będziecie mieć pokój Chrystusowy w Waszym sercu, na tyle też będziecie „światłem 

Poznania”. „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 

waszego, który jest w niebie” (Mt 5,14.16). Nie zadręczajcie się ciągle tym, co o Poznaniu myślą inni, jest to 

bowiem znak kompleksu niższości. Trapcie się przede wszystkim tym, co myśli o Was Pan Bóg. 

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Za kilka dni święta Bożego Narodzenia, ale już dzisiaj wszyscy razem – młodzi i starzy - wołamy: Przyjdź, 

Boże, który się stałeś człowiekiem! Przyjdź, aby stać się sercem świata odnowionego w pokoju! Gdy zatem 

niebawem spotkamy się w noc Bożego Narodzenia na Pasterce, przyjmując do serca Dawcę Pokoju, prośmy 

Go jak najszczerzej słowami św. Franciszka:  

 

„O Panie, uczyń nas narzędziami Twego pokoju, 

abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, 

wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda: 

jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; 

nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; 

światło tam, gdzie panuje mrok”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Boże Narodzenie, 25.12.2010  

Abp Stanisław Gądecki, Zwiastuję wam radość wielką. Pasterka (Katedra Poznańska - 25.12.2010).  

   

Nadeszła święta noc Bożego Narodzenia. Noc betlejemska. Noc zaskoczenia i paradoksów. Nadszedł czas 

oczekiwany, do którego przygotowywaliśmy się długo. Od wielu dni ulice i place naszych miast, witryny 

sklepów, dekoracje przypominały nam o świątecznych dniach i wprowadzały w uroczysty nastrój. Wszędzie 

wzmożony ruch, gorączka zakupów, pogoń za prezentami, sprzątanie mieszkań i otoczenia - to wszystko 

mamy już za sobą. Nareszcie możemy świętować.  

   

Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od wieczerzy wigilijnej, którą spożyliśmy w gronie bliskich nam osób. 

Wieczerza wigilijna to przecież czas zjednoczenia. Jak ptaki do gniazd, powróciliśmy na wigilię do 

rodzinnych domów, do naszych korzeni. Łamaliśmy się opłatkiem, przebaczyliśmy sobie wzajemne urazy. 

Życzyliśmy sobie nawzajem zdrowia, pomyślności, radości i pokoju, wielu łask od nowo narodzonego 

Dziecięcia Jezus oraz tego, abyśmy również w przyszłym roku mogli doczekać się radosnych świąt. 

Wspominaliśmy też naszych zmarłych, których zabrakło dzisiaj przy wigilijnym stole.  

   

A kiedy w końcu mama prosi 

Do stołu, bo nakryte, 

To jakby anioł się unosił 

Nad nami pod sufitem. 

Za gardło chwyta nas wzruszenie 

I łezkę mamy w oku... 

Szkoda, że Boże Narodzenie 

Jest tylko raz do roku.  

(Ludwik Jerzy Kern, Szkoda)  
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1. ŁASKA BOŻEGO NARODZENIA  

   

"Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził 

się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan" (Łk 2,1-14). 

Tę historyczną prawdę św. Grzegorz z Nazjanzu ujął na sposób teologiczny:  

   

„Bezcielesny przyjmuje ciało,  

Słowo przyjmuje materię,  

niewidzialny daje się widzieć,  

nietykalny daje się dotknąć,  

bezczasowy poczyna się w czasie.  

Syn Boga staje się człowiekiem."  

a. Co to znaczy, że Bóg stał się człowiekiem? Wyobraź sobie np., że zacząłeś się zamartwiać zachowaniem 

psów w Poznaniu. Warczały one gremialnie na wszystkich gości, gryzły listonoszy, robiły dookoła bałagan i 

nie chciały się nauczyć żadnego porządku. Ale ty bardzo kochałeś psy. Więc zrezygnowałeś z własnego 

ciała, a twój umysł umieściłeś w ciele psa, aby nauczyć psy innego, szlachetniejszego sposobu życia. 

Sprowadziło to na ciebie spore upokorzenie. Miałeś przecież umysł, który przekraczał możliwości 

organizmu zwierzęcego. Miałeś umysł, który mógłby badać gwiazdy, a musiałeś posługiwać się jedynie 

instynktem. Mogłeś przedtem mówić, a teraz musiałeś szczekać. I jeszcze jedno upokorzenie - do końca 

życia życie z psami, którym na dodatek wcale na tobie nie zależało. W końcu psy zbuntowały się przeciwko 

tobie, ponieważ byłeś inny. Zagryzły cię i rozerwały na kawałki. Jeśli więc nam ludziom tak trudno byłoby 

stać się psem, aby nauczyć te zwierzęta, jak stać się dobrymi psami, o ile trudniej musiało być Bogu, kiedy 

stawał się człowiekiem, upokarzając samego siebie, i biorąc na dodatek na siebie wszystkie nasze grzechy?" 

(por. Fulton J. Sheen, Słowo Życia na Boże Narodzenie).  

Tymczasem to jedno, jedyne i niepojęte Wcielenie dokonało się, doprowadzając do najwyższej doskonałości 

więź, komunię Boga z człowiekiem. Przez swoje Wcielenie Syn Boży tak mocno zjednoczył się z każdym z 

nas, że ludzkimi rękami pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał. 

Prawdziwie stał się jednym z nas, we wszystkim do nas podobny, oprócz grzechu. Nieśmiertelne Życie, 

stało się śmiertelne.  

   

b. „Przebudź się, człowiecze: dla ciebie Bóg stał się człowiekiem! ‘Zbudź się, o śpiący, i powstań z 

martwych, a zajaśnieje ci Chrystus'. Dla ciebie, powtarzam, Bóg stał się człowiekiem.  

   

Umarłbyś na wieki, gdyby On nie narodził się w czasie.  
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Przenigdy nie byłbyś wyzwolony z ciała grzechu,  

gdyby On nie przyjął ciała, podobnego do ciała grzechu.  

Byłbyś skazany na niemiłosierną wieczność,  

gdyby Bóg nie okazał ci wiecznego miłosierdzia.  

Nie byłbyś przywrócony życiu,  

gdyby On nie poddał się dobrowolnie prawu śmierci.  

Bez Jego pomocy byłbyś zgubiony, zginąłbyś,  

gdyby nie przyszedł. [...]  

   

Czy mógł nam Pan okazać większą łaskę?  

   

Swojego Jedynego Syna uczynił Synem Człowieczym,  

a synów ludzkich uczynił synami Bożymi.  

   

A jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest w tym twoja zasługa, jaki powód tak wielkiego daru i jaka twoja 

sprawiedliwość, to doszukując się przyczyn nie znajdziesz nic innego, jak tylko łaskę Boga" (św. Augustyn, 

Kazanie 185). Ukazała się łaska Boga, obfitująca w dobroć i czułość, ukazała swoje cielesne oblicze.  

   

Ona ukazała się w swoich świętych początkach w tajemnicy Jezusowego Betlejem.  

   

„Nie było tam miejsca w gospodzie.  

Nie było hucznego powitania.  

Nie było listów gratulacyjnych.  

Nie było wystarczająco ciepło.  

Nie było inkubatora.  

Nie było bieżącej wody.  

Nie było elektryczności.  
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Nie było fachowej opieki medycznej  

Ale ... nie zabrakło Miłości."  

   

Nie brakowało Miłości, ponieważ bez niej życie byłoby nie do zniesienia. Człowiek nie może żyć bez 

miłości. Nic nie jest warte życia, oprócz miłości. Jeśli człowiekowi nie objawi się Miłość, pozostaje on dla 

siebie istotą niezrozumiałą a jego życie jest pozbawione sensu. Jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli w jakiś 

sposób nie uczyni jej swoją (Jan Paweł II).  

   

W tym Dziecięciu objawiła się Boża Miłość. Bóg przyszedł do nas bezbronny, bez użycia siły, nie 

zamierzając kogokolwiek podbijać, pragnąc jedynie, by człowiek przyjął Go w całej swojej wolności. Bóg 

stał się bezbronnym Dzieckiem, by zdobyć nas swoją Miłością i przywrócić prawdziwą tożsamość.  

Ukazała się „wszystkim ludziom". Jezus nie ukazał się jedynie nielicznym, tylko niektórym, ale wszystkim. 

On przyszedł do wszystkich: do żydów i pogan, bogatych i biednych, bliskich i dalekich, wierzących i 

niewierzących. Nadprzyrodzona łaska z woli Boga jest przeznaczona dla każdego człowieka. Dla 

wszystkich narodził się Jezus i Kościół ukazuje Go dzisiaj całej ludzkości, aby każda osoba i każda ludzka 

sytuacja mogły doświadczyć zbawczej mocy łaski Boga. Tylko ona może przemienić zło w dobro, tylko ona 

może zmienić serce człowieka i uczynić je oazą pokoju.  

   

2. ODPOWIEDŹ CHRZEŚCIJANINA  

Dzień, w którym Bóg z miłości do człowieka stał się jednym z nas, jest najbardziej zdumiewającym 

wydarzeniem w historii ludzkości. Ponieważ jednak my słyszymy tę najbardziej niezwykłą wiadomość 

każdego roku, od dziecka, dlatego grozi nam przyzwyczajenie.  

   

a. Grozi nam to, że staniemy się coraz mniej otwarci na odkrycie sensu najważniejszego wydarzenia w 

dziejach człowieka. Że zaczniemy traktować Boże Narodzenie jako jeszcze jedną z wielu miłych tradycji, 

które znamy. W konsekwencji pod choinką będą pojawiać się coraz liczniejsze i coraz droższe prezenty, ale 

między nami zabraknie Boga, który w prezencie ofiarował człowiekowi samego siebie.  

   

Posłuchajmy, w jaki sposób Grzegorz z Nazjanzu, w swoim kazaniu na Boże Narodzenie, przeciwstawia 

świętowanie chrześcijańskie świętowaniu pogańskiemu: „Uczcijmy to święto nie jarmarcznie, lecz bosko, 

nie na sposób świecki, lecz nadziemski, nie jako nasze, lecz jako Tego, który jest nasz, a raczej jako Tego, 

który jest Panem. [...] Nie rozkoszujmy się hulankami i pijatykami (Rz 13,13). [...] Zostawmy to Hellenom i 

helleńskiemu przepychowi i obchodom! Oni [...] czczą bóstwo brzuchem [...]. My zaś, którzy czcimy Słowo 

- jeśli trzeba nam czymś się rozkoszować, rozkoszujmy się słowami proroków i Boskiego prawa, i 

dziejami zbawienia, a szczególnie Ewangelią, która jest podstawą dzisiejszej uroczystości. W ten sposób 

nasze rozkosze będą stosowne i godne Tego, który nas wezwał na ucztę". Ta mowa została wygłoszona w 

roku 379 i jest najstarszym zachowanym kazaniem na Boże Narodzenie.  
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b. Nie poddawajmy się naiwnie próbom przemilczania Bożego Narodzenia. Pewna Włoszka mówiła z 

oburzeniem, że w przedszkolu, do którego chodzi jej syn, dyrektorka zarządziła, aby mówić z dziećmi o 

„święcie drzewka" i nie wspominać narodzin Pana Jezusa, bo tego wymaga tolerancja wobec niechrześcijan. 

Niestety, ta chorobliwa tchórzliwość i lekceważenie własnej tożsamości zatruły już umysły niektórych 

wierzących. W imię rzekomej „tolerancji" zamierzają usunąć oni z przestrzeni publicznej wszelkie 

odniesienia do chrześcijaństwa. Tyle tylko, że w ten sposób nie zbuduje się żadnego społeczeństwa 

pluralistycznego i demokratycznego, które by szanowało każdego a jedynie jakąś sztuczną, bezbarwną 

społeczność, w której nikt nie będzie prawdziwie szanowany.  

   

Nie poddawajmy się naiwnie próbom przemilczania Bożego Narodzenia. Komisja Europejska rozesłała do 

szkół we wszystkich krajach członkowskich - we wszystkich oficjalnych językach Unii - trzy miliony 

kolorowych kalendarzy, w którym widnieją święta różnych religii oprócz świąt chrześcijańskich. To 

zdumiewające, zważywszy że Boże Narodzenie i Wielkanoc są tak ważne dla milionów Europejczyków i 

absurdalne, skoro Boże Narodzenie i Wielkanoc nie przeszkadzają wyznawcom innych religii. Skąd się 

bierze u komisji owa ostentacyjna awersja i wrogość wobec chrześcijaństwa? Kto steruje tą awersją, dzięki 

której obecnie trzeba bronić święta Bożego Narodzenia nie tylko przed komercjalizacją, ale również przed 

europejskimi urzędnikami. A przecież prawo europejskie zapewnia wolność od i do religii, równoważąc ją 

jednocześnie wolnością poszczególnych państw do decydowania o swoim „dziedzictwie religijnym jako 

kolektywnej tożsamości narodu w odniesieniu do symboli, które są świadectwem tejże tożsamości". Grecja 

np. ma prawo dbać o własną tożsamość prawosławną, Izrael - o tożsamość żydowską; kraje muzułmańskie 

mają prawo do podtrzymywania tradycji islamskich. Oczywiście, mniejszości wyznaniowe winny mieć 

wszędzie prawo do kultywowania własnych tradycji, ale to nie znaczy, że mają prawo do szantażowania 

większości (por. Dariusz Kowalczyk SJ, Wyprzedzanie i zakłamywanie świąt, w: "Idziemy" nr 51/2010)  

c. Odpowiedź, jakiej domaga się od nas Boże Narodzenie jest - jak twierdzi Matka Teresa - stosunkowo 

prosta:  

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata  

i wyciągasz do niego ręce,  

jest Boże Narodzenie.  

   

Zawsze, kiedy milkniesz, aby go wysłuchać,  

jest Boże Narodzenie.  

   

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom",  

tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,  

moralnego i duchowego ubóstwa,  

jest Boże Narodzenie.  
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Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,  

jak bardzo znikome są twoje możliwości  

i jak wielka jest twoja słabość,  

jest Boże Narodzenie.  

   

Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg  

pokochał innych przez ciebie,  

   

Zawsze wtedy,  

jest Boże Narodzenie"  

(Matka Teresa z Kalkuty)  

Kiedyś mała dziewczynka po powrocie z Pasterki zapytała swoją mamę: „Mamo! Dzisiaj narodził się Pan 

Jezus. Rok temu też słyszałam, że się narodził. Tak samo było dwa lata temu. Ile razy narodził się w końcu 

Pan Jezus?" Papież Innocenty III na podobne pytanie odpowiedział w następujący sposób: „Z Ojca Jezus 

rodzi się zawsze, z Matki narodził się tylko raz, a w naszych sercach rodzi się często". Niech naszym 

najpiękniejszym darem i życzeniem, które składamy sobie nawzajem z racji świąt Bożego Narodzenia, 

będzie to, by Jezus często rodził się w naszych sercach.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło 

zabłysło." Idźmy więc, bracia i siostry do tego Światła! Spieszmy, jak pasterze w noc betlejemską. Bóg 

wyszedł nam naprzeciw i ukazał nam swoje oblicze, pełne łaski i miłosierdzia! Niech Jego przyjście nie 

będzie dla nas bezowocne. Szukajmy Jezusa, pozwólmy się przyciągnąć Jego światłu, które rozprasza 

smutek i lęk w ludzkim sercu. Zbliżmy się do Niego z ufnością. Pokłońmy się Mu i adorujmy Go.  

   

Pokaż no, Panie Jezu, żeś Pań nad panami! 

Żeś darmo się nie rodził, żeś tu nie przybłęda! 

Czy chcemy, czy nie chcemy, zrób porządek z nami - 

Kolęda! Kolęda!  

(Leopold Staff, Kolęda)  
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Życzę Wam wszystkim, każdemu z tutaj obecnych, całej naszej archidiecezji, wszystkim parafiom, 

rodzinom, każdemu mieszkańcowi Wielkopolski, abyście w Chrystusie odkryli waszego Zbawiciela. 

Abyście doświadczyli bezbronnej miłości Boga, Jego pokory i łaskawości a przez to nauczyli się nowego 

sposobu życia i kochania. Wszystkim życzę błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 92. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 

27 grudnia 2010  

Abp Stanisław Gądecki. Przebudź się - jesteś wolny. 92. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

(Fara Poznańska – 27.12.2010)  

   

Dzisiaj obchodzimy 92-tą rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jest ono piątym z kolei 

powstaniem zorganizowanym na wielkopolskiej ziemi (1794; 1806; 1846; 1848; 1918-1919) a jednocześnie 

drugim powstaniem zwycięskim – po listopadzie 1806 roku. Różne były jego nazwy, ale jeden i ten sam 

wielki czyn zbrojny i obywatelski. Powstanie dobrze zorganizowane i udane. Dzięki niemu Wielkopolska, 

Macierz Polaków, została na nowo objęta granicami odrodzonego - po okresie zaborów - państwa polskiego.  

   

Sukces tamtego czasu nie był wolny od machinacji. W Wielkopolsce panuje przekonanie, że w 

najgorętszym czasie Marszałek Piłsudzki zapomniał o Wielkopolsce. Pamiętajmy jednak o tym, że 

Powstanie Wielkopolskie było wewnętrznym konfliktem w państwie niemieckim, a włączenie rodzącego się 

państwa polskiego w ten konflikt nadałby mu międzynarodowy wymiar i mógłby być dla niego zgubny w 

skutkach.  

 

Poza tym, to za zgodą Naczelnika zręby dowództwa Powstania Wielkopolskiego tworzyli czynni oficerowie 

Wojska Polskiego, nieoficjalnie delegowani do Wielkopolski. Pierwszy dowódca kpt. Stanisław Taczak był 

oficerem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Piłsudski też wysłał do Poznania w 1919 roku Józefa 

Dowbora-Muśnickiego. Prawdopodobnie też nie wierzył w jego sukces. Wiele wskazuje na to, że – 

wykorzystując Poznaniaków – próbował skompromitować generała Dowbora-Muśnickiego, który u progu 

młodej państwowości był jednym z pretendentów do roli Wodza Naczelnego. „Wysłanie Dowbora do 

Poznania było celowe. Liczę na to, że on sam i jego oficerowie tak swoją nieznajomością realiów 

wielkopolskich, jak i samym zachowaniem wywołają wśród polskich żołnierzy byłej armii niemieckiej, 

przyzwyczajonych do dobrych i odpowiedzialnych oficerów, niezadowolenie i rozczarowanie do swojej 

osoby poznańskich czynników politycznych” - pisał Marszałek w liście do swojego przyjaciela Kazimierza 

Dłuskiego. Taki był plan. Rezultat okazał się nieoczekiwany.  

 

Gdy zakończyły się walki w Wielkopolsce, Polonia Maior, czyli Starsza Polska, ziemia twórców polskiej 

państwowości stała się integralną częścią odrodzonej Rzeczpospolitej, za cenę ok. 2300 zabitych oraz setek 

rannych powstańców.  

 

Kiedy traktaty wersalskie przyniosły powrót Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego w obręb państwa 

polskiego, wojska wielkopolskie poszły na Wschód, walczyć o Kresy Rzeczypospolitej. I choćby z tej racji 

nie wolno pomniejszać znaczenia Powstania Wielkopolskiego do kwestii przywrócenia niepodległości 

Wielkopolsce. Ono odegrało o wiele ważniejszą rolę; w znaczący sposób przyczyniło się do stworzenia II 

Rzeczypospolitej. Między innymi dlatego powstanie to jest częścią naszej tożsamości narodowej. 

 

1. WOLNOŚĆ INDYWIDUALNA 
 

Przy tego rodzaju rocznicy warto zastanowić się nad tym: co to jest ‘wolność’? 

Na niższym poziomie - odpowiada kard. Avery Dulles - wolność oznacza brak fizycznego przymusu. Balon 
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wolny to taki, którego nic nie zatrzymuje w jego wzlocie. Pies puszczony wolno to taki, którego smycz nie 

powstrzymuje przed podążaniem za swymi instynktami. Na poziomie czystej natury być wolnym oznacza 

działać zgodnie ze swymi wewnętrznymi skłonnościami, a brak wolności to niezaspokojenie tych 

skłonności. Hasło: „róbta, co chceta” odpowiada właśnie temu „zwierzęcemu” poziomowi wolności.  

 

Na poziomie wyższym - właściwym dla osób ludzkich - wolność to dodatkowo brak przymusu 

psychicznego. Wolność osoby ograniczona jest w takim stopniu, w jakim instynkt lub namiętność zmuszają 

mnie do działania w określony sposób, np. do ucieczki przed niebezpieczeństwem.  

 

Św. Grzegorz z Nyssy uczył o tzw. królewskiej godności tych ludzi, którzy nie podlegają żadnemu 

przymusowi i posiedli władzę nad sobą. „Dusza ujawnia swą królewskość i wielkość [...] przez to, że jest 

niezależna i wolna, rządzi sobą samowładnie, kierując się własną wolą. Komuż innemu jest to dane, jeśli nie 

królowi?”  

 

Człowiek wolny kieruje się - w swobodnie podejmowanych czynach - tym, co uznaje za dobre i warte 

wybrania. Zgadza się czynić to, co pochwala jego rozum. W swoim swobodnym działaniu doświadcza 

samego siebie jako źródła jego czynów i kogoś odpowiedzialnego za ich skutki. Jego działania - w jakimś 

stopniu - odbijają się na nim samym i w ten sposób czynią z niego to, czym jest. Wolność decydowania o 

własnym działaniu jest więc równocześnie samookreślaniem siebie.  

 

Lord Acton twierdził, że wolność to „nie moc czynienia tego, co chcemy, lecz prawo bycia zdolnym do 

czynienia naszej powinności”. Ci, którzy mają konstytucyjne prawo czynienia tego, co powinni, mają 

wolność polityczną, a jeśli nie napotykają fizycznych lub psychicznych przeszkód w kierowaniu się 

imperatywem moralnym, są wolni także w filozoficznym sensie tego słowa (por. kard. Avery Dulles SJ, Jan 

Paweł II i prawda o wolności). 

 

Przebudź się - jesteś wolny,  

choćbyś jak w ziemi duch  

szedł dołem dookolny,  

przebudź się, jesteś wolny,  

zbudź tylko słuch.  

 

A jeśli nie uwierzysz,  

żeś wolny, bo cię skuto,  

będziesz się krokiem mierzył  

i będziesz ludzkie dłuto,  

i będziesz w dłoń ujęty  

przez czas, przez - czas przeklęty. 

(Krzysztof Kamil Baczyński, Wolność) 

 

„Ewangelia mówi nam, że prawdziwą wolność dzieci Bożych można odnaleźć tylko wtedy, gdy wyrzekamy 

się siebie, co jest częścią tajemnicy miłości. Jedynie tracąc siebie, jak mówi Pan, naprawdę odnajdujemy 

siebie (por. Łk 17, 33). Prawdziwa wolność rozkwita, kiedy odsuwamy od siebie grzech, który odbiera 

jasność postrzegania i osłabia wolę, i kiedy odnajdujemy źródło niezwykłego szczęścia w Tym, który jest 

nieskończoną miłością, wolnością i życiem. «W wypełnianiu Jego woli jest nasz pokój»” (Benedykt XVI, 

Wolność jest przywilejem, z którego trzeba mądrze korzystać. Homilia na Yankee Stadium; Nowy Jork - 

20.04.2008). 

 

Osiągnięcie tego stanu ducha jest zawsze owocem wewnętrznego wysiłku. „Kto chce wejść na szczyt musi 

zaczynać od dołu, a potem iść krok za krokiem, nie przyspieszając go. Zły to taternik czy alpinista, który 
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zaczyna wspinaczkę w góry od zrywu i wielkiego wysiłku. Dobry – idzie krok za krokiem, powoli, 

spokojnie. Tutaj możemy się uczyć jak kierować sobą, rodziną swoją, narodem i państwem. To musi być 

cierpliwy, spokojny krok za krokiem. Wypadnie niejednego się wyrzec, niejednego sobie odmówić, 

niejedno w sobie opanować. Trzeba będzie zdobyć się na cierpliwość i umiejętność koordynowania 

wszystkich swoich porywów. Za tę cenę przeprowadza się spokojnie łódź wśród burzy, aby uratować 

wszystko, co w niej jest. Wymaga to wiele cierpliwości, spokoju i umiejętności władania sobą. Każdy, kto 

chce władać państwem, narodem, Kościołem czy rodziną musi naprzód nauczyć się władać sobą” (kard. 

Stefan Wyszyński). 

 

2. WOLNE SPOŁECZEŃSTWO  

 

Tyle o wolności jednostki. A teraz o wolnym społeczeństwie; o takie społeczeństwo przecież chodziło 

uczestnikom Powstania Wielkopolskiego.  

 

a. Wolne społeczeństwo opiera się na założeniu, że jego członkowie obdarzeni są niezbywalnymi prawami. 

To sam Stwórca nadał ludziom niezbywalne prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia, choć 

oczywiście korzystanie z tych praw musi być uregulowane z uwzględnieniem dobra wspólnego. Gdyby 

prawa jednostek były nadawane przez państwo lub społeczeństwo, mogłyby zostać zniesione przez ludzką 

władzę a wtedy droga ku tyranii byłaby otwarta.  

 

Osoba ludzka - jako widzialny obraz niewidzialnego Boga - jest z natury podmiotem praw, których nie 

może pogwałcić żaden człowiek, grupa, klasa, naród, ani państwo. Tam, gdzie zaprzecza się temu, że ludzka 

godność ma źródło transcendentne, otwiera się droga ku totalitaryzmowi i innym formom despotyzmu, w 

którym panuje zwykła przemoc, umożliwiająca narzucanie interesów konkretnej osoby czy grupy reszcie 

społeczeństwa. „W sytuacji, w której nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla 

działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie 

stawia sobie władza. [...] w świecie bez prawdy wolność traci swoją treść, a człowiek zostaje wystawiony na 

pastwę namiętności i uwarunkowań jawnych lub ukrytych” (Centesimus annus, 46).  

 

b. Trwała wolność wymaga konsensu opartego na ostatecznej, transcendentnej prawdzie. Niestety, pojęcie 

społecznego konsensu (czyli ugody) nie zawsze jest właściwie rozumiane. Według błędnego, lecz szeroko 

rozpowszechnionego poglądu, konsens oznacza po prostu opinię większości, niezależnie od tego, czy opinia 

ta wynika z mody, emocji, ideologii, lub z interesu jakiejś klasy. Tymczasem według klasycznej myśli 

politycznej konsens to coś zupełnie innego. Jest to doktryna lub pogląd, cieszący się powszechnym 

uznaniem z powodu wartości argumentów za nim przemawiających (John Courtney Murray, Uznajemy 

następujące prawdy).  

 

Społeczny konsens wykracza poza czyste doświadczenie i względy praktyczne, będąc zasadniczo pojęciem 

moralnym. Konsens wyrażają ci, których św. Tomasz z Akwinu nazywa „mądrymi” (sapientes), a George 

Washington — „mądrymi i uczciwymi”. Rozum mądrych i dobrych winien być odpowiedzialny, 

przeniknięty wiernością zasadom moralnym i dojrzały dzięki zaznajomieniu się ze złożonością ludzkiej 

sytuacji w jej rozwoju. Konsens muszą formułować ci, którzy celują w praktycznej mądrości. By jednak był 

on naprawdę ugodą, musi także zostać zaakceptowany przez naród.  

 

c. W atmosferze współczesnego pluralizmu istnieje niebezpieczeństwo niedostrzegania nierozerwalnego 

związku między wolnością i prawdą.  
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„Dziś zwykło się twierdzić, że filozofią i postawą odpowiadającą demokratycznym formom polityki są 

agnostycyzm i sceptyczny relatywizm, ci zaś, którzy żywią przekonanie, że znają prawdę, i zdecydowanie 

za nią idą, nie są, z demokratycznego punktu widzenia, godni zaufania, nie godzą się bowiem z tym, że o 

prawdzie decyduje większość, czy też, że prawda się zmienia w zależności od zmiennej równowagi 

politycznej” (Centesimus annus, 46).  

 

Wolność polityczna będzie zawsze zagrożona, jeśli instytucje przestają służyć celom cnoty i jeśli zawodzi 

samodyscyplina ludu. Dlatego też kryzys społeczeństwa jest po prostu kryzysem jednostki wypisanym 

wielkimi literami. Tak samo jak wolność jednostki nie przetrwa bez jej osobistego przywiązania do prawdy, 

tak i wolne społeczeństwo nie może rozkwitać bez cnotliwych obywateli. Ponieważ zaś dzisiaj tak wielu 

żyje według czysto pragmatycznych standardów przyjemności, bogactwa i władzy, czyli w sposób 

zdemoralizowany, dlatego zagraża nam utrata moralnych i duchowych podstaw, na których opiera się nasza 

wolność (por. kard. Avery Dulles SJ, Jan Paweł II i prawda o wolności).  

 

„Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i 

tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć” (Jan Paweł II, Homilia, Jasna Góra, 19 czerwca 1983). I 

tutaj warto sobie przypomnieć słowa Ernesta Renana, który uważał, że naród tworzy wola tych, których 

łączy „pamięć przeszłych dokonań (historia, kultura, dziedzictwo) i chęć dokonania jeszcze większych 

przedsięwzięć w przyszłości”. 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

My jesteśmy przekonani, że wydarzenia sprzed 92 lat niosły ze sobą takie treści. Jesteśmy też przekonani, że 

należy o nich pamiętać, ponieważ „naród, który traci pamięć - traci życie”. „Pamięć - stwierdził francuski 

filozof Paul Ricoeur - jest tą siłą, która tworzy tożsamość istnień ludzkich, zarówno na płaszczyźnie 

osobowej, jak i zbiorowej. Przez pamięć bowiem w psychice osoby tworzy się poniekąd i krystalizuje 

poczucie tożsamości”. Pamięć jest tą przestrzenią, w której konstytuuje się naród. Bez pamięci nie ma 

narodu. Narody, które nie potrafią zadbać o swoją historię, rozpadają się, lub tracą swoją tożsamość. Polacy 

przetrwali zabory w dużej mierze właśnie dlatego, że potrafili pielęgnować pamięć. Nie da się - jak 

chcieliby niektórzy - skupić się wyłącznie na tym, co tu i teraz, a także na samym budowaniu przyszłości. 

Naród, społeczeństwo, wreszcie każdy z nas potrzebuje bazy, fundamentu, na którym buduje. Liczy się 

bowiem nie tylko to, „dokąd zmierzam”, ale także to, „skąd przychodzę”. 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 120-lecie Zmartwychwstanek, 2.1.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Ad resurrectionem et gloriam. 120. lecie powstania Zmartwychwstanek. II 

niedziela po Narodzeniu Pańskim (Poznań, kaplica Sióstr Zmartwychwstanek – 2.01.2011).  

 

Dzisiaj – na kilka dni przed uroczystością Objawienia Pańskiego – wspominamy 120. rocznicę powstania 

Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. W dzień Objawienia Pańskiego bowiem (6 stycznia 1891 roku) 

Celina Borzęcka i jej dorosła córka Jadwiga złożyły śluby wieczyste i właśnie tę datę przyjmuje się 

oficjalnie za początek Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.  

   

Skąd taka dziwna rocznica? Ani to sto, ani sto pięćdziesiąt, tylko 120 lat. Trudno ją uzasadnić, być może 

poza odwołaniem się do długości życia ludzi zepsutej generacji: „Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać 

duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia 

lat” (Rdz 6,3). Kiedy Mojżesz osiągnął ten wiek, zreflektował się: „Dziś mam już sto dwadzieścia lat. Nie 
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mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział: Nie przejdziesz tego Jordanu” (Pwt 31,2). „W chwili śmierci 

miał Mojżesz sto dwadzieścia lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły” (Pwt 34,7). Tylko 

zupełnie wyjątkowi ludzie dożywają wieku mojżeszowego, a instytucje? Te, jak to widzimy po 

Zgromadzeniu Zmartwychwstanek, są bardziej długowieczne. Dzięki temu możemy dzisiaj dziękować Panu 

Bogu za wszystkie łaski wyświadczone Kościołowi przez to Zgromadzenie w czasie 120 lat jego 

dotychczasowej działalności oraz prosić o Boże błogosławieństwo dla niego na przyszłość; o powołania do 

służby bożej w tym Zgromadzeniu, o jego rozwój, jedność i świętość.  

 

Dzisiejsza liturgia Słowa pomaga nam w naszych modlitwach, zwracając naszą uwagę na Boga 

poszukującego człowieka, najpierw za pośrednictwem Słowa bezcielesnego a następnie za pośrednictwem 

Słowa wcielonego.  

 

1. DAR SŁOWA BEZCIELESNEGO  

 

Pismo Święte uczy nas często o Bogu kochającym a zatem i poszukującym człowieka. A nawet o 

wzajemnym przyciąganiu się dwóch światów; świata niewidzialnego i widzialnego, nieba i ziemi, Boga i 

człowieka. Oba te światy są całkowicie odmienne i nieporównywalne. Oba są w pewien sposób zdane na 

siebie. Oba kontaktują się jakoś ze sobą.  

Pierwszą formą uprzedzającą wszelkie poszukiwanie było dzieło stworzenia, które dokonało się za 

pośrednictwem Słowa bezcielesnego. Ono, wyrażając wolę Stwórcy, ukształtowało wszechświat, 

środowisko, w którym pojawił się człowiek.  

Kiedy ten się zagubił, czy to – według Augustyna – w formie nieuleczalnego upadku, który zniszczył 

porządek całego stworzenia i podstawową równowagę w człowieku. Czy też – według Ireneusza (Adversus 

haereses V,1) – w postaci winy dzieci, które mają trudności z panowaniem nad swoimi zdolnościami, i 

którym Bóg obiecuje odkupienie ich win. Kiedy więc człowiek się zagubił, Bóg zbudował pomost miedzy 

dwoma światami, którym się stało to samo Słowo bezcielesne, które na rozkaz Boży stwarzało świat. Słowo 

Boże, zwane przez Syracha Bożą Mądrością stało się jedną z form obecności Boga w świecie jako źródła 

Prawdy o człowieku i jego życiu. Mądrość Boża oświeca umysł i serce człowieka. Ona rozprasza ciemności 

niewiary i bałwochwalstwa – dwóch największych kłamstw, które równocześnie są dwiema największymi 

głupotami.  

 

Mądrość jest starsza niż człowiek: „Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie 

przestanę” (Syr 24,9). Jest potężniejsza niż narody, nad którymi zdobyła panowanie (Syr 24,6). Przede 

wszystkim jednak poszukiwała ona miejsca swojego zamieszkania między ludźmi, pragnie być blisko ludzi, 

chce im pomagać: „Pomiędzy nimi wszystkimi szukałam miejsca, by spocząć - [szukałam] w czyim 

dziedzictwie mam się zatrzymać” (Syr 24,7). Ostatecznie jednak nie ona sama, ale Bóg zadecydował o jej 

zamieszkaniu w Izraelu. „Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi 

mieszkanie i rzekł: ‘W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!’ ” (Syr 24,8).  

 

„Oznajmił swoje słowo Jakubowi, 

Izraelowi ustawy swe i wyroki. 

Nie uczynił tego dla innych narodów. 

Nie oznajmił im swoich wyroków”  

(Ps 147,19-20).  

 

Jej panowanie w Izraelu poszerza się w sposób uporządkowany. Nauka rozpoczyna się od świątyni 

jerozolimskiej, następnie rozszerza się na miasto stołeczne Jeruzalem i w końcu na cały naród.  

„W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno 

stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam 

korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie”.  
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Widzialną postacią tejże Mądrości stała się Tora, czyli Księga Prawa Bożego. „Tym wszystkim jest księga 

przymierza Boga Najwyższego, Prawo, które dał nam Mojżesz, jako dziedzictwo plemionom Jakuba” (Syr 

24,23). Mędrzec, który uczył swoich hebrajskich synów czytać i rozumieć Księgę Prawa Bożego, mógł 

stwierdzić, istotnie Mądrość Boża zapuściła „korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego 

dziedzictwie”.  

 

Nie była to zwykła mądrość życiowa, inteligencja, przestrzeganie Prawa, ale coś, co wymyka się 

jednoznacznej interpretacji. Mądrość Boża była - podobnie jak Bóg - tajemnicza, nieogarnięta, niezgłębiona. 

„Pierwszy nie skończył go poznawać, podobnie ani ostatni do dna go nie zgłębił, gdyż myśl jego pełniejsza 

jest niż morze, a rada głębsza niż Wielka Otchłań” (Syr 24, 28-29). Zachęca do poznawania siebie: 

„Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami!” (Syr 24,19) a jednocześnie daje 

do zrozumienia, że nie da się jej wyczerpać: „Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie piją, 

nadal będą pragnąć” (Syr 24,21). 

 

2. DAR SŁOWA CIELESNEGO  

 

Jakkolwiek wspaniały był dar Mądrości Bożej zawartej w Księdze Prawa, to nie był on jeszcze pełnią 

Prawdy. Był raczej jej przedsmakiem, przygotowywał na przyjęcie Pełni. Tą Pełnią jest Mądrość Wcielona, 

Chrystus Bóg-człowiek. Mądrość Boża ukazuje się jako Osoba Boska nic w znaczeniu przenośnym, lecz 

rzeczywistym i konkretnym: Jest nią Jezus Chrystus. „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto 

zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w 

nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu” (J 4,13-14 ). 

Ewangelista Jan głosi dzisiaj, że „Prawo zostało nadane przez Mojżesza, a dar Prawdy przyszedł przez 

Jezusa Chrystusa”. W gruncie rzeczy dar Prawdy nie tylko przyszedł za Jego pośrednictwem, ale jest w 

Nim. To On jako Syn Boży i prawdziwy człowiek jest Prawdą – żywą i miłującą obecnością Boga. Żywy 

Bóg, którego „nikt nigdy nie widział”, w Jezusie staje się bliski, może być „oglądany” – przyciąga do siebie 

i budzi zaufanie, czyli wiarę. Jednorodzony Syn Boży jest widzialnym obrazem Ojca: „Kto mnie widzi, 

widzi Ojca”. Odtąd ludzie nie muszą już wyobrażać sobie Boga za pomocą mitów. Co więcej, powinni je 

odrzucić, a wpatrywać się w Jednorodzonego Syna i w Nim odczytywać prawdę o człowieku i Jego życiu na 

ziemi i w niebie. Wraz z przyjściem Syna Bożego na ziemię ludzie winni porzucić wszelki lęk, jaki im 

wcześniej towarzyszył, gdy szukali prawdy o sobie w bałwochwalczych kultach, składając ofiary 

uśmierzające gniew bogów.  

 

Święty Paweł i ewangelista Jan razem uczą nas dzisiaj, że Jezus przynosi nam jeszcze większą moc Boga – 

Jego łaskę przemieniającą człowieka. „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali 

dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale 

z Boga się narodzili”. Pełna mocy łaska darowana nam w Jezusie, przemienia synów Adama w przybranym 

synów Boga. Łaska, którą przynosi Jezus-Umiłowany Syn, nie jest niczym innym jak Miłością! Ona sama 

ma moc przemieniania grzeszników w umiłowane dzieci Boże! Paweł oznajmia nam dzisiaj, że Bóg „z 

miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia 

swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym”.  

 

3. ZMARTWYCHWSTANKI  
 

Historia powstania Zgromadzenia Zmartwychwstanek należy właśnie do ewangelijnego gatunku historii 

„narodzin z Boga”. Wobec dotkliwej klęski Powstania Listopadowego (29 XI 1830), antagonizmów z 

papieżem i carem, groźby deportacji i śmierci na Syberii wielu Polaków opuściło Ojczyznę udając się na 

emigrację do Francji. Odcięci od rodzin i przyjaciół, żyli w biedzie materialnej i duchowej. Rozdarci i 

niepewni jutra, trwali w oczekiwaniu na wydarzenia polityczne, które odmienią los Polski i pozwolą 



603 
 

powrócić do kraju. Wszelkie próby przekroczenia granicy i organizacji zbrojnych powstań kończyły się 

zesłaniem na Sybir bądź szafotem. Niepowodzenia i prześladowania potęgowały atmosferę beznadziei. 

Emigranci liczyli najpierw na poparcie krajów Europy, ale wkrótce zorientowali się, że żadne zabiegi 

dyplomatyczne nie przywrócą wolności Ojczyźnie. 

 

W tej sytuacji powstało wśród Polaków silne przekonanie, że jedynym ratunkiem będzie stworzenie wielkiej 

idei, która uchroni społeczeństwo od beznadziei, a także od powolnej utraty narodowej tożsamości oraz 

doda sił do przetrwania trudnego okresu niewoli. Szczególną rolę w tej materii odegrał Adam Mickiewicz, 

który na wygnaniu we Francji związał się z grupą francuskich katolików tworzących wielki ruch odnowy 

katolickiej. Poeta utożsamił Polskę z cierpiącym Chrystusem. Polska ukrzyżowana przez Prusy, Austrię i 

Rosję miała tak jak Chrystus Zmartwychwstać, odrodzić się do nowego życia. Polska pokutująca za błędy 

własne i innych narodów, miała stać się początkiem nowej epoki chrześcijaństwa w całej Europie. W ten 

sposób jej cierpienia nabrały rangi religijnej. Tę pełną nadziei doktrynę Mickiewicz zawarł w III części 

Dziadów oraz w Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego – Polska Mesjaszem Narodów. 

Zawierają one „praktyczne wskazówki, jak mają postępować „pielgrzymi” w świecie obcym, 

zmaterializowanym i wrogim wolności. 

 

Była to doktryna szlachetna, ale błędna. Chrystus bowiem był absolutnie niewinny, kiedy poniósł śmierć za 

nasze grzechy, czego się nie da powiedzieć o ówczesnej Polsce. Gdyby też Opatrzność potrzebowała 

niewinnych dla zbawienia grzeszników, to należałoby sobie życzyć pomnożenia grzechów i zbrodni, by w 

ten sposób przyspieszyć nadejście zbawienia.  

 

Mickiewicz jednak poznał Bogdana Jańskiego, współpracownika francuskiej elity odnowy katolickiej i jemu 

- jako najbardziej godnemu - poddał myśl założenia nowego zakonu dla zmartwychwstania narodów i 

Polski, poczynając od duchowego zmartwychwstania emigracji. Dnia 17 II 1836 roku Bogdan Jański wraz z 

Piotrem Semenenko, Hieronimem Kajsiewiczem, Edwardem Duńskim i Józefem Malińskim zainicjował 

pierwszą wspólnotę nowego zakonu – tzw. Domek Jańskiego. W tym dniu zaistniała w Kościele Katolickim 

nowa wspólnota zakonna męska, Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego. 

 

Po krótkim czasie, bo już w 1841 roku, Zmartwychwstańcy podjęli pierwsze próby powołania do życia 

filialnej kongregacji żeńskiej o tej samej duchowości, co okazało się jednak niezwykle trudne. Najbardziej 

zaangażowany w to dzieło okazał się Ojciec Piotr Semenenko. W czasie podejmowanych prób przyczynił 

się do powstania wielu innych zgromadzeń żeńskich. Natomiast samą założycielkę Sióstr 

Zmartwychwstanek – Matkę Celinę Borzęcką i jej córkę Matkę Jadwigę Borzęcką, współzałożycielkę, 

poznał dopiero 8 X 1875 roku w Rzymie u kratek konfesjonału w Kościele św. Klaudiusza. W dzień 

Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 1891 r., Celina Borzęcka i jej dorosła córka Jadwiga złożyły śluby 

wieczyste i właśnie tę datę przyjmuje się oficjalnie za początek Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania 

Pana Naszego Jezusa Chrystusa, których inspiracją stały się słowa: per crucem et mortem ad resurrectionem 

et gloriam. 

 

Ks. Semenenko powierzył Zmartwychwstankom niezwykle szerokie cele społecznego oddziaływania a 

praktyczne wskazówki dotyczące ich działalności, zawarł w „Regule Ośmiu Błogosławieństw”. U boku 

Zmartwychwstańców, Siostry Zmartwychwstanki miały podjąć pracę nad moralnym odrodzeniem 

społeczeństwa polskiego w duchu religijnym. Szczególną troską miały objąć kobietę, która miała się stać 

zaczynem odnowy rodziny. Program wychowawczy obejmował szkolnictwo podstawowe, ludowe, 

wyższego typu oraz pensjonaty, bez żadnych barier stanowych. 

 

Siostry pod swą opiekę miały przygarnąć dzieci pozbawione pieczy rodzinnej, tworzyć ochronki i 

sierocińce; szpitale dla chorych i niedołężnych; domy starców oraz ubogich ludzi w podeszłym wieku; 

kwesty i udzielanie jałmużny. Praca apostolska Zmartwychwstanek włączona była w strukturę życia i 

działalności parafii. Wszelkie działania oświatowo-wychowawcze Sióstr miały za zadanie przystosować 

współczesnego człowieka do nowej sytuacji historycznej i społecznej (por. opr.: S. Anna Maria 

Lewandowska CR). 
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ZAKOŃCZENIE  
 

Gdy otwieramy kolejny etap życia Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek i szukamy zasad, które winny 

uczynić je owocnym jego działanie, szukajmy ich najpierw w Księdze Prawa Bożego. Czytajmy z uwagą i 

wiarą Pismo Święte! Nade wszystko zaś, szukajmy tych zasad w żywej osobie Jezusa – w regułach, które 

kierowały Jego życiem. W Nim samym, szukajmy Prawdy nadającej sens naszej codzienności. Czas 

przyszły, czas radości i cierpienia, przeżywajmy w blasku Jego świętej obecności. Nie pozostawajmy w 

osamotnieniu. Abraham J. Heschel przestrzega: „Bóg nie pozostaje sam, kiedy odrzuci Go człowiek. Ale 

człowiek pozostaje sam”. Nic albo zgoła nic się nie zmieni w naszym życiu, jeżeli Jezus nie napełni naszych 

serc „wszelkim błogosławieństwem duchowym”, czyli swoją Miłością. 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6.1.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Uroczystość Objawienia Pańskiego (Poznań, kościół pw. Objawienia 

Pańskiego - 6.01.2011).  

   

W dniu dzisiejszym przeżywamy z wielką radością uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną po grecku 

Epifanią, a popularnie - Świętem Trzech Króli. W ten dzień po raz pierwszy Chrystus objawił się narodom 

(por. Mt 2,1-12).  

   

W tę uroczystość staje przed nami prawda o stopniowej iluminacji ziemi światłem Odkupiciela. Światło to 

najpierw ogarnia Świętą Rodzinę z Nazaretu. Następnie objawia się pasterzom betlejemskim, którzy 

reprezentują ubogich Izraela. Wreszcie blask Chrystusa dociera do Mędrców, stanowiących pierwociny 

wszystkich pozostałych narodów. „Pan okazał swoje zbawienie, na oczach narodów objawił swą 

sprawiedliwość” (Ps 98 [97], 2). Dzięki Epifanii staje się oczywistym, że również: „poganie [...] są 

współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez 

Ewangelię” (Ef 3, 6). W ten sposób wszystkie narody – Izrael i pozostałe narody - składają w swoich 

praprzodkach hołd swemu Zbawicielowi.  

 

Pięćdziesiąt lat temu uroczystość ta padła ofiarą bezwzględnego planu laicyzacji przestrzeni publicznej w 

Polsce, realizowanego w latach 1958 – 1961, który starał się zniszczyć znaki tożsamości polskiego 

społeczeństwa. Rozpoczęto wówczas usuwanie krzyży w szkołach oraz likwidację kaplic szpitalnych a w 

1961 roku – rugowanie lekcji religii ze szkół. Było to narzucenie większości Polaków zideologizowanych 

przekonań mniejszości partyjnej. Dzisiaj przepełnia nas ogromna radość, ponieważ po raz pierwszy – po 

pięćdziesięciu latach przerwy – uroczystość Trzech Króli na powrót stała się dniem wolnym od pracy. 

Zlikwidowano jedną z krzywd wyrządzonych Kościołowi przez PRL, a Polacy powrócili do ponad 

tysiącletniej tradycji, mogąc znowu swobodnie dedykować swój wolny czas uwielbieniu Zbawiciela. 

 

1. MĘDRCY 
 

Ewangelista Mateusz opisuje Objawienie Pańskie w następujący sposób: „Gdy zaś Jezus narodził się w 

Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 

‘Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy 

oddać mu pokłon’ ” (Mt 2,1-2).  

 

Kim byli owi „Mędrcy”? Nie są to postacie całkowicie nieznane w Biblii. Pismo Święte wspomina kilka 

razy osoby mędrców (por. Iz 19,12; Jer 8,9; Ez 27,8; Hi 15,10; 34,2; Ps 49,11; Koh 9,1; Syr 18,29; Dn 2,27; 

4,15; 5,8; 11,33; Mt 2,1.16). A bodajże najjaśniej rozróżnia ich rodzaje - w połowie II wieku przed Chr. – w 
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księdze Daniela: „Tajemnicy, o którą król pyta, nie zdołają wyjawić ani mędrcy, ani wykładacze snów, ani 

wróżbici, ani astrologowie” (Dn 2,27). Z tego tekstu wynikałoby, że – wspomniani przez Ewangelię św. 

Mateusza mędrcy nie byli klasycznymi filo-sofoi ani astrologami, ani wróżbitami. Byliby to raczej 

wykładacze snów, których biblijnym pierwowzorem był Józef egipski (por. Rdz 37,8), albo nie Izraelitami, 

którzy poprzez badanie natury doszli do poznania Zbawiciela.  

 

Ani Pismo św. ani najstarsza tradycja Kościoła nie dopatrywały się w nich królów. Pierwsze próby takiej 

identyfikacji wywodzą się z późniejszej egzegezy starotestamentalnych proroctw: „Królowie Tarszisz i 

wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, 

wszystkie narody będą mu służyły” (Ps 72,10-11 ). Pierwociny narodów mogły być najpełniej 

reprezentowane przez królów, ponieważ król był najważniejszym reprezentantem, wcieleniem, a nawet 

kwintesencją całego narodu.  

 

Sama Ewangelia widzi w Mędrcach raczej doradców królewskich; ludzi, od których oczekiwano głębszej 

wiedzy i mądrości; u których król mógł zasięgnąć rady: „we wszystkich sprawach wymagających mądrości i 

roztropności” (Dn 1,20). „Jest w twoim królestwie – mówi księga Daniela - mąż posiadający ducha świętych 

bogów: w czasach twego ojca znaleziono w nim światło rozumu i mądrość podobną do mądrości bogów. 

Ojciec twój, król Nabuchodonozor, ustanowił go zwierzchnikiem wykładaczy snów, wróżbitów, 

Chaldejczyków i astrologów” (Dn 5,11). 

Magowie ci przybyli „ze Wschodu”. Prawdopodobnie ewangeliście chodziło nie tyle o wskazanie 

konkretnej krainy zwanej „Wschód” (Babilon, Persja, Arabia), ile bardziej o zwrócenie uwagi na to, że oto 

wypełniają się proroctwa zapowiadające przybycie ludów ze wszystkich stron świata, aby oddać pokłon 

Zbawicielowi: „Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem 

w królestwie niebieskim” (Mt 8,11). „Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem 

w królestwie Bożym” (Łk 13,29).  

 

2. GWIAZDA 
 

A co z gwiazdą? Mędrcy „ujrzeli gwiazdę Jego na Wschodzie”. Pamiętajmy o tym, że Epifania jest zarazem 

wydarzeniem i symbolem. Wydarzenie zostało szczegółowo opisane przez ewangelistę, natomiast jej 

znaczenie symboliczne było odkrywane stopniowo, w miarę jak to wydarzenie stawało się tematem 

medytacji i liturgii Kościoła. Tego rodzaju medytacją – nie zawsze trafną – była również refleksja autorów 

apokryfów. 

 

Apokryficzna Protoewangelia Jakuba powie: „I rzekli Magowie: ‘Ujrzeliśmy ogromną gwiazdę, która tak 

błyszczała wśród wszystkich gwiazd, że ich nie było widać’ ” (21,2).  

 

Jeden zaś z apokryfów, zwany Ewangelią Pseudo-Mateusza jeszcze szerzej skomentuje znaczenie owej 

gwiazdy: „Ona bowiem ukazała się nam jaśniejszą od słońca. O jej wyglądzie nikt nigdy nie potrafi nic 

powiedzieć. Albowiem pojawienie się tej gwiazdy oznacza, że potomek Boga będzie rządził w światłości 

dnia. Nie krążyła ona pośrodku nieba, jak gwiazdy nieruchome lub też planety, które chociaż biegną 

określonym przez czas torem, są zmienne lub wędrujące; one jednak, ponieważ są nieruchome i niepewne w 

takim przewidywaniu, zwą się zawsze błędnymi. Ta zaś jedna jest bez błędu. Wydaje się, że cały biegun, to 

jest niebo, w swej wielkości nie może jej objąć, ani słońce nie może jej przyćmić jasnością swego światła” 

(94).  

 

Astronomowie włożyli wiele niepotrzebnego trudu, by zidentyfikować ową gwiazdę. Utożsamiali ją np. z 

Jowiszem, Wenus, z nową, supernową, zmienną, z kometą, meteorem, koniunkcją planet, z gwiazdą 

Halleya. Opowiadanie Mateusza nie jest przecież żadną narracją z dziedziny astronomii, jest to proste 

opowiadanie biblijne, które stara się dowieść, że narodzenie Chrystusa jest wypełnieniem wcześniejszych 
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proroctw, a w szczególności proroctwa pogańskiego wieszczka, Balaama (zwanego przez Filona 

Aleksandyjskiego, De Vita Moysis, I,L,276 „magos”), które najwyraźniej odwołuje się do „gwiazdy”, 

będącej zapowiedzią początków dynastii dawidowej:  

 

„Wyrocznia Balaama, syna Beora;  

wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy;  

wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże,  

który ogląda widzenie Wszechmocnego,  

a w wiedzy Najwyższego ma udział, [...]  

 

Widzę go, lecz jeszcze nie teraz,  

dostrzegam go, ale nie z bliska:  

wschodzi Gwiazda z Jakuba,  

a z Izraela podnosi się berło” (Lb 24,15-17).  

 

Nic monarchów nie odstrasza,  

do Betlejem śpieszą,  

gwiazda Zbawcę im ogłasza,  

nadzieją się cieszą. 

 

3. JEZUS  
 

Droga Mędrców do Betlejem była wielce uciążliwa, ale pełna wiary: 

 

„Największe trudy dalekiej wędrówki 

Wśród mroźnych nocy i skwaru południa 

Nie mogły wstrzymać spragnionych odkrycia 

Tajemnej prawdy. 

 

A kiedy doszli do kresu swej drogi, 

Znaleźli Dziecię zrodzone w ubóstwie; 

Pokorną wiarą, silniejszą niż rozum, 

Poznali Pana” 

(z hymnu na Godzinę Czytań uroczystości Objawienia Pańskiego) 

 

Kiedy wreszcie dotarli do Betlejem, nie weszli do stajni, ale do domu, gdzie zobaczyli Dziecię (Mt 2,11). A 

więc dotarli tam jakiś czas po narodzeniu się Zbawiciela. „A wszedłszy w dom, znaleźli Dziecię Jezus, 

siedzące na kolanach swej matki” (Ewangelia Pseudo – Mateusza, 16,1-2). „Prawdopodobnie są to 

cudzoziemcy - myśli Józef - ponieważ strój ich różni się od naszego. Szaty ich są bardzo obszerne, w 

ciemnym kolorze. Wreszcie na głowach mają berety, ubrani są też w szarawary, jakie zwykli nosić ludzie 

niepracujący” (Ewangelia Pseudo-Mateusza, 89). „Gdy weszli, pozdrowili Dzieciątko i padli twarzą ku 

ziemi, i na sposób barbarzyński oddają Mu pokłon, i każdy z nich całuje stopy Dzieciątka” (Ewangelia 

Pseudo-Mateusza, 92). 

 

Oto cel pielgrzymki narodów, Chrystus, Prawda, której należy się hołd: 

 

„Dzisiaj mędrcy w małości żłóbka znajdują kwilącego Tego,  

którego wielkości szukali przez gwiazdy.  

Dzisiaj własnymi oczami widzą owiniętego w pieluszki Tego,  

który tak długo uchylał się przed ich wzrokiem w przestworzach niebieskich.  

Ten widok ogarnął mędrców wielkim zdumieniem:  

niebo na ziemi, ziemia w niebiosach,  
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człowiek w Bogu, a Bóg w człowieku,  

i Ten, którego cały wszechświat pomieścić nie zdoła,  

zamknięty w dziecięcym ciałku.  

A kiedy ujrzeli, dowiedli swymi darami, że wierzą bez rozprawiania.  

Kadzidłem wyznają w Nim Boga,  

złotem - Króla,  

a mirrą wieszczą śmierć Jego.  

Tak więc poganie, którzy byli ostatnimi, stali się pierwszymi,  

bo przez wiarę mędrców, wiara pogańskich narodów została stwierdzona”  

(św. Piotr Chryzolog, Kazanie 160)  

 

4. MY 
 

Droga Mędrców jest symbolem życia człowieka podążającego z wiarą za światłem prawdy. Poszukiwanie 

prawdy, nawet wtedy, gdy dotyczy jedynie ograniczonej rzeczywistości świata czy człowieka, nigdy się nie 

kończy, zawsze odsyła ku czemuś, co jest ponad bezpośrednim przedmiotem badań, ku pytaniom 

otwierającym nam dostęp do Tajemnicy. 

 

Mędrcy szukali śladów Boga w stworzeniach i byli pewni, że można Go w nich dojrzeć. Wszechświat nie 

był dla nich wynikiem przypadku. Patrząc na niego umieli w nim odczytać coś głębokiego: mądrość 

Stworzyciela, niewyczerpaną wyobraźnię Boga, Jego bezgraniczną miłość do nas. W pięknie świata, jego 

tajemnicy, wielkości i rozumności dostrzegli wieczną rozumność. Zobaczyli, że Ten, kto stworzył świat, i 

Ten, kto narodzony w betlejemskiej grocie, jest tym samym Bogiem żywym, który się do nas zwraca, kocha 

nas, chce nas prowadzić do życia wiecznego – powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI (6.01.2011). 

 

Mędrcy spotkali następnie na swojej drodze uczonych teologów, ekspertów, którzy wiedzieli wszystko o 

Piśmie Świętym, znali jego interpretacje, umieli cytować je z pamięci. Potrafili wskazać drogę, ale sami nią 

nie poszli. Dla nich Pisma były zbiorem słów i pojęć, nad którymi można uczenie dyskutować. Czy dla nas 

Pismo Święte, ten przebogaty, podstawowy skarbiec wiary Kościoła, bardziej niż przedmiotem badań i 

dyskusji, jest Księgą wskazującą nam drogę do życia? Jest drogą, którą mamy iść codziennie razem z 

innymi? 

 

Mędrcy to pierwsi ludzie z długiego pochodu mężczyzn i kobiet, którzy w swoim życiu nieustannie 

poszukiwali wzrokiem Boga prawdziwego. Mędrcy są pierwocinami narodów, których łączy w Kościele już 

nie jednorodność etniczna, językowa czy kulturowa, ale jedynie wspólna wiara w Jezusa, Syna Bożego. W 

istocie bowiem, to nie ideologie zbawiają świat, ale zwrócenie się do Boga żywego, który jest gwarantem 

naszej wolności, gwarantem tego, co dobre i prawdziwe, co sprawiedliwe i co jest wieczną miłością.  

 

Przyszli do Betlejem, by służyć Zbawicielowi. Służyć sprawie prawdy i piękna i dobra na świecie. 

Zrozumieli, że tego nie można dokonać jedynie na sposób zewnętrzny. Zrozumieli, że sami muszą stać się 

ludźmi prawdy, dobroci, przebaczenia. Ludźmi, którzy nie pytają o to: co ja z tego będę miał? Pytają 

natomiast: jak mam służyć, aby Bóg stał się wyraźniej widzialny w świecie? 

 

Mędrcy oddali pokłon Dziecku, w którym rozpoznali Króla żydowskiego oraz Króla wszystkich narodów. 

Bóg objawiając swoją chwałę innym narodom, nie zerwał swojego przymierza z narodem izraelskim. 

Przybycie pogańskich Mędrców nie jest znakiem odrzucenia Izraela, ale znakiem kontynuacji Bożego planu 

zbawienia. Chrystus jest jednocześnie i nierozdzielnie „światłem na oświecenie pogan i chwałą swego ludu, 

Izraela” (Łk 2, 32). Światło Chrystusa oświecające pogan jest jednocześnie odblaskiem chwały Izraela.  

 

Objawienie Chrystusa jest zatem również ukazaniem powszechnej misji Kościoła. Misji niesienia światu 

światła Dobrej Nowiny, będącej źródłem życia i odnowy dla każdego człowieka i ludzkości. Chrystus 

bowiem postanowił oświecić świat za pośrednictwem swojego Kościoła (Lumen gentium, 1). Kościół ma  

być odbiciem światła Chrystusa, podobnie jak księżyc odbija światło słońca. A zatem, zadaniem każdego z 
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nas, każdego chrześcijanina, jest być „objawieniem” Chrystusa. „Tak niech wasze światło jaśnieje przed 

ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” – Mt 5, 16 (por. 

Benedykt XVI, Chrystus objawia się wszystkim narodom).  

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest jednocześnie patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego 

Dzieci. Dzieło to dąży do rozpalenia w sercach dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, duchowej 

i materialnej, z ich rówieśnikami, którzy nie znają jeszcze Chrystusa. Dzieci pomagają innym dzieciom na 

sposób duchowy (przez modlitwę, wyrzeczenia, świadectwo życia, dobre uczynki) oraz na sposób 

materialny (przez regularnie składany „grosz”, owoc własnych wyrzeczeń; przez dzielenie się częścią tego, 

co otrzymują z okazji I Komunii Świętej, przez zbieranie ofiar od dorosłych, np. przy okazji kolędowania 

misyjnego; przez realizację własnych pomysłów misyjnych, np. loterie, kiermasze, sprzedaż lampionów, 

baranków wielkanocnych, palm itp.). Dziecięce ofiary stają się częścią funduszu solidarności Papieskiego 

dzieła Misyjnego Dzieci, przeznaczonego na środki niezbędne do duszpasterstwa dzieci w krajach 

misyjnych, do nauczania, ochrony życia i zdrowia, szczególnie tam, gdzie wskutek klęsk głodu i z braku 

pomocy lekarskiej giną ich tysiące.  

 

W dniu dzisiejszym ulicami Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Torunia i Szczecina, 

przejdą orszaki Trzech Króli. Ma to przypomnieć nam o bogatej, ulicznej tradycji jasełkowej a także 

zachęcić do radosnego, wspólnego przeżywania święta Trzech Króli. Inicjatywa ta zrodziła się z małego, 

szkolnego przedstawienia wystawionego w 2005 roku w jednej ze szkół warszawskich. Ostatnio 

zgromadziła ona w Warszawie ponad 10 tys. uczestników. W tym roku w warszawskim orszaku weźmie 

udział 16 szkół, organizacje harcerskie, podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Dzisiaj - w 

samo południe – podobny orszak wyruszy również w Poznaniu - z placu Wolności w kierunku żłóbka i 

Poznańskiej Fary. Ta nowa forma świętowania ma promować rodzinne spędzanie czasu, wspólne 

kolędowanie a także zachęcać najmłodszych do poznawania historii biblijnej.  

 

Epifania posiada również swoje znaczenie ekumeniczne. W tych dniach niektóre Kościoły wschodnie - jak 

prawosławny Kościół rosyjski, Kościoły koptyjski, etiopski i ormiański - obchodzą uroczystość Narodzenia 

Jezusa Chrystusa. Modlimy się również za nie, aby świętowanie narodzin Słowa Bożego w ludzkim ciele 

stało się dla ich wiernych źródłem nowej siły duchowej oraz umocnieniem komunii między nami 

wszystkimi, którzy uznajemy Go za naszego Pana i Zbawiciela. 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Przykład Mędrców wzywa nas dzisiaj do pójścia w ich ślady. My również ofiarujmy Panu złoto naszego 

istnienia, to znaczy wolność naśladowania Go z miłości. Wznieśmy ku Niemu kadzidło naszej gorącej 

modlitwy. Ofiarujmy Mu mirrę, czyli pełne wdzięczności uczucie ku Temu, który nas umiłował aż do 

śmierci (por. Benedykt XVI, Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2, 2). Orędzie na XX Światowy Dzień 

Młodzieży -2005). 

 

„Panie, ta gwiazda, co Mędrców wiodła 

Do Chrystusowej kołyski, 

Niech nas do Twego prowadzi źródła, 

Światowe zaćmi połyski. 

 

Do ostatniego życia zaniku 

Boskiego światła udziela, 

Byśmy tam zaszli po jej promyku, 

Do świętych stóp Zbawiciela” 

(Jakaż to gwiazda)  

List Arcybiskupa Poznańskiego, Światowy Dzień Chorego, 2011  
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LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO NA ŚWIATOWY DZIEŃ 

CHOREGO W ROKU 2011  

   

Z okazji wspomnienia Matki Bożej z Lourdes - dnia 11 lutego - obchodzimy w Kościele Światowy Dzień 

Chorego. Ten dzień stanowi okazję do zastanowienia się nad tajemnicą cierpienia, nad sensem ludzkiego 

cierpienia oraz chrześcijańskim obowiązkiem towarzyszenia ludziom cierpiącym. Winien on uwrażliwić 

społeczeństwo na ludzi chorych oraz pomóc im w dostrzeżeniu ludzkiej i nadprzyrodzonej wartości 

cierpienia. Ma zainspirować wspólnoty chrześcijańskie i rodziny zakonne do włączenia się w 

duszpasterstwo służby zdrowia, ukazując znaczenie opieki duchowej nad chorymi. Winien zachęcić do 

służby wolontariackiej. Ma też przypomnieć o potrzebie duchowej i moralnej formacji pracowników służby 

zdrowia.  

   

   

To wszystko ma ogromną wagę, ponieważ miarą człowieczeństwa jest nasze odnoszenie się do cierpienia i 

do człowieka cierpiącego, tak w przypadku jednostki, jak i społeczeństwa. „Społeczeństwo, które nie jest w 

stanie zaakceptować cierpiących ani im pomóc i mocą współczucia współuczestniczyć w cierpieniu, 

również duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim" (Spe salvi, 38).  

   

   

1. „Krwią Jego zostaliście uzdrowieni" (1P 2,24)  

   

Tegoroczny Światowy Dzień Chorego obchodzony jest pod hasłem „Krwią Jego zostaliście uzdrowieni (1P 

2,24). Widzieć człowieka cierpiącego oczami kontemplacji".  

   

Słowa z listu św. Piotra mówią o Chrystusie, który obarczył się cierpieniem człowieka każdego czasu i 

każdego miejsca, także naszymi cierpieniami, naszymi trudnościami oraz naszymi grzechami. 

Doświadczając cierpienia, złożył je w duchowej ofierze na krzyżu. Z tego względu Jego rany i krew stały się 

znakiem naszego odkupienia, przebaczenia i pojednania z Ojcem. Poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, 

„abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości" (1P 2,24). Dlatego Kościół 

wyznaje: „Krwią Jego zostaliście uzdrowieni" (1P 2,24).  

   

Ta rzeczywistość stała się próbą wiary uczniów. Za każdym razem, gdy Pan mówi o swojej męce i śmierci, 

oni nie rozumieją, odrzucają, przeciwstawiają się. Także apostoł Tomasz ma kłopoty, by uwierzyć w drogę 

zbawczej męki: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce 

gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę" (J 20,25). Dopiero gdy Chrystus ukazuje mu 

swoje rany, jego odpowiedź przekształca się we wzruszające wyznanie wiary: „Pan mój i Bóg mój!" (J 

20,28). To, co wcześniej było przeszkodą nie do pokonania, ponieważ było znakiem pozornej klęski Jezusa, 

w spotkaniu ze Zmartwychwstałym staje się dowodem zwycięskiej miłości: „Jedynie Bóg, który miłuje nas 



610 
 

do tego stopnia, aby wziąć na siebie nasze rany i nasze boleści, przede wszystkim gdy są niezawinione, 

godzien jest wiary" (Benedykt XVI, Orędzie Urbi et Orbi, Wielkanoc 2007).  

   

2. Doświadczenie cierpienia a ofiara  

   

Zmartwychwstały Pan nie usunął cierpienia i zła ze świata, ale zwyciężył je u ich podstawy. Despotyzmowi 

zła odpowiedział wszechmocą swej Miłości. Wskazał nam, że drogą do pokoju i radości jest Miłość: 

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy 

tak się miłowali wzajemnie" (J 13,34). Kiedy więc razem z Tomaszem mówimy: „Pan mój i Bóg mój!", 

wyrażamy tym samym naszą gotowość oddawania życia za braci (por. 1J 3,16).  

   

To pragnienie oddawania życia za braci objawia się nieraz u chorych w ich gotowości do ofiary. Chory 

może swoje cierpienie uczynić przedmiotem ofiary, którą składa w znanej sobie i bliskiej jego sercu 

sprawie. W ten sposób rodzi się głęboka więź między ofiarującym a tym, za kogo cierpienie jest ofiarowane.  

   

Z kolei człowiek zdrowy, który spotyka się z chorym, może być pobudzony do ofiary na rzecz cierpiącego. 

Może on ofiarować cierpiącemu dar swojego czasu, spędzając przy jego łóżku długie godziny, niekiedy całe 

dni i noce. Może ofiarować choremu swoje umiejętności, uczucia, emocje. Czasem może to być również 

ofiara materialna, która ma na celu zapewnienie opieki, higieny, pielęgnacji czy terapii. Doświadczenie 

cierpienia drugiego człowieka może zrodzić w naszych sercach miłość w jej najczystszej postaci - miłość 

ofiarną.  

   

3. Transplantologia - szczególną postacią ofiarnej miłości  

   

Dar ofiarny składany przez człowieka może jednak przybrać jeszcze inny, zupełnie niezwykły kształt. 

Chodzi o przekazanie przez człowieka zdrowego własnego narządu człowiekowi choremu.  

   

Jest to dzisiaj możliwe dzięki nowym osiągnięciom nauk medycznych w ostatnich kilkudziesięciu latach; 

idzie mianowicie o leczenie za pomocą przeszczepów komórek, tkanek i narządów. Ta metoda ratowania 

życia jest dzisiaj uznawana przez transplantologów za standardową. Jej specyfiką jest konieczność 

pozyskania tkanki lub narządu od dawcy, który w sposób świadomy i dobrowolny godzi się uczynić dar z 

własnego ciała.  

   

Decyzja oddania własnego narządu, np. nerki, czy zgoda na pobranie organów z ciała zmarłej bliskiej osoby 

nie jest łatwa, ale właśnie od niej często zależy uratowanie czyjegoś życia. Jan Paweł II w encyklice 

Evangelium vitae podkreśla: „Na szczególne uznanie zasługuje oddawanie organów, zgodnie z wymogami 

etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei" (EV, 86). 
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W jednym ze swoich przemówień do przedstawicieli świata medycznego Sługa Boży powiedział: „Z 

pojawieniem się przeszczepów narządów, zapoczątkowanych przez transfuzje krwi, człowiek znalazł sposób 

ofiarowania części siebie, swojej krwi i swojego ciała, by inni mogli nadal żyć. Dzięki nauce i formacji 

zawodowej oraz poświęceniu lekarzy i pracowników służby zdrowia pojawiają się nowe i wspaniałe 

wyzwania. Jesteśmy wezwani, by miłować naszego bliźniego na nowe sposoby; mówiąc językiem 

ewangelicznym, miłować „aż do końca" (J 13,1), nawet jeśli w granicach, które nie mogą być przekroczone, 

granicach, postawionych przez naturę ludzką" (Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników I 

Międzynarodowego Kongresu na temat przeszczepów narządów, 20 czerwca 1991).  

   

4. Problemy etyczne związane z transplantacją  

   

Aby dawstwo narządów było rzeczywiście wyrazem miłości, musi dokonywać się w zgodzie z 

podstawowymi zasadami etycznymi, przy uwzględnieniu kilku podstawowych problemów, które związane 

są z poszczególnymi rodzajami sytuacji medycznych.  

„Przeszczep zakłada uprzednią, wolną i świadomą, decyzję ze strony dawcy lub kogoś, kto reprezentuje go 

w sposób uprawniony, zazwyczaj członków najbliższej rodziny. Jest to decyzja ofiarowania, bez żadnego 

wynagrodzenia, części ciała [...] ze względu na zdrowie i dobro innej osoby. W tym sensie akt medyczny 

przeszczepu umożliwia akt ofiarowania ze strony dawcy, ów szczery dar z siebie, który wyraża nasze istotne 

powołanie do miłości i komunii" (Karta Pracowników Służby Zdrowia. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa 

Służby Zdrowia - Watykan 1995, 90).  

Jednakże: „Z moralnego punktu widzenia nie wszystkie narządy można dawać. Z przeszczepów należy 

wykluczyć mózgowie i gruczoły płciowe, które zapewniają tożsamość osobową i prokreacyjną osoby. 

Chodzi o narządy, dzięki którym ciało w sposób specyficzny nabiera niepowtarzalnej jedyności osoby, do 

której ochrony jest zobowiązana medycyna" (Karta Pracowników Służby Zdrowia, 88).  

Istnieje przy tym zasadniczy podział dawców narządów i tkanek na dawców żyjących i zmarłych.  

a. W przypadku dawcy żyjącego podstawowym wymogiem jest ochrona jego życia. Tutaj „pobranie jest 

uprawnione pod warunkiem, że chodzi o narządy, których pobranie nie zakłada poważnego i 

nieodwracalnego uszkodzenia dla dawcy. «Osoba może dać tylko to, czego może pozbawić się bez 

poważnego niebezpieczeństwa dla własnego życia lub tożsamości osobowej, oraz ze słusznej i 

proporcjonalnej racji»" (Karta Pracowników Służby Zdrowia, 86). Nie można pobrać pojedynczego narządu, 

np. serca, gdyż prowadziłoby to do śmierci dawcy. Można natomiast pobierać narządy parzyste, np. nerki, 

czy tkanki regenerujące się, np. szpik kostny, gdyż to nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia i 

zdrowia dawcy. Poza tym zgoda na oddanie narządu przez dawcę żyjącego musi być absolutnie 

bezinteresowna i motywowana wyłącznie miłością. Dlatego pobieranie narządów od dawców żyjących 

ogranicza się najczęściej do dawstwa na rzecz najbliższego krewnego. Ma to wyeliminować 

niebezpieczeństwo komercyjnego traktowania własnego ciała, co wykluczałoby dar w imię ofiarnej miłości i 

otwierało drogę do licznych nadużyć i przestępstw.  

Nieco inaczej przedstawia się dawstwo tkanek (krwi lub szpiku kostnego). Tutaj tworzy się wielkie bazy 

danych dawców, których prosi się o tkankę w momencie stwierdzenia tzw. zgodności tkankowej. 

Krwiodawca czy dawca szpiku nie zna biorcy. Czasem biorca jest człowiekiem mieszkającym na drugim 

końcu kraju, albo nawet za granicą. Nauka dała również tutaj możliwość bezimiennej i bezinteresownej 

ofiary, która powinna mobilizować zdrowych ludzi do deklarowania gotowości bycia takim dawcą. Wymaga 

to przeprowadzenia kilku niezbędnych badań. Następnie potrzebna jest gotowość oddania tkanki, gdy 
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znajdzie się potrzebujący pomocy śmiertelnie chory człowiek, którego struktura tkankowa odpowiada 

strukturze dawcy.  

   

b. Drugim rodzajem dawcy jest dawca zmarły. W tym przypadku możliwe jest pobranie wielu narządów, w 

tym także pojedynczych, jak np. serca. Z tym jednak wiążą się dwa zasadnicze zagadnienia.  

   

Przede wszystkim konieczna jest absolutna pewność co do nieodwracalnej śmierci dawcy. Zgon musi być 

stwierdzony przez komisję lekarską, w skład której wchodzą odpowiedni specjaliści. Wynika stąd 

obowiązek „podjęcia środków, by zmarły nie był uważany i traktowany jako taki przed odpowiednim 

stwierdzeniem śmierci" (Karta Pracowników Służby Zdrowia, 87).  

   

Innym problemem jest zgoda dawcy na pobranie narządów. W sytuacji, w której dawca już nie żyje, prawo 

przewiduje dwa sposoby wyrażenia zgody. Pierwszy, który przyjęty jest w polskim prawodawstwie, to tzw. 

„zgoda domniemana". Uznaje się, że człowiek wyraża swoją zgodę, jeśli za życia nie wyraził sprzeciwu co 

do pobrania narządów i tkanek do przeszczepu po jego śmierci (Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i 

przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, 1.07.2005). Sytuacja ta jest niedoskonała pod względem 

etycznym i budzi szereg wątpliwości oraz trudności u lekarzy i wśród rodziny zmarłego. Jej niedoskonałość 

etyczna polega przede wszystkim na braku jednoznacznie wyrażonej woli, podczas gdy dar w imię miłości 

bliźniego domaga się decyzji świadomej. W praktyce więc lekarze pytają rodzinę o wolę zmarłego i ich 

zgodę.  

   

Etycznie lepszą jest tzw. „pozytywna zgoda", która polega na zadeklarowaniu przez człowieka jeszcze za 

życia, że - w przypadku jego śmierci - zgadza się on na pobranie narządów. Jest to świadomy i wolny akt, 

mający etyczny wymiar daru na rzecz drugiego człowieka. Ten akt posiada swoją duchową wartość nawet 

wtedy, gdy nie dojdzie do skutku. Pozytywnie wyrażona zgoda rozwiewa szereg wątpliwości i trudności 

stojących przed rodziną zmarłego i lekarzami, którzy pragną wszcząć procedurę pobierania narządów do 

przeszczepu.  

   

Zakończenie  

   

W rzeczy samej, problem transplantacji jest bardzo trudny. Pośrednim dowodem tego było zmniejszenie 

liczby przeszczepów w Polsce oraz wydłużone kolejki oczekujących na taką operację. W takiej sytuacji 

łatwo o - zabroniony prawnie - handel ludzkimi narządami. A chociaż nielegalne pobieranie i 

przeszczepianie jest w Polsce zabronione i nie uczestniczą w tym ani nie pośredniczą pracownicy służby 

zdrowia, to jednak na portalach internetowych pojawiają się już oferty sprzedaży własnych narządów. 

Desperacja ze strony osób oczekujących na przeszczep łatwo może stać się siłą napędową czarnego rynku. 

W takich okolicznościach ludzie biedni - tak chorzy, jak i dawcy - znajdą się w sytuacji nie do 

pozazdroszczenia.  
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Celem tego listu nie jest jednak zniechęcenie do transplantacji poprzez podkreślanie trudności z nią 

związanych, ale zwrócenie uwagi na jej wymiar etyczny oraz na to, że dawstwo narządów i tkanek wymaga 

miłości, czasami nawet miłości heroicznej. Jest to ewangeliczna „miłość do końca".  

   

„Krwią Jego zostaliście uzdrowieni". Chrystusowa krew daje nam życie wieczne. Nasza krew, inne tkanki 

lub narządy mogą uratować i przedłużyć życie doczesne drugiego człowieka. Jest to duże wezwanie, do 

którego przemyślenia gorąco zachęcam.  

   

Wszystkim chorym - zwłaszcza oczekującym na przeszczep, lekarzom niosącym pomoc i nadzieję oraz tym, 

którzy już służą darem swoich tkanek lub deklarują gotowość oddania swoich narządów w imię miłości -  

   

z serca błogosławię.  

   

+ Stanisław Gądecki  

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dzień Życia Konsekrowanego, 2.2.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Odwaga pójścia za Chrystusem. Dzień Życia Konsekrowanego (Katedra 

Poznańska – 2.02.2011).  

   

W święto Ofiarowania Pańskiego gromadzimy się w Poznańskiej Katedrze. Zgodnie z wolą Sługi Bożego 

Jana Pawła II w to święto przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W orędziu inaugurującym 

Dzień Życia Konsekrowanego Ojciec Święty wskazał na jego potrójną celowość. Po pierwsze, winien on 

prowadzić do uroczystego uwielbienia Pana oraz dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowanego, które 

ubogaca i raduje wspólnotę chrześcijańską przez wielorakie charyzmaty. Po drugie, winien przyczynić się 

do lepszego poznania oraz wyrażenia szacunku dla życia konsekrowanego ze strony Ludu Bożego. Po 

trzecie, winien pomóc samym konsekrowanym w rozważeniu Bożego piękna promieniującego z ich sposobu 

życia oraz uświadomić sobie ich niezastąpioną misję w Kościele i świecie. 

Witam więc jak najserdeczniej tych, którzy poświęcili swoje życie na służbę Bogu i ludziom w zakonach, 

zgromadzeniach i instytutach świeckich. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za tak liczne przybycie na 

dzisiejsze eucharystyczne spotkanie. Zapewniam o mojej duchowej więzi i wyrażam moją wdzięczność za 

wszelkie dobro, jakie czynicie służąc Ludowi Bożemu. 

 

Dzisiejsze święto ma szczególną wymowę. Cóż bowiem może być wymowniejszym wzorem dla wszystkich 

mężczyzn i kobiet konsekrowanych, jeśli nie scena Ofiarowania Pańskiego? To wydarzenie uczy nas 

przynajmniej dwóch rzeczy: oddania się na własność Panu oraz odwagi pójścia za Chrystusem.  

 

OFIAROWANIE PAŃSKIE  
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Pierwszy temat, czyli oddanie się Panu na własność, Ewangelista Łukasz opisuje w następujący sposób: 

„Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je [Dzieciątko Jezus] 

do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne 

dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu” (sanctum Domino vocabitur - Łk 2,22). Inaczej mówiąc, ten, 

który jest poświęcony Panu będzie osobą świętą (Łk 1,35).  

 

W przypadku rodziców Jezusa nie był to jednak taki sam obrzęd, jak u wszystkich innych ówczesnych 

rodziców żydowskich, ponieważ wszyscy inni rodzice przedstawiali swoich pierworodnych synów Bogu, 

natomiast w przypadku rodziców Jezusa, to sam Bóg przedstawił swojego Syna pierworodnego ludziom 

ustami Symeona i Anny. Symeonowi „Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza 

Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni”. Symeon i Anna prowadzeni przez Ducha 

Bożego przyszli do świątyni i uznali Chrystusa za Pana; rozpoznali w Nim długo oczekiwanego Mesjasza. 

„Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na 

oświecenie pogan i chwałę ludu Twego” (Łk 2, 30-32). 

 

Opisując scenę Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, św. Łukasz zdaje się kopiować starotestamentalną 

scenę ofiarowania Samuela w sanktuarium w Szilo. Kiedy rodzice Samuela zanieśli dziecko do Szilo, 

powiedzieli tam kapłanowi: „Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany 

na własność Panu. I oddali tam pokłon Panu” (1 Sm 1,24-28). Kapłan Heli „błogosławił Elkanie i jego 

żonie” (1 Sm 2,20) – podobnie jak później Symeon rodzicom Jezusa. W tym samym sanktuarium w Szilo 

przebywały również kobiety, które – podobnie jak Anna w świątyni jerozolimskiej - „służyły przy wejściu 

do Namiotu Spotkania” (1 Sm 2,22). 

 

Rodzice Jezusa przybyli do Jerozolimy ze świadomością, że ich Syn jest Bożą własnością oraz że pragną Go 

poświęcić Bogu ze wszystkimi tego konsekwencjami. Przybyli zgodnie z Prawem Mojżeszowym, które 

wymagało od Izraelitów „poświęcenia Bogu” pierworodnych chłopców. Ten obrzęd świątynny miał swoje 

podwójne uzasadnienie. Pierwszą przyczynę podaje Księga Wyjścia: „Poświęćcie Mi wszystko 

pierworodne. [...] Gdy cię syn zapyta w przyszłości: Co to oznacza? - odpowiesz mu: Pan ręką mocną 

wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co 

pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję dla Pana męskie 

pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna” (Wj 13,2.13-15). 

 

W scenie Ofiarowania w świątyni objawiła się więc najpierw tajemnica Jezusa „konsekrowanego” dla 

swojego Ojca. Tego który przyszedł wypełnić wolę Ojca („Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym 

spełniał wolę Twoją, Boże” - Hbr 10,7). 

 

Drugie uzasadnienie idzie znacznie dalej. W zamian za ocalenie pierworodnych synów w Egipcie, wszyscy 

pierworodni chłopcy izraelscy byli zobowiązani do służby kapłańskiej. Według tradycji talmudycznej – na 

pustyni po wyjściu z Egiptu - pierworodni zostali zobowiązani do pełnienia służby kapłańskiej aż do czasu 

zbudowania Namiotu Spotkania, kiedy to urząd kapłański został przekazany pokoleniu Lewiego (Lb 

3,12.41; 8,18; por. Targum Onqelosa do Wj 25,5). Dopiero wtedy – mówi Księga Liczb - „wziąłem lewitów 

spośród synów Izraela na miejsce wszystkich pierworodnych [...]. Do Mnie bowiem należy wszystko, co jest 

pierworodne. W dniu, kiedy zabijałem wszystko, co było pierworodne w ziemi egipskiej, poświęciłem dla 

siebie wszystko pierworodne w Izraelu, począwszy od człowieka aż do bydlęcia. Do mnie należą; Ja jestem 

Pan” (Lb 3,12-13).  

 

A chociaż św. Łukasz podkreśla przede wszystkim obrzęd oczyszczenia rodziców Pana Jezusa, a właściwie 

jego Matki, to w rzeczywistości - w tym samym czasie - dokonało się coś znacznie ważniejszego. Pan Jezus 

- zgodnie z Prawem - został poddany ceremonii wykupu. Dzięki temu oficjalnie został uznany w świątyni 

jako „Syn pierworodny”, którym był rzeczywiście.  

 

W ten sposób święto Ofiarowania Pańskiego stało się w Kościele dobitnym symbolem oddania się 
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człowieka na własność Bogu. Najpierw tych, którzy w Kościele i świecie pragną naśladować Jezusa 

czystego, ubogiego i posłusznego woli Ojca, a następnie dla wszystkich ochrzczonych, którzy winni 

dojrzewać jako „konsekrowani” dla Pana; którzy mają wzrastać w świadomości bycia wybraną i umiłowaną 

„własnością” Pana; którzy pełniąc funkcję kapłańską „w świecie” mają za zadanie „uświęcanie” 

[sanctificatio] tegoż świata. Cały bowiem Kościół – podobnie jak Izrael (Wj 4,22; Wj 4,23; Jer 31,9; Syr 

36,11) - jest „synem pierworodnym Pana”. Dlatego autor Listu do Hebrajczyków powie: przystąpiliście „do 

Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów 

sprawiedliwych, które już doszły do celu” (Hbr 12,23).  

 

ODWAGA W PÓJŚCIU ZA JEZUSEM 
 

A teraz przejdźmy od Ofiarowania Pańskiego do ofiarowania osób konsekrowanych, czyli żyjących w 

instytutach zakonnych oddanych kontemplacji, dziełom apostolskim, w instytutach świeckich, 

stowarzyszeniach życia apostolskiego oraz w stanie dziewic, wdów, pustelników i pustelnic poświęconych 

Bogu.  

 

a. Wiemy już, że Ofiarowanie Jezusa jest obrazem całkowitego oddania własnego życia Bogu przez tych, 

którzy są powołani, aby - poprzez rady ewangeliczne – móc ciągle na nowo odtwarzać w Kościele i w 

świecie charakterystyczne przymioty Jezusa: dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo (por. Vita consecrata, 1).  

 

Piękny przykład takiego duchowego oddania przedstawia „reguła życia” Najświętszej Maryi Panny w 

świątyni jerozolimskiej, przekazana nam przez apokryf z VII wieku, powstały w Galii, w kręgach rodzącego 

się monastycyzmu benedyktyńskiego, a zatytułowany „Ewangelia Pseudo Mateusza”. Jest to poszerzona 

parafraza wcześniejszej „Protoewangelii Jakuba”, starszego apokryfu pochodzącego z ok. 140 roku po Chr.  

 

„Przyjęła sobie taką regułę życia - mówi ten tekst - że od rana aż do trzeciej godziny modliła się, od godziny 

trzeciej aż do dziewiątej zajmowała się tkaniem. A od dziewiątej ponownie wracała do modlitwy aż do 

momentu, kiedy ukazywał się jej anioł Pański, z którego rąk przyjmowała posiłek. Tak coraz bardziej 

udoskonalała się w oddawaniu chwały Bożej. Dla starszych dziewic była Maryja wzorem w oddawaniu 

chwały Bogu: ochotna w czuwaniach, biegła w prawie Bożym, uniżona w pokorze, rozmiłowana w 

Psalmach Dawidowych, wdzięczna w miłości, skromna w czystości, niedościgniona we wszelkiej cnocie. 

Była bowiem stała, nieporuszona, niezmienna, i każdego dnia zabiegała o jeszcze większą doskonałość. Nikt 

nie widział jej zagniewanej, ani złorzeczącej. Każde jej słowo było tak pełne łaski, że Boga rozpoznawano 

na jej wargach. [...]  

 

Kapłan Abiatar złożył arcykapłanom wielkie dary, aby mógł zabrać Maryję na żonę dla swego syna. Ona zaś 

sprzeciwiła się im mówiąc: "Nie jest to możliwe, bym poznała męża albo mąż poznał mnie". Arcykapłani 

zaś i wszyscy jej krewni tłumaczyli jej: "Bóg w dzieciach jest czczony i wielbiony jest w potomkach; tak 

zawsze było w Izraelu". Odpowiadając zaś Maryja rzekła: "Przede wszystkim Bóg uznawany jest i czczony 

w czystości. Albowiem przed Ablem nie było nikogo sprawiedliwego wśród ludzi. On przez swoją ofiarę 

spodobał się Bogu i został okrutnie zabity przez tego, który nie był miły Panu. Otrzymał jednak dwie 

korony: jedną za swój dar ofiarny, drugą za swoją dziewiczość, ponieważ nigdy nie zhańbił ciała swego. 

Także Eliasz w ciele został uniesiony do nieba, gdyż zachował dziewiczość ciała. Przebywając w świątyni 

Bożej już w dzieciństwie zrozumiałam, że można być miłym Bogu zachowując dziewictwo. Dlatego 

postanowiłam w swoim sercu, że nigdy nie poznam męża” (Ewangelia Pseudo-Mateusza 4,2-7,2; przekład 

ks. Kazimierz Obrycki).  

 

b. To prawda, że dzisiaj nie wszyscy rozumieją doniosłość życia konsekrowanego. Z badania 

przeprowadzonego w 2002 roku przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego dowiadujemy się, że co 

piąty ankietowany nie wie po co istnieją zakonnicy i zakonnice. Niektóre odpowiedzi są wręcz szokujące; 
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według nich zakonnicy nic nie robią, siedzą i modlą się, nie zajmują się niczym konkretnym, same zaś 

zakony są miejscem ucieczki od cywilizacji; przechowalnią dla tych, którzy nie wiedzą co ze sobą zrobić.  

 

My - przeciwnie - zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że zakony są niezwykle ważne dla Kościoła, 

ponieważ życie konsekrowane bierze swój początek z samego Chrystusa, który wybrał dla siebie właśnie 

formę życia w dziewictwie, ubóstwie i posłuszeństwie. Dlatego życia konsekrowanego nigdy nie może 

zabraknąć w Kościele, pragnął go bowiem Chrystus, jako niezbywalnej części składowej swojego Kościoła. 

Bez zgromadzeń zakonnych Kościół nie byłby w pełni sobą. Nie byłby w pełni sobą bez osób 

konsekrowanych, które - przez sam fakt swojego istnienia – są jakby mostem prowadzącym ku Bogu dla 

wszystkich, którzy je spotykają. W społeczeństwie, któremu grozi uduszenie się w wirze tego, co ulotne i 

korzystne, życie konsekrowane jest znakiem tego, że ludzka wdzięczność i miłość nie umarły (Benedykt 

XVI).  

 

c. Ale życie konsekrowane to nie tylko całkowite oddanie się stworzenia Stwórcy, to również – jak uczy List 

Episkopatu na tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego – odwaga w pójściu za Chrystusem.  

 

Tej odwagi potrzeba w momencie podejmowania decyzji przez młodych, wstępujących na drogę życia 

zakonnego, kiedy - mimo obaw lub strachu – potrzeba podjęcia ryzyka, ponieważ „brakiem odwagi jest 

wiedzieć, co prawe a tego nie czynić” (Konfucjusz).  

 

Odwaga - zapewniająca wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra - potrzebna jest również 

dla doskonałego wypełnienia ślubów zakonnych: Św. Tomasz uczy iż: Niewzruszone trwanie pośród 

niebezpieczeństw jest ważniejszym aktem męstwa niż natarcie (Summa teologiczna II-II, q. 123, a. 6). 

„Wobec szerzenia się hedonizmu od was oczekuje się odważnego świadectwa czystości, będącej wyrazem 

serca znającego piękno i cenę Bożej miłości. Wobec dominującego dziś powszechnie pragnienia pieniądza 

waszym skromnym życiem i gotowością służenia najbardziej potrzebującym przypominacie, że Bóg jest 

prawdziwym bogactwem, które nie niszczeje. Wobec indywidualizmu i relatywizmu, prowadzących do 

tego, że człowiek staje się dla siebie jedyną normą, wasze braterskie życie zdolne poddać się kierownictwu, 

a więc gotowość do posłuszeństwa, potwierdza, że realizację samych siebie składacie w ręce Boga” 

(Benedykt XVI, Kościół potrzebuje waszego świadectwa, potrzebuje życia konsekrowanego, Łomża – 

10.12.2005).  

 

Potrzeba odwagi, gdy pojawia się polecenie przełożonego, które jest uciążliwe albo takie, które wydaje się 

nam zgoła niemożliwe do wykonania. Kiedy podwładny widzi coś pożyteczniejszego dla swojej duszy niż 

to, co nakazuje mu przełożony. Ojciec życia mniszego zaleca w tym przypadku otwarty, pokorny i ufny 

dialog między podwładnym a przełożonym, w końcu jednak radzi, aby mnich był: „posłuszny z miłości 

Boga, ufając w Jego pomoc”. W doskonałym posłuszeństwie trwa ten, kto woli raczej znosić 

prześladowanie niż odłączyć się od braci, kto „życie swoje oddaje za braci swoich” - zauważył św. 

Franciszek. Miłość i komunia reprezentują najwyższe wartości życia zakonnego, którym winny 

podporządkować się tak sprawowanie władzy jak i posłuszeństwo (por. Instrukcja Kongregacji ds. 

Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Posługa władzy i posłuszeństwo. 

Faciem tuam, Domine, requiram, 26).  

 

Życie zakonne nie jest – jak życie w ogóle – wolne od trosk. Dlatego trzeba koniecznie odróżnić aktualne 

kłopoty określonego instytutu lub formy życia konsekrowanego, które mogą się zmieniać zależnie od 

okoliczności, od niezmiennego posłannictwa, jakie życie konsekrowane ma do spełnienia w Kościele. Gdy 

brak powołań, kiedy brak widocznych, spektakularnych owoców pracy zakonnej nie wolno się załamywać. 

Wszystkim sytuacjom niedostatku należy stawiać czoła z odwagą, jaka płynie z przekonania, że od każdego 

zakonnika i zakonnicy oczekuje się nie tyle sukcesu, ile raczej wysiłku wierności. Trzeba natomiast 

bezwzględnie czuwać nad tym, by nie dopuścić do prawdziwej klęski życia konsekrowanego, która nie 
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polega na spadku liczebności, ale na zaniku duchowej wierności Chrystusowi oraz własnemu powołaniu i 

misji (por. Vita consecrata, 63).  

 

Poza tym zaś potrzeba odwagi polegającej na otwartości pozbawionej bojaźni (parresia), z jaką apostołowie 

- mimo grożącej im kary więzienia a nawet śmierci - głosili publicznie orędzie ukrzyżowanego i 

zmartwychwstałego Chrystusa. Podczas gdy współczesna opinia publiczna kształtuje wzorce dalekie od 

wymagań prawdy, sprawiedliwości i uczciwości, trzeba mieć sporą odwagę, aby się jej przeciwstawić. 

Umieć, wbrew wszystkiemu i wszystkim stanąć po stronie Boga. By dzień po dniu, miesiąc po miesiącu 

płynąć pod prąd, zabiegając o to, by się podobać Bogu, a nie ludziom. 

 

Odwagi potrzeba również w starszym wieku, kiedy nie mamy najmniejszej ochoty przekazać naszych 

obowiązków młodszym, przekonani, że nikt ich nie wypełni tak doskonale jak my. Za tym kryje się 

podświadome przekonanie, że modlitwa w życiu zakonnika nie ma tak wielkiej wartości jak działanie.  

 

Trzeba wreszcie odwagi, by zrozumieć, że w Kościele to, co partykularne, winno otwierać się na to, co 

powszechne, ponieważ w zamyśle Bożym cały Kościół stanowi jedno Ciało Chrystusa. Wspólnota zakonna 

winna kochać swój Kościół lokalny, ubogacać go swymi charyzmatami i otwierać się na wymiar bardziej 

powszechny. Od diecezji, w której żyje, nie może się ani izolować, tak jak też nie może być przez nią 

całkowicie wchłonięta. 

 

d. Do tego wszystkiego nie wystarczy zwykła dobra wola. Potrzebne jest potężniejsze źródło energii – o 

której mówi Księga Kronik: „Silnymi i odważnymi poczuli się potomkowie Judy, ponieważ oparli się Panu, 

Bogu swych ojców” (2Krn 13,18). W sytuacjach trudnych, a czasami nawet dramatycznych, trzeba zdać 

sobie sprawę z tego, że nasza odwaga nie pochodzi z naszej natury czy naszej liczebności, ale z zawierzenia 

Bogu, który nas kocha. „Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie 

wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował” 

(Pwt 7,7-8). „Miejcie odwagę żyć dla Miłości” (Jan Paweł II).  

 

Trzeba powrócić do pierwszej miłości, do tej wewnętrznej iskry, od której rozpoczęło się nasze pójście za 

Chrystusem. Tylko świadomość bycia przedmiotem nieskończonej miłości może nam pomóc przezwyciężyć 

każdą trudność osobistą oraz trudności instytutu. Nikt nie może być prawdziwie twórczy, zdolny do 

odnowienia instytutu i zapoczątkowania nowych dróg duszpasterstwa, jeśli najpierw nie czuje się ożywiony 

tą miłością, która czyni go mocnym i odważnym, napełnionym śmiałością (por. Kongregacja Instytutów 

Życia Konsekrowanego i Życia Apostolskiego. Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Odnowione 

zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu, 22). 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim świeckim, którzy otaczają życzliwością i troską powołania 

zakonne, a w szczególności wspierają zakony klauzurowe. Niech ta wymiana darów będzie wyrazem 

naszego szacunku dla osób służących nieustannie Bogu w postach i modlitwie, jak Symeon i Anna. 

 

Pełni ufności odnówmy teraz nasz akt całkowitego oddania siebie Chrystusowi. Przystąpmy do Boga 

trzykroć świętego, aby jeszcze raz radośnie oddać nasze życie i nasze posłannictwo - osobiste i 

wspólnotowe, mężczyzn i kobiet konsekrowanych - królestwu Bożemu. Uczyńmy to w głębokiej więzi 

duchowej z Dziewicą Maryją, wpatrując się w Matkę ofiarującą Dziecię Jezus w świątyni, w Tę, która jest 

pierwszą i doskonałą konsekrowaną, prowadzoną przez Boga samego. Dziewicę czystą, ubogą i posłuszną, 

całkowicie nam oddaną. Z Jej pomocą wypowiedzmy teraz ponownie nasze „oto jestem”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święto Katedry św. Piotra, 22.2.2011  
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Abp Stanisław Gądecki. Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką. Święto Katedry św. Piotra Apostoła 

(22.02.2011).  

   

Ekscelencje, Najczcigodniejsi Księża Biskupi, 

Kapituło Archikatedralna,  

Magnificencje, Panowie Rektorzy i Prorektorzy Wyższych Uczelni Miasta Poznania, 

Magnificencje Rektorzy Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, 

Panie Prezesie Poznańskiego Oddziału PAN, 

Panie Prezesie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,  

Członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim,  

Dziekani i Profesorowie, Adiunkci, Doktoranci, 

Duszpasterze Akademiccy, 

Bracia i Siostry w Chrystusie!  

   

Dzisiaj obchodzimy dość tajemnicze święto, niepodobne do innych świąt liturgicznych. W dniu dzisiejszym 

czcimy bowiem Katedrę św. Piotra Apostoła.  

   

Słowo „katedra" znaczy pierwotnie uroczyste siedzisko (cathedra), na którym zasiada biskup. Tego rodzaju 

siedzisko ma swoje historyczne znaczenie. Kiedy w starożytności ktoś obejmował ważny urząd, najpierw 

musiał objąć w posiadanie przysługujące mu miejsce. Król obejmował tron. Sędzia obejmował siedzenie 

sędziowskie. Uczony obejmował katedrę. To dawne znaczenie przetrwało do dzisiaj w nazewnictwie 

uniwersyteckim; profesorowie posiadają katedry, czyli kierują nauczaniem w określonej dziedzinie wiedzy, 

ponieważ zdobyli uznanie w swojej dziedzinie, autorytet, weszli w posiadanie określonej władzy, wyrażonej 

zewnętrznie w postaci profesorskiego fotela. Mieć oficjalne siedzisko znaczy piastować określony urząd. 

Prawnym posiadaczem siedziska biskupiego jest ten biskup, który może wylegitymować się autentyczną 

sukcesją apostolską. Stąd siedzisko biskupie jest jednocześnie synonimem sukcesji apostolskiej.  

   

W rzymskiej bazylice św. Piotra przechowuje się do dzisiaj drewniany tron, na którym miał zasiadać 

Apostoł Piotr, kiedy przewodniczył zebraniom wiernych. Swoją formą przypomina on starorzymskie sedia 

gestatoria i znajduje się w apsydzie bazyliki watykańskiej, za konfesją Berniniego, pod oknem 

przedstawiającym Ducha Świętego, w potężnym spiżowym pomniku noszącym do dzisiaj nazwę „ołtarza 

Katedry".  

   

Jeszcze bardziej spektakularnym wyobrażeniem katedry św. Piotra jest rzeźba odlana w brązie przez 

Arnolfo di Cambio (1245-1302), umieszczona po prawej stronie nawy głównej bazyliki watykańskiej, w 

pobliżu konfesji. Przedstawia ona św. Piotra zasiadającego na marmurowej siedzisku, w postaci nauczyciela 

wiary, błogosławiącego wiernych, z kluczami władzy piotrowej w ręku.  

   

Od tronu biskupiego bierze swoją nazwę główny kościół biskupa diecezjalnego (ecclesia cathedralis); 

„głowa i matka" wszystkich kościołów diecezji; kościół, w którym biskup naucza, sprawuje liturgię, udziela 
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święceń i sakramentów. W Poznaniu jest to kościół absolutnie wyjątkowy; katedra pierwszego biskupstwa 

na ziemiach polskich.  

   

1. KATEDRA PIOTROWA  

   

Ale święto Katedry św. Piotra to coś więcej niż tylko kwestia siedziska. Watykańskie pomniki zwracają nam 

uwagę na to, co te przedmioty symbolizują. One przywołują na pamięć Piotra, któremu Chrystus powierzył 

zadanie Pasterza Ludu Bożego w jego drodze ku niebu. Wskazują na piotrową „powagę i władzę pasterza i 

nauczyciela" (Paweł VI, Katedra Świętego Piotra. Przemówienie podczas Audiencji generalnej - 

22.02.1964).  

   

a. Tę władzę nauczania Chrystus przekazał Piotrowi, wyróżniając go w szczególny sposób spośród 

wszystkich Apostołów:  

 

W Cezarei Filipowej Piotr usłyszał Jezusowe słowa: „Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję 

Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek 

zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w 

niebie" (Mt 16,18-19). Ta obietnica została skierowana tylko do św. Piotra; publicznie, wobec wszystkich 

Apostołów.  

   

Drugi tekst o prymacie przekazuje nam Ewangelia św. Łukasza. Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus, 

zapowiadając zdradę Piotra, powierza mu zadanie utwierdzania braci w wierze: „Szymonie, Szymonie, oto 

szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty, 

kiedy się nawrócisz, utwierdzaj braci twoich" (Łk 23,31-32).  

   

Po raz trzeci, po zmartwychwstaniu, nad Jeziorem Galilejskim Piotr usłyszy Jezusowe: „Paś baranki moje" - 

„Paś owce moje" (J 21, 15-17).  

   

I faktycznie, Nowy Testament potwierdza to, że Piotr - po wniebowstąpieniu Chrystusa - sprawował 

najwyższą władzę w Kościele. Jego władzę nauczycielską uznają również Ojcowie Kościoła. „Jeden tylko 

Piotr - powie Leon Wielki - zostaje wybrany spośród całego świata i postawiony na czele wszystkich 

powołanych ludów oraz grona Apostołów i wszystkich ojców Kościoła. Wprawdzie wśród ludu Bożego 

wielu jest kapłanów i wielu pasterzy, ale ich wszystkich, którymi najpierw włada Chrystus, ma prowadzić 

Piotr. Ukochani! Bóg w swej łaskawości dał temu mężowi wielki i podziwu godny udział w swej władzy; a 

jeżeli z woli Bożej także i pozostali pasterze Kościoła mieli ją dzielić z Piotrem, to jednak wszystko, czego 

im Bóg udzielił, dał im przez niego.[...]  

   

Co prawda prawo posługiwania się tą władzą przeszło i na pozostałych Apostołów, a postanowienie zawarte 

w tych słowach odnosi się także i do wszystkich pasterzy Kościoła. Jednakże nie bez powodu jednemu 
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zostało powierzone to, co dotyczy wszystkich. Ta władza została powierzona w szczególności Piotrowi, 

albowiem przewyższa on godnością wszystkich pasterzy Kościoła" (Św. Leon Wielki, Kazanie 4 w rocznicę 

wyboru, 2-3).  

   

b. Owa Katedra Piotra widziała upadek wielu systemów, teorii i hipotez walących się w gruzy jedne po 

drugich, „a ona jedyna nadal stoi i od dwu tysięcy lat daje pewność wielkiej katolickiej rodzinie" (Paweł 

VI), wyrażając dawną prawdę Ewangelii nowym językiem i spoglądając na nią z perspektywy tysiącleci.  

   

W rozmowie z Peterem Seewaldem Benedykt XVI wspomina, że w dawnych latach swojej profesury 

uniwersyteckiej przeżywał kryzys, który dotyczył chrześcijańskich aspiracji do posiadania Prawdy. 

Niepokoiłem się - powiada - że sposób, w jaki obchodzimy się z pojęciem prawdy chrześcijaństwa w istocie 

oznacza uzurpację, brak szacunku wobec innych. Dopiero po latach, po przemierzeniu problemu wzdłuż i 

wszerz zrozumiałem, iż - odchodząc od pojęcia prawdy - chrześcijanie odchodzą od samych fundamentów. 

Chrześcijaństwo faktycznie głosi, że ma coś najistotniejszego do powiedzenia o Bogu i człowieku. O 

świecie i jego przyszłości. Coś co jest prawdą a zarazem źródłem światła. Stąd też obowiązkiem 

chrześcijaństwa jest poszukiwanie prawdy, odwaga jej przyjęcia i strzeżenie jej depozytu (por. ks. Jerzy 

Szymik, Katedra św. Piotra, czyli....). Faktycznie, odtąd obrona prawdy i rozumu stały się jego 

podstawowym zadaniem, tym bardziej na urzędzie papieskim, który w przedziwny sposób łączy w sobie 

dwie katedry; uniwersytecką i piotrową.  

   

Myliłby się jednak ten, kto uważałby, że nauczanie papieskie przekazuje prawdę w sposób arbitralny, czyli 

nie liczący się ze zdaniem innych, narzucający swoje opinie i rozstrzygnięcia, w sposób nie przyjmujący 

sprzeciwu. Papieski prymat różni się swoją istotą i sposobem sprawowania od form rządzenia istniejących w 

ludzkich społecznościach. Nie jest to urząd koordynujący ani kierowniczy. Nie można go sprowadzić do 

prymatu honorowego ani też pojmować jako monarchii typu politycznego. Podobnie jak wszyscy wierni, 

Biskup Rzymu musi być uległy Słowu Bożemu i wierze katolickiej, będąc gwarantem posłuszeństwa 

Kościoła i - w tym znaczeniu - jest servus servorum. Papież nie podejmuje decyzji samowolnie, ale wyraża 

wolę Boga, który przemawia do człowieka w Piśmie Świętym przeżywanym i interpretowanym przez 

Tradycję; innymi słowy, episkopé prymatu ma swoje granice, wynikające z Bożego prawa i z nienaruszalnej 

boskiej konstytucji Kościoła zawartej w Objawieniu (por. Prymat następcy Piotra w tajemnicy Kościoła. 

Uwagi Kongregacji Nauki Wiary - 1999, p. 7). Na tym zasadza się siła owego fenomenu zwanego 

nauczaniem Katedry Świętego Piotra, które w tak kompetentny i wiarygodny sposób uosabiał głos Jana 

Pawła II.  

   

Gdy więc z szacunkiem odnosimy się do Magisterium Kościoła, wówczas tym samym oddajemy cześć 

samemu Chrystusowi Nauczycielowi. Uznajemy „przedziwną równowagę funkcji, ustanowioną przez Niego 

w tym celu, aby Kościół zawsze mógł się cieszyć pewnością objawionej prawdy, jednością tej samej wiary, 

świadomością swego autentycznego powołania, pokorną świadomością, że zawsze jest uczniem boskiego 

Mistrza, miłości, która zbiera go w jedyne zorganizowane Ciało mistyczne i uzdalnia je do dawania 

świadectwa Ewangelii ze spokojną pewnością" (Paweł VI, Katedra Świętego Piotra. Przemówienie podczas 

Audiencji generalnej - 22.02.1964).  

2. KATEDRA UNIWERSYTECKA  

a. poznawać prawdę  
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Ale dzisiejsze święto jest dla nas nie tylko przypomnieniem doniosłości nauczania papieskiego, ono 

pośrednio wskazuje nam na znaczenie każdego kompetentnego nauczania, w szczególności zaś na powagę 

nauczania akademickiego. I chociaż nauczanie akademickie nie wyrasta z mandatu piotrowego, to jednak 

inspiruje się podobnym pragnieniem i dążeniem do prawdy. Dlatego święto Katedry św. Piotra może być 

słusznie uważane za święto patronalne nauczycieli akademickich. I właśnie jako takie pragniemy je odtąd 

przeżywać dorocznie w święto Katedry św. Piotra, dnia 22 lutego. Także święto nauczycieli akademickich 

Miasta Poznania, zwanego - przez Jana Pawła II - miastem „współczesnej kultury uniwersyteckiej" (Jan 

Paweł II, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej matki Urszuli Ledóchowskiej, Poznań - 20.06.1983).  

   

Przecież wszelka kultura uniwersytecka bierze swój początek z człowieczego pragnienia poznania prawdy. 

Prawda jest dogłębną przyczyną powstania uniwersytetu i każdej wyższej uczelni. Jest najwyższym i 

dominującym celem badań i nauczania akademickiego, podstawowym zadaniem wyższej uczelni. Początek 

każdej autentycznej wyższej uczelni kryje się właśnie w pragnieniu poznania istoty rzeczy, odkrycia jej 

ukrytej natury oraz nazwania jej po imieniu. To właśnie ten rodzaj pragnienia nadaje godność i wielkość 

badaniom naukowym.  

   

Dnia 9 lutego br. głos pochodzący z warszawskiego środowiska akademickiego przypomniał nam o tym w 

sposób jednoznaczny: „Przysięga doktorska którą składaliśmy, wspólna dla całego Uniwersytetu w zasadzie 

mówi tylko o Prawdzie: ‘nie dla czczej chwały, ale by jaśniej błyszczało światło Prawdy, od którego dobro 

rodzaju ludzkiego zależy.' Każdy więc z doktorów Uniwersytetu wyrażał przekonanie, że Prawda istnieje i 

jego celem będzie dążenie do niej. [...] Gdyby Uniwersytet kiedykolwiek zrezygnował z poszukiwania 

Prawdy, to stalibyśmy się tylko zbiorowiskiem przebierańców w togach" (W obronie prawdy, 

Rzeczpospolita 9.02.2011).  

   

Akademickie poszukiwanie prawdy nosi cechy poznania uniwersalnego. Nie znaczy to, iż obejmuje ono 

pełen wachlarz wszystkich dyscyplin naukowych, ale raczej, iż każda dyscyplina jest uprawiana w duchu 

uniwersalności, czyli ze świadomością, że każda z pozostałych dyscyplin - chociaż odmienna - jest w taki 

sposób związana z pozostałymi. Że nie da się jej nauczać poza kontekstem wszystkich pozostałych. 

Ograniczenie się do jednej dyscypliny oznacza - prędzej czy później - skazanie się na jałowość. Implikuje 

niebezpieczeństwo przyjęcia wycinka rzeczywistości za całkowitą prawdę. W rzeczywistości zaś każda z 

nauk jest próbą dostrzeżenia złożonej jedności prawdy w splocie różnych gałęzi wiedzy, wzajemnie się 

uzupełniających (por. Jan Paweł II, Uniwersytet w Kolonii, 1980).  

   

Każda dziedzina wiedzy - uprawiana przez ludzi wolnych i w sposób wolny, podporządkowana jedynie 

obiektywnej prawdzie i właściwym dla niej regułom metodycznym - jest równoprawna. Żaden z wydziałów, 

wchodzących w skład jednego organizmu poświęconego nauce, nie jest „wyższy" niż inne. Żaden z 

wydziałów nie powinien sprawować nad innym jakiejś władzy. Żaden z nie powinien dyktować innemu 

wydziałowi warunków pracy naukowej (prof. M.A. Krąpiec).  

   

W tym procesie intelektualnym wiara w Boga nie tłumi w ludziach nauki poszukiwania prawdy, wprost 

przeciwnie, jeszcze bardziej zachęca do jej poszukiwania. W perspektywie wiary, praca badawcza na 
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wyższej uczelni jawi się bowiem jako służba królestwu Bożemu, skoro cel badań naukowych nie zawiera się 

przecież w nich samym. Ostatecznie służą one przecież chwale Bożej oraz duchowej i materialnej promocji 

ludzkości.  

   

„Istotne jest byśmy uświadomili sobie pierwszeństwo etyki przed techniką, prymat osoby wobec rzeczy, 

wyższość ducha nad materią. Sprawie człowieka służyć będzie jedynie poznanie zespolone z sumieniem. 

Ludzie nauki, jeśli mają naprawdę pomóc ludzkości, muszą zachować świadomość transcendencji człowieka 

wobec świata i Boga wobec człowieka'" (Jan Paweł II, Ex corde Ecclesiae, 18).  

   

Zwyczajna wiedza zasmuca - uczył św. Augustyn. Faktycznie, kto gromadzi zwykłą wiedzę o tym, co dzieje 

się w świecie, ostatecznie popada w smutek. Od tego rodzaju smutku ratuje nas świadomość tego, iż celem 

poznania prawdy jest poznanie dobra. Autentyczna służba prawdzie kieruje nas ku dobru. Prawda domaga 

się tego, byśmy stali się dobrzy (por. Benedykt XVI, Papież nie narzuca wiary, lecz zachęca do szukania 

prawdy). A zatem człowiek nauki nie będzie tworzył idei, dzieł, wytworów techniki i sztuki bez pytania się 

o dobro człowieka. Raczej będzie dojrzale identyfikował prawdę i odpowiedzialnie wskazywał na dobro. O 

tego rodzaju pracy mówi poeta:  

   

„I mamy ule bartnicze,  

Co każą w pszczół nam iść ślady  

I zbierać jeno słodycze  

Z kwiatów, co kryją i jady.  

   

I pielęgnujem murawę,  

Plewiąc z niej chwasty i osty,  

By każdy, patrząc na trawę,  

Duszą, jak trawa, był prosty"  

(Leopold Staff, Ogród przedziwny)  

   

b. być wiernym prawdzie  

   

„Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i wiara w siebie" - twierdził Seneka. Każdy 

profesor jest więc zawsze i wszędzie zobowiązany do wierności prawdzie. W realizacji tego zadania 

profesorów nie krępują żadne programy, zarządzenia, ani instytucje. Profesor, który postawił sobie jakieś 

inne cele ponad prawdą, w sensie moralnym przestaje być profesorem wyższej uczelni, choćby posiadał 
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uprawniające go do tego dyplomy. Gdy profesorowie nie odnoszą się do prawdy jako najgłębszej potrzeby 

własnego intelektu i gdy ta prawda ich nie przemienia, uniwersytet przestaje być uniwersytetem. Trzeba 

zabiegać ze wszystkich sił o to, aby w niczym nie uchybić prawdzie; żeby w myśleniu, w postępowaniu, 

żeby we wszystkim była wierność prawdzie.  

   

A jeśli zaistnieje taka potrzeba, wyższa uczelnia winna mieć również odwagę głoszenia prawd 

niewygodnych, które nie schlebiają opinii publicznej, ale są niezbędne dla obrony autentycznego dobra 

społeczeństwa. Stąd Jan Paweł II w swoim przemówieniu do społeczności uniwersyteckiej KUL wołał: 

„Uniwersytecie! (...) Służ Prawdzie!"  

   

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że wierność prawdzie nie jest łatwa. Potwierdza to ostatnia 

odpowiedź środowiska akademickiego Poznania na głos z Uniwersytetu Warszawskiego. Nie wchodząc w 

jego wymiar polityczny, czytamy tam: „Podobnie jak nasi koledzy z Uniwersytetu Warszawskiego 

doświadczamy uciążliwości tej sytuacji i tak jak oni obserwujemy, że zarówno w życiu wewnątrz uczelni, 

jak i w debacie publicznej coraz mniej niezależnego myślenia i wymiany należycie uargumentowanych 

poglądów, a coraz więcej piętnowania adwersarzy, etykietowania czy - co dodajemy od siebie - 

wyszydzania, naruszającego godność osoby ludzkiej. Zgadzamy się także z opinią o zdziczeniu języka 

debaty, o nieusprawiedliwionej nigdzie, a zwłaszcza w takich miejscach, jak uczelnie, agresji werbalnej 

wobec inaczej myślących" (Oświadczenie członków Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, dotyczące artykułu ‘W obronie prawdy' opublikowanego w dzienniku 

"Rzeczpospolita" dnia 09.02.2011).  

   

Prawdziwe niebezpieczeństwo polega na niewierności nauczyciela akademickiego prawdzie i jej wymogom, 

zwłaszcza etycznym. Polega też na przyjęciu ograniczonych kryteriów za kryterium ostateczne. „Jednak 

jeżeli rozum - w trosce o swoją domniemaną czystość - staje się głuchy na wielkie przesłanie, jakie mu 

ofiaruje wiara chrześcijańska i jej mądrość, usycha niczym drzewo, którego korzenie już nie dosięgają 

życiodajnych wód. Traci odwagę prawdy i przez to nie staje się większy, lecz mniejszy. W odniesieniu do 

naszej kultury europejskiej oznacza to: jeżeli pragnie ona jedynie budować samą siebie, przyjmując za 

podstawę krąg własnych argumentacji i to, co w danej chwili jest dla niej przekonujące, i - w obawie o swój 

świecki charakter - odcina się od korzeni, z których czerpie życie, wówczas nie staje się bardziej racjonalna 

i czysta, lecz ulega rozpadowi i rozbiciu (por. Benedykt XVI, Papież nie narzuca wiary, lecz zachęca do 

szukania prawdy - 17.01.2008).  

   

c. przekazywać prawdę  

   

Zadaniem wyższej uczelni jest nie tylko poszukiwanie prawdy, wierność prawdzie, ale również jej 

przekazywanie, czyli dosięganie słuchacza prawdą. Nie chodzi przy tym o prosty przekaz wiedzy, ile raczej 

o wdrażanie słuchacza do myślenia kierowanego przez prawdę.  

   

„Bez względu na to, jaki jest przedmiot waszych [drodzy profesorowie] zainteresowań i nauczania, z 

powagą i entuzjazmem przyczyniajcie się do kształtowania ludzi rozmiłowanych w prawdziwej kulturze i 
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czystej wolności, zdolnych do wypowiadania osobistych sądów w świetle prawdy, zaangażowanych w 

spełnianie tego wszystkiego, co jest prawdziwe, dobre i słuszne" (Jan Paweł II, Padwa 1980). Waszym 

zadaniem - drodzy Profesorowie - jest uwrażliwianie studentów na prawdę. Uwrażliwienie na to, by i oni 

prawdę nie tylko szukali, nie tylko kochali, nie tylko nieśli ją innym, ale całkowicie się jej poddali tak, by 

ona przez nich działała, by oni przez nią działali. Zachęcanie rozumu studentów do wyruszenia na 

poszukiwanie prawdy, dobra, piękna, nie jest niczym innym jak poszukiwaniem odblasku Boga.  

   

Trudności, jakie w ostatnich czasach w relacjach profesor-student przyniosła masowość nauczania, jeszcze 

bardziej potwierdziły zapotrzebowanie na wzorce osobowe, to znaczy na profesorów, którzy są dla 

studentów prawdziwymi „mistrzami i przewodnikami." Podczas gdy niektórzy utrzymują, że wystarczy 

uczestnictwo w wykładach i seminariach przez Internet, my twierdzimy, że dla kształtowania osobowości 

jest nieodzowne spotkanie międzyosobowe. Tylko w takich warunkach jest możliwe spotkanie i duchowa 

konfrontacja prowadzona w pokorze, ale i z odwagą.  

   

Veritatem autem facientes in caritate (Ef 4,15); „czyńcie prawdę w miłości". Samo bowiem przekazywanie 

prawdy bez miłości zawiera w sobie jakiś brak, podobnie zresztą jak okazywanie miłości bez prawdy, gdyż 

prawda i miłość należą do siebie i wzajemnie się warunkują. Miłość bez prawdy jest ślepa. Prawda bez 

miłości jest okrutna. W miarę zbliżania się do Chrystusa prawda i miłość stapiają się w naszym życiu z sobą. 

Żyjąc w prawdzie i miłości sprawiamy, że wszystko rośnie ku Temu, który jest naszą Głową - ku 

Chrystusowi.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec pomódlmy się w intencji wielkopolskiego świata akademickiego. Prośmy Boga o to, aby władze 

wyższych uczelni Wielkopolski oraz wszyscy nauczyciele akademiccy wpatrywali się konsekwentnie w 

światło Prawdy oraz starali się iść za nim każdego dnia. By podążali za prawdą, którą w swojej poezji kard. 

Newman nazywa wiecznym Światłem:  

   

„Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką, 

Światło odwieczne! 

Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko, 

Więc Ty mnie prowadź. 

Nie proszę rajów odległych widoku, 

Starczy promyczek dla jednego kroku"  

(bł. John Henry Newman, Prowadź mnie, Światło)  

   

Rozważanie Arcybiskupa Poznańskiego, Zakończenie Poznańskiej Drogi Krzyżowej, 

10.3.2011  
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Abp Stanisław Gądecki. Przytul się do krzyża. Rozważanie na zakończenie Poznańskiej Drogi 

Krzyżowej (10.03.2011)  

   

Oto – tym razem z papieskim krzyżem – przeszliśmy naszą Poznańską Drogą Krzyżową. Jedyną 

autentyczną Drogą Krzyżową był ostatni etap ziemskiego życia Zbawiciela. Od chwili kiedy Jezus i jego 

uczniowie - „po odśpiewaniu hymnu - wyszli w stronę Góry Oliwnej” (Mk 14,26), aż do momentu, kiedy 

nasz Pan, obciążony krzyżem został poprowadzony na wzgórze Golgoty, ukrzyżowany, umarł a potem 

został pochowany w nowym grobie w pobliskim ogrodzie.  

Dzisiaj wieczorem natomiast wróciliśmy w duchu po śladach tamtej jerozolimskiej drogi, rozpamiętując jej 

etapy i starając się – podobnie jak Jan Paweł II - przytulić się do krzyża. Rozważania towarzyszące tej 

wieczornej wędrówce duchowej pomogły nam głębiej wniknąć w dzieje tego jedynego w historii ludzkości 

Człowieka, który odmienił świat, nie zabijając innych, ale dając się zabić samemu. „Nie skorzystał ze 

sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, [...] uniżył 

samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci”. 

 

KRZYŻ CHRYSTUSA 
 

Jest sprawą oczywistą, że Bóg Ojciec nie chciał cierpienia swojego Jednorodzonego Syna, ponieważ 

cierpienie nie ma żadnej wartości w oczach Bożych. Cierpienie przecież niszczy życie, czyli jest w 

całkowitej sprzeczności z Bogiem, który dla wszystkich swoich dzieci pragnie życia w obfitości (J 10, 10). 

Jeśli Boga bolą nawet cierpienia największych zbrodniarzy (Ez 33, 11), jakże mógłby pragnąć śmierci 

swojego umiłowanego Syna? Tym, co nadało sens męce Chrystusa nie było cierpienie, ale - miłość. Miłość, 

jaką Chrystus umiłował swojego Ojca, pełniąc z doskonałym oddaniem Jego wolę aż do końca. Miłość, jaką 

umiłował ludzkość, oddając swoje życie za nas. To właśnie ona, to miłość sprawiła, że krzyż stał się czymś 

istotnym. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Z tej przyczyny Droga Krzyżowa naszego Pana 

pozostaje dla każdego z nas najwyższym objawieniem Miłości Boga.  

 

Słowa: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego” (Łk 23, 46) świadczą o tym, że na krzyżu dojrzewała 

największa miłość. Dają świadectwo o tym, że Chrystus świadomie i dobrowolnie stał się owym „ziarnem” 

wpadającym w ziemię, które ulegając zniszczeniu zrodzi plon obfity, nowe, bogatsze życie (J 12, 24).  

 

Jego śmierć stała się nowym początkiem, który wszystko ogarnął i przemienił. Stała się tajemniczym 

kluczem, który każdą przelotną chwilę jest w stanie otworzyć na wieczność. Stała się siłą, która na nowo 

powołuje do życia wszystko, co w nas i naszym świecie niszczeje i obumiera (Paul Tillich). Otworzyło się 

źródło, z którego płynie przebaczenie grzechów, z którego wyrastają sakramenty Kościoła. 

 

„Krzyż jest źródłem nieśmiertelnego życia, jest szkołą sprawiedliwości i pokoju, jest uniwersalnym 

dziedzictwem przebaczenia i miłosierdzia; jest stałym świadectwem ofiarnej i nieskończonej miłości, która 

skłoniła Boga, by stał się człowiekiem, bezbronnym tak jak my, i umarł na krzyżu. Jego przybite 

gwoździami ramiona otwierają się dla każdej istoty ludzkiej i zachęcają nas, byśmy się do Niego zbliżyli, 

pewni, że nas przyjmie i z bezgraniczną czułością przygarnie w uścisku: ‘Gdy zostanę nad ziemię 

wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie’ ” (J 12, 32). (Benedykt XVI, Bezgraniczna miłość Boga do 

człowieka. Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej - 21 III 2008).  

 

„Kto pojmuje tajemnicę krzyża i złożenia Chrystusa do grobu - pisał Maksym Wyznawca - pojmuje 

wewnętrzną istotę stworzonych rzeczy; ten zaś, kto wprowadzony jest w niewysłowioną moc 

zmartwychwstania, pojmuje cel, dla którego Bóg wszystko powołał do życia”. 

 

KRZYŻ JANA PAWŁA II 
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W dzisiejszej Via Crucis towarzyszył nam szczególny znak, drewniany krzyż, obejmowany przez Ojca 

Świętego Jana Pawła II w pamiętny Wielki Piątek 2005 roku, kiedy to po raz pierwszy nie mógł już 

przewodniczyć Drodze Krzyżowej w Koloseum. Krzyż towarzyszący – na oczach świata – ostatniej 

publicznej Drodze Krzyżowej papieża, który umarł tydzień później. 

 

Ów szczególny krzyż został wyrzeźbiony przez Stanisława Trafalskiego, mieszkańca jednej z 

bieszczadzkich wiosek na prośbę jego żony Janiny. Podczas robienia porządków upadła ona nieszczęśliwie i 

uszkodziła sobie kręgosłup. Znając zdolności rzeźbiarskie męża poprosiła, aby wyrzeźbił on krzyż, który - 

zawieszony nad łóżkiem - dodawałby jej sił w znoszeniu cierpienia w łączności z ukrzyżowanym 

Zbawicielem. W roku 2000 małżonkowie podarowali ten krzyż Ojcu Świętemu. Nie mogli tego uczynić 

osobiście, ale przekazała go delegacja samorządowców udająca się na uroczystości jubileuszowe do 

Watykanu. Podczas przyjmowania tego krzyża Ojciec Święty – jak powiadają świadkowie - wpatrywał się 

w niego wnikliwie. Następnie przekazał go swojemu sekretarzowi, ks. Mokrzyckiemu. A potem, w Wielki 

Piątek 2005 roku przypomniał go sobie i poprosił ks. Mieczysława - o przyniesienie go do kaplicy. Wziął go 

w swoje ręce, ucałował i tulił się do niego, a potem powiedział: ,,I ja także ofiaruję moje cierpienia, aby 

dopełnił się Boży plan”.  

 

KRZYŻ SMOLEŃSKI  

 

Wpatrując się dzisiaj w Chrystusowy krzyż, dostrzegamy na nim twarz umęczonego Zbawiciela i 

odnajdujemy odbicie Jego twarzy w każdym człowieku chorym, cierpiącym, samotnym, opuszczonym, 

upokarzanym, znieważanym i pogardzanym. Tę udręczoną twarz odnajdujemy także w ofiarach 

ubiegłorocznej katastrofy smoleńskiej, która pociągnęła za sobą śmierć tak wiele ludzi zasłużonych w 

publicznej służbie ojczyzny.  

Dziękujemy tym, którzy każdego dziesiątego dnia miesiąca modlą się za te ofiary. Zdajemy sobie sprawę z 

tego, że to cierpienie trzeba przekształcić w zaczyn nowego, lepszego życia. „Myślicie – uczy Jezus - że 

owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż 

inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo 

zginiecie” (Łk 13,1-5). Od autentycznego nawrócenia zależy przemiana naszego środowiska i świata. A 

nawrócić się znaczy przemyśleć i poddać rewizji nasze życie indywidualne i społeczne. Pozwolić Bogu 

wniknąć w zasady rządzące tym życiem. Oto – wynikające ze smoleńskiego krzyża - nasze chrześcijańskie 

zadanie!  

 

PRZYTUL SIĘ DO KRZYŻA  
 

I tak, również w tym roku przemierzyliśmy w duchu naszą Poznańską Drogę Krzyżową. Przed oczyma 

naszej duszy powtórzył się ów tajemniczy dramat męki naszego Zbawiciela. Dramat tak bardzo 

wielowymiarowy, że każdy z nas mógł w nim odnaleźć samego siebie.  

 

Jedni odkryli siebie w osobie Piłata, słabego i samousprawiedliwiającego się. Inni zobaczyli siebie pośród 

szydzących arcykapłanów i faryzeuszy. Inni - w Herodzie kpiącym z Jezusa, albo w legionistach 

traktujących zabijanie ludzi jako swój zawód. W zmiennym w swoich opiniach tłumie.  

 

Jeszcze inni - na tej samej drodze – odnaleźli się przy Jezusie i Jego Matce, w osobie Weroniki i Szymona z 

Cyreny, pośród płaczących kobiet, w Józefie z Arymatei, Nikodemie, Marii Magdalenie czy Janie, 

umiłowanym uczniu.  

 

Niezależnie jednak od tego, w jakich świadkach męki Chrystusa się odnaleźliśmy, weźmy w swoje ręce 

krzyż i przytulmy się w duchu do niego. Podobnie jak uczynił to - w swój ostatni Wielki Piątek - Jan Paweł 
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II, biorąc go w swoje ręce, całując i przytulając się do niego, prowadząc z nim rozmowę, aż do 

wypowiedzenia swojego fiat: ,,I ja także ofiaruję moje cierpienia, aby dopełnił się Boży plan”. 

 

Jak mamy objąć, w jaki sposób przytulić się do krzyża? Nie chodzi tylko o zwykłe przygarnięcie 

materialnego krzyża do naszych domów – co dla słabych w wierze już wydaje się rzeczą skomplikowaną. O 

wiele bardziej idzie o zjednoczenie wewnętrzne, o życie przepełnione tą samą miłością, jaka była w 

Chrystusie. Idzie o życie inspirowane tą samą energią Bożą, która jest czytelnym, wiarygodnym i 

skutecznym znakiem Królestwa Bożego. Nie jesteśmy w stanie tego uczynić, opierając się jedynie na 

własnych, ludzkich, ograniczonych siłach. One zawsze stawią opór miłości heroicznej. Trzeba nam czerpać 

siły od Zbawiciela, który obiecał, że - obecny w naszym życiu - uzdolni nas do wielkodusznej i całkowitej 

miłości, która potrafi pokonywać wszelkie przeszkody. Uzdolni do wypowiedzenia życiem: „Ja także 

ofiaruję moje cierpienia, aby dopełnił się Boży plan”. 

 

Dziękujemy Ci Chryste za Twoją ukrzyżowaną miłość. Za to, że wolałeś raczej pozwolić się zabić niż 

przestać nas kochać. Dziękujemy za to, że wszystkich nas uczysz miłości bezwarunkowej i mądrej, która 

wprawdzie czasami prowadzi ścieżkami cierpienia, ale zawsze jest dla nas błogosławieństwem. 

 

„Kłaniamy Ci się, Chryste, i błogosławimy Tobie - żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 30-lecie Solidarności Rolników, 13.3.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Nie samym tylko chlebem żyje człowiek. 30-lecie Solidarności Rolników. I 

Niedziela Wielkiego Postu (Poznań, kościół pw. Najświętszego Zbawiciela – 13.03.2011).  

   

Obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy w Środę Popielcową wielkopostną drogę pokuty. Popiół 

przypomniał nam o nietrwałości naszej ziemskiej egzystencji i skierował nasz wzrok ku Chrystusowi, który 

– przez swoją śmierć i zmartwychwstanie – otworzył nam drogę do egzystencji trwałej, do wiecznego życia.  

   

Dzisiaj - w I Niedzielę Wielkiego Postu - liturgia słowa przybliża nam fragment Ewangelii o kuszeniu 

Jezusa. Podczas tej Eucharystii modlimy się również w intencji Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w 30-tą rocznicę ich zjazdu zjednoczeniowego w 

Poznaniu. Z tego tytułu chciałbym odnieść się do dwóch tematów: walki Jezusa z pokusami diabła oraz 

zmagań Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych.  

 

1. KUSZENIE JEZUSA  

 

Najpierw pierwszy temat. Chrystus - pełen Ducha - toczy walkę z szatanem, przygotowany przez 

czterdziestodniowy post. Jego czterdziestodniowe odosobnienie na pustyni zdaje się być echem 

czterdziestodniowej próby, jaką musiał przebyć Mojżesz, przed napisaniem konstytucji Izraela, czyli 

Dekalogu („I był tam [Mojżesz] u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. 

I napisał na tablicach słowa przymierza - Dziesięć Słów” - Wj 34,28). Ale pustynia stała się dla Jezusa nie 

tylko miejscem odosobnienia i modlitwy, lecz również polem walki z szatanem, który przede wszystkim 

starał się podważyć prawdę o synostwie Bożym Jezusa.  

 

a. „Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały 

się chlebem»”. Późniejsze wydarzenia ewangelijne wskazują, że taki gest leżał w granicach możliwości 

Jezusa. Zbawiciel dokonał przecież cudownego rozmnożenia chleba, karmiąc nim tłumy (Mt 14,13-21).  
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Jezus, odpowiadając szatanowi, odwołuje się do komentarza wypowiedzianego przez Mojżesza w Księdze 

Powtórzonego Prawa na temat próby, na jaką zostali wystawieni Izraelici po wyjściu z Egiptu: „Pamiętaj na 

wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, 

wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci 

odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie 

samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. [...] Strzeż więc 

nakazów Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami, by żyć w bojaźni przed Nim” (Pwt 8,2-6). 

 

Tę dawną mowę Mojżesza Jezus skomentuje - w kazaniu na Górze - w następujący sposób: „Nie troszczcie 

się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o 

to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 

Starajcie się naprzód o królestwo <Boga> i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie 

troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień 

swojej biedy” (Mt 6,31-34).  

 

Pan nasz wiedział bowiem, że ludzi zazwyczaj bardziej interesuje chleb doczesny aniżeli niebieski: 

„Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się 

nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki...” (J 6,26-27). W Jezusowej odpowiedzi 

udzielonej szatanowi nie kryje się żaden nakaz odrzucenia potrzeb materialnych, a jedynie stwierdzenie, że 

potrzeby te są czymś istotnym, ale nie najistotniejszym. One nie mogą być jedynym i największym 

pragnieniem ludzkiego serca. Prawdziwe życie człowieka zależy przede wszystkim od pokarmu, jakim jest 

Prawo Boże.  

 

b. Drugie kuszenie Jezusa dokonuje się w Mieście Świętym – w Jerozolimie. Diabeł cytuje słowa Psalmu 

91: „Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą” ( 91,11-12). Szatan 

pragnie, aby Jezus niejako „wymusił” cudowne ocalenie siebie od pewnej śmierci. W odpowiedzi, Jezus nie 

domaga się od Boga ochrony własnego życia i zdrowia w zamian za synostwo Boże. Kategorycznie 

odmawia diabłu, cytując ponownie Księgę Powtórzonego Prawa: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 

Boga swego” (Pwt 6,16); nie będziesz kusił Boga. Tymi słowami powierza Bogu bez zastrzeżeń swój los na 

dobre i na złe; podobnie jak uczynił to Hiob. Nie domaga się od Boga doczesnej nagrody za święte życie, 

czego spodziewa się wielu ludzi religijnych w sposób nieautentyczny.  

 

c. „Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich 

przepych i rzekł do Niego: ‘Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon’.”  

 

Po dwóch nieudanych próbach diabeł wyprowadza Jezusa na wysoką górę, aby pokazać Mu wszystkie 

królestwa świata. Wiadomo, że tego rodzaju góra nie istnieje. Ewangeliście chodzi więc raczej o nawiązanie 

do góry Nebo, z której Bóg pokazał Mojżeszowi wszystkie zakątki Ziemi Obiecanej. W zamian za hołd 

złożony diabłu, Jezus ma otrzymać od diabła zarząd nad całym światem. Ma złożyć hołd stworzeniu, 

zamiast Stworzycielowi. „Idź precz szatanie” –mówi i przytacza znów słowa z Księgi Powtórzonego Prawa: 

„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Pwt 6,13). Jezus jedyną 

cześć i chwałę oddaje swemu Ojcu. Od Ojca też otrzymuje wszelką władzę.  

 

Tak to, na wszystkie pokusy, Zbawiciel odpowiada cytując Boże przykazania. Mogąc strącić szatana do 

piekła, nie użył swojej mocy a tylko powtórzył treść przykazań, dając nam przykład swojej cierpliwości. 

Uczynił tak po to, abyśmy za każdym razem kiedy cierpimy ze strony ludzi niegodziwych, odpowiadali 

raczej nauczaniem niż zemstą (por. Grzegorz Wielki, Hom. 16).  

 

Jezus jednoznacznie zwyciężył złego ducha. „Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż 
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do czasu” (Łk 4,13). Później, w trakcie publicznej działalności Zbawiciela usłyszymy jeszcze często o 

atakach szatana przegrywającego walkę z Chrystusem.  

 

2. KUSZENIE CZŁOWIEKA  

 

Jezus wystawił się na kuszenie przez diabła, aby pokazać, że również Jego uczniowie - podobnie jak On - 

będą kuszeni oraz by nauczyć nas, w jaki sposób trzeba konfrontować się z pokusami. On sam walczył jako 

pierwszy, aby nauczyć nas sposobu zwyciężania nieprzyjaciela; przecież „objawił się po to, aby zniszczyć 

dzieła diabła” (1J 3,8).  

 

„W Chrystusie bowiem – uczy św. Augustyn - ty byłeś kuszony,  

ponieważ On wziął od ciebie ciało, a tobie dał od siebie swoje zbawienie;  

z ciebie wziął dla siebie śmierć, a tobie dał z siebie życie;  

od ciebie przejął na siebie zniewagi, a tobie dał zaszczyty;  

a więc od ciebie wziął pokusę, a tobie dał swoje zwycięstwo”  

(Komentarz do Psalmów, Ps 61, 2-3).  

 

a. Jego przykład jest tym bardziej użyteczny, im wyraźniej zdamy sobie sprawę z tego, że działanie szatana i 

innych złych duchów – jak uczy Pismo Święte - obejmuje cały świat. Cały świat – powie św. Jan - leży w 

mocy złego” (1 J 5,19). O tym świadczy przypowieść Chrystusa o „roli”, którą jest świat, o dobrym nasieniu 

i o chwaście, który diabeł zasiewa wśród pszenicy, starając się wyrywać z ludzkich serc to dobro, jakie 

zostało w nich „zasiane” (por. Mt 13,38-39). Szatan, „władca tego świata” (J 12, 31), działa także dziś. Jego 

obecność w historii ludzkości nasila się w miarę jak człowiek i społeczeństwa oddalają się od Boga.  

 

Szatan również dzisiaj pozostaje „zabójcą”, czyli niszczycielem nadprzyrodzonego życia, jakie Bóg od 

początku zaszczepił w nim samym. Stara się zniszczyć życie wedle prawdy, życie w pełni dobra, 

nadprzyrodzone życie łaski i miłości. Dlatego autor Księgi Mądrości pisze: „śmierć weszła na świat przez 

zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą” (Mdr 2,24).  

 

Ten fakt pozwala nam lepiej zrozumieć, dlaczego Pan Jezus w tak stanowczy sposób zakończył modlitwę 

„Ojcze nasz”. „I nie wódź nas na pokuszenie”, wybaw nas od zła, wybaw nas od Złego. Spraw, abyśmy nie 

zgrzeszyli niewiernością, do której namawia nas ten, który od samego początku był niewierny.  

 

b. Z kolei człowiek, stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości, za podszeptem Złego już na początku 

swojej historii nadużył swojej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć swój cel poza Nim. 

Poznawszy Boga, nie oddał Mu czci jako Bogu, lecz zaćmione zostało jego bezrozumne serce i służył raczej 

stworzeniu niż Stworzycielowi. I tak, człowiek, wzbraniając się uznać Boga za swój początek, zburzył swoją 

autentyczną relację do swego celu ostatecznego, a także całe swoje uporządkowane nastawienie czy to w 

stosunku do siebie samego, czy do innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych. Stąd człowiek stał się 

wewnętrznie rozdarty (por. KDK, 13). 

 

Św. Augustyn powie: „Życie nasze w pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ postęp 

duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi 

osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę, a walczyć 

można tylko wówczas, gdy się stanie w obliczu pokusy i nieprzyjaciela”. Z tego też powodu całe życie 

ludzi, czy to jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia się jako jedna wielka, dramatyczna walka. 

 

c. Oczywiście, działalność szatana nie eliminuje wolnej woli oraz odpowiedzialności człowieka ani nie 

niweczy zbawczego działania Chrystusa. Chodzi raczej o konflikt pomiędzy siłami zła a siłą odkupienia. 
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„Jeśli w Nim jesteśmy kuszeni, to i w Nim przezwyciężamy diabła.  

Widzisz, że Chrystus był kuszony, a nie dostrzegasz, że odniósł zwycięstwo?  

Uznaj, że to ty jesteś w Nim kuszony i że w Nim odnosisz zwycięstwa.  

Chrystus mógł trzymać diabła z dala od siebie.  

Jeżeliby jednak nie był kuszony, nie nauczyłby cię sztuki zwyciężania w pokusie”  

(Augustyn, Komentarz do Psalmów, Ps 61, 2-3).  

 

W tej sytuacji Kościół - doświadczony nauczyciel ludzkości - podsuwa nam stare i nowe narzędzia tej 

codziennej walki z podszeptami złego. Są nimi modlitwa, sakramenty, pokuta, uważne słuchanie słowa 

Bożego, czujność i post. Matka Kościół zachęca nas do wewnętrznej walki, która decyduje o kształcie 

naszego życia. Jedynie przez oczyszczenie naszego sumienia możemy osiągnąć zwycięstwo, zarówno w 

życiu osobistym, jak i społecznym.  

 

„węże i żmije zdepcesz bez urazy, 

a lwa i smoka twój uśmiech pokona, 

Pan cię weźmie pod swoją opiekę, 

Pan cię wyniesie nad braci, da sławę, 

pomoże przebrnąć zdradną życia rzekę, 

a będzie długie, czcigodne i prawe” 

(Ps 91; przeł. B. Drozdowski).  

 

3. 30. ROCZNICA ZJAZDU ZJEDNOCZENIOWEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO 

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH „SOLIDARNOŚĆ  
 

Jak wygląda owa odwieczna wojna między dobrem a złem na płaszczyźnie społecznej, w perspektywie 

Związku Zawodowego Rolników?  

 

Otóż bolesna i turbulentna historia powstania Związku Rolników Indywidualnych dowodzi, jak niesłychanej 

determinacji było trzeba, aby dobro mogło zwyciężyć. Aby rolnicy mogli uzyskać przysługujące im prawa. 

Aby mogła zniknąć jawna dyskryminacja stanu chłopskiego. Aby rolnicy mogli w pełni uczestniczyć w 

życiu społecznym. Niestety, uznanie praw pracowniczych stanowi od zawsze problem trudny do 

rozwiązania, ponieważ dokonuje się wewnątrz złożonych procesów historycznych i instytucjonalnych, stąd 

jeszcze dzisiaj nie można uznać tej sprawy za zakończoną. Znaczy to, że prawdziwa solidarność między 

rolnikami jest ciągle aktualna i niezbędna. 

 

a. Jakimś symbolem tego zmagania stał się Piotr Bartoszcze, współtwórca NSZZ Rolników Indywidualnych 

‘Solidarność Chłopska’. Następnie uczestnik Zjazdu Zjednoczeniowego Związków Zawodowych Rolników 

w Poznaniu w dniach 8-9.03.1981 roku, na którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski NSZZ 

Rolników Indywidualnych. Jeden z sygnatariuszy porozumień bydgoskich w kwietniu 1981 roku. 

Internowany w stanie wojennym; inwigilowany przez SB; wielokrotnie przesłuchiwany i rewidowany a 

następnie zamordowany w trakcie rozwożenia wydawnictw podziemnych - między 7 a 8 lutego 1984 - 

prawdopodobnie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jego ciało odnaleziono ze śladami pobicia i 

duszenia. On sam osierocił czworo dzieci, z czego najmłodsze urodziło się po śmierci ojca. Śledztwo 

umorzono „wobec nie stwierdzenia przestępstwa”. 

 

Związek zawodowy – w naturalny sposób – będzie zawsze wykładnikiem walki o sprawiedliwość 

społeczną, o prawa ludzi pracy wedle poszczególnych zawodów, jednakże jego „walka” winna mieć 

charakter normalnego starania o dobro wspólne. Nie powinna to być walka przeciwko innym. Będąc przede 

wszystkim narzędziem solidarności i sprawiedliwości, związek zawodowy nie może nadużywać 

instrumentów walki. Ze względu na swoje powołanie winien przezwyciężać pokusy korporacjonizmu. 
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Winien też umieć sam - za pomocą odpowiednich norm - regulować swoje postępowanie i oceniać skutki 

swoich postanowień w perspektywie dobra wspólnego.  

 

Ale do zadań związku zawodowego należy także - oprócz pełnienia funkcji obrony i dochodzenia swoich 

praw - zarówno reprezentowanie pracujących, przyczynianie się do harmonijnej organizacji życia 

gospodarczego, jak też kształtowanie ich świadomości społecznej, aby ich członkowie czuli się aktywną 

częścią – zgodnie z umiejętnościami i zdolnościami każdego z nich – całego rozwoju gospodarczego i 

społecznego oraz uczestnikami budowania powszechnego dobra wspólnego. Związek zawodowy powinien 

współpracować z innymi podmiotami społecznymi i interesować się kierowaniem publicznymi sprawami. 

Organizacje związkowe mają obowiązek wpływania na władze polityczne, aby należycie uwrażliwiać je na 

problemy pracy i angażować na rzecz realizacji praw pracowniczych.  

 

Związki zawodowe nie powinny przybierać charakteru „partii politycznych”, które walczą o władzę i nie 

powinny też podlegać decyzjom partii politycznych ani mieć z nimi zbyt ścisłych powiązań. W ten bowiem 

sposób łatwo tracą łączność z tym, co jest ich właściwym zadaniem; z zabezpieczeniem słusznych 

uprawnień rolników w ramach dobra wspólnego całego społeczeństwa, stają się natomiast narzędziem do 

innych celów (por. Papieska Rada Iustitia et Pax. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, p. 

305-307).  

 

b. Wiemy ponadto, że demokracja ma to do siebie, iż nie ukazuje żadnego konkretnego celu, ponieważ jej 

największym osiągnięciem jest wolność. Tymczasem wolność nie jest celem, tylko pewną szansą, którą 

można wykorzystać. Demokracja jedynie stwarza warunki do realizacji wielkich celów. Umiejętność 

wykorzystania wolności, jaką daje demokracja, polega na dostrzeżeniu hierarchii wartości i w 

konsekwentnym sięganiu po dobra najwyższe. Kto zainwestuje swoje siły i potencjał materialny wyłącznie 

w dobra przemijające, szybko straci i ziemskie i niebieskie.  

 

Statut Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych (zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 

w dniu 20.06.2007 r.) nominalnie troszczy się o dobra wyższe: Związek jest powołany do reprezentowania i 

obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i 

międzynarodowym zgodnie z ideami "Solidarności" oraz zasadami etyki chrześcijańskiej (por. § 1). Dalej, 

związek działa na rzecz ochrony własności, praw i interesów ekonomicznych i socjalnych swoich członków 

i ich rodzin oraz na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego wsi i rolnictwa, a w szczególności: 

kultywuje i rozwija etykę zawodową producentów żywności oraz solidarność między rolnikami; wychowuje 

w duchu służby Ojczyźnie w myśl hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna” (por. § 5). 

Potrzeba tylko jednego, aby to, co jest zawarte w słowach na papierze, znalazło swoje odbicie w czynach.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec – słowami św. Ambrożego - pomódlmy się w intencji wszystkich rolników: „O Panie, człowiek, 

który w raju zagubił wytkniętą mu drogę, jak mógłby bez przewodnika odnaleźć ją na pustyni, gdzie pokusy 

są tak liczne, wysiłek w zdobywaniu cnoty trudny, upadek w błędy łatwy? [...] Udziel nam więc łaski, 

abyśmy Cię naśladowali według tego, co napisano: ‘Pójdziesz za Panem Bogiem twoim i będziesz z Nim 

zjednoczony’. Spraw, abyśmy szli Twoim śladem i mogli powrócić z pustyni do raju”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dzień Świętości Życia, 25.3.2011  
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Abp Stanisław Gądecki. Szanuj, broń, kochaj i służ każdemu życiu ludzkiemu. Dzień Świętości Życia 

(Katedra Poznańska – 25.03.2011).  

   

Dzisiejsza uroczystość Zwiastowania Pańskiego stawia nam przed oczy tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. 

Świętujemy moment, w którym Słowo w łonie Maryi stało się ciałem (Łk 1,26-38). 

Dzisiaj archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, by zwiastować Jej, czyli uroczyście obwieścić, że Jej Syn - 

którego pocznie za sprawą Ducha Świętego - będzie Synem Boga samego. Pierwszoplanową postacią w 

zwiastowaniu jest więc Chrystus.  

   

Dzisiaj Kościół wyznaje: „On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha 

Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. „W tym zbawczym wydarzeniu dzieje 

człowieka w Bożym planie miłości osiągnęły swój zenit. Bóg wszedł w te dzieje, stał się - jako człowiek - 

ich podmiotem, jednym z miliardów, a równocześnie Jedynym! Ukształtował przez swe Wcielenie ten 

wymiar ludzkiego bytowania, jaki zamierzył nadać człowiekowi od początku” (Redemptor hominis, 1).  

 

Przez to wydarzenie sam Bóg wszedł w dzieje człowieka i związał się z każdym człowiekiem raz na zawsze. 

Ludzkimi rękami pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał. 

Urodzony z Maryi Dziewicy, stał się jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu. „Jezus 

Chrystus przyjął ciało ludzkie i uczynił je źródłem życia dla wszystkich śmiertelnych” (św. Ireneusz). 

Spotykając Chrystusa, każdy człowiek odkrywa tajemnicę własnego życia. A zatem przyjąć tajemnicę 

Wcielenia, znaczy przyznać się do całego swojego człowieczeństwa, zobaczyć jego piękno zamierzone 

przez Stwórcę, zobaczyć wszystkie ludzkie słabości w świetle mocy Boga samego (por. Łk 18,27). 

 

Ale uroczystość Zwiastowania Pańskiego uczy nas również szacunku dla życia ludzkiego od samego 

momentu jego poczęcia. Podkreśla niezwykłą rolę macierzyństwa, które w naszych czasach jest przez tak 

wielu deprecjonowane. Zachęca do dziękczynienia Zbawicielowi za konsekrację łona matczynego, 

pierwszego mieszkania człowieka.  

 

DAR ŻYCIA 
 

Medytując nad tajemnicą Zwiastowania Pańskiego, myślmy o tajemnicy życia każdego człowieka. Przecież 

także nasze życie - od samego początku - powstało dzięki stwórczemu działaniu Boga i pozostaje na zawsze 

w specjalnym odniesieniu do Stwórcy. „Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo: stworzył 

mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27). Heroiczna matka machabejska, zwracając się do swoich synów 

dopowie: „Nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie, nie ja wam dałam tchnienie i życie, a 

członki każdego z was nie ja ułożyłam. Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka i wynalazł 

początek wszechrzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie” (2 Mch 7,22-23).  

 

Każdy z nas może - razem z psalmistą - dziękować Bogu za otrzymane od Niego życie:  

 

Ty bowiem utworzyłeś także moje wnętrze,  

utkałeś mnie jeszcze w łonie mojej matki.  

Dziękuję Ci, że mnie tak cudownie uczyniłeś,  

zaprawdę, podziwu godne są Twoje dzieła,  

i dobrze znasz moją duszę.  

Gdy zostałem ukształtowany w ciemnościach,  

cudownie utkany w ciemnościach ziemi,  

wszystkie moje członki były Ci już znane.  

Widziały Twoje oczy, kiedy powstawałem,  
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wszystko było zapisane w Twej księdze.  

Wyznaczona była liczba dni moich,  

zanim pierwszy z nich mogłem przeżyć”  

(Ps 139,13-16; Biblia Warszawsko-Praska) 

 

PRZESTĘPSTWA PRZECIW ŻYCIU  

 

Bóg jest Panem życia i śmierci, gdyż to On powołał do istnienia wszystko i wszystkich swoją mocą 

stwórczą. „W Jego ręku – tchnienie życia i dusza każdego człowieka” (Hi 12,10).  

 

Człowiek jest powołany do tego, by w swoim postępowaniu był podobny do Stwórcy, na którego obraz i 

podobieństwo został stworzony. To powołanie wyklucza wszystko, co godzi w życie człowieka, a więc: 

spędzanie płodu, eksperymenty na embrionach, narażanie własnego i innych życia na niebezpieczeństwo, 

wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, eutanazję i dobrowolne samobójstwo (por. KDK, 27).  

 

a. zabójstwo dziecka w łonie matki 

Dziecko – jako osoba - ma od początku swego istnienia prawo do życia, którego nikomu nie wolno 

naruszać. „Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już 

od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich 

nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia” (KKK, 2270).  

 

Zabójstwo dziecka jest nie tylko krzywdą wyrządzoną dziecku, ale jest również złem społecznym. Jest 

pozbawieniem społeczeństwa jakiejś niepowtarzalnej osoby, która miała coś wnieść w życie świata, w jego 

historię.  

Kościół bardzo surowo osądza zło grzechu przerwania ciąży. Jest ono zabójstwem, za które spada za 

winnych tej zbrodni kara ekskomuniki (KKK, 2322)  

 

„Na przykład, ratować i zachować życie matki to cel bardzo szlachetny. Ale zabicie wprost dziecka jako 

środek do tego celu nie jest dozwolone. Bezpośrednie zniszczenie życia, tzw. życia ‘bez wartości’, 

narodzonego lub nienarodzonego, od niedawna masowo praktykowane, nie może być w żaden sposób 

usprawiedliwione. Dlatego też Kościół zaraz oświadczył zupełnie formalnie, że zabijanie niewinnych 

ludzkich istot, chociażby obciążonych jakimiś brakami fizycznymi czy psychicznymi i z tego względu 

‘nieużytecznymi’ dla społeczeństwa, a nawet stanowiącymi dlań ciężar, jest przeciwne prawu naturalnemu i 

pozytywnemu prawu Bożemu i jako takie niedozwolone, chociażby było polecone przez jakiś publiczny 

autorytet” (Pius XII, Przemówienie do uczestniczek Kongresu Włoskiej Katolickiej Unii Położnych – 

29.10.1951).  

 

b. eksperymenty na embrionach 

Szanowanie życia człowieka od początku jego zaistnienia nie dopuszcza przeprowadzania eksperymentów 

genetycznych i takich ingerencji, które nie mają charakteru leczniczego. 

Podobnie też „wytwarzanie embrionów ludzkich po to, aby były używane jako «materiał biologiczny», jest 

niemoralne” (Donum vitae, 5).  

 

„Niektóre próby interwencji w dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne nie mają charakteru leczniczego, 

lecz zmierzają do wytwarzania istot ludzkich o określonej płci lub innych wcześniej ustalonych 
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właściwościach. Manipulacje te sprzeciwiają się również godności osobowej istoty ludzkiej, jej 

integralności i tożsamości (Donum vitae, 6) jedynej, niepowtarzalnej” (KKK, 2275).  

 

c. narażanie bez powodu na niebezpieczeństwo 

Nie tylko zabójstwo jest grzechem. Także celowe działania, które mogą pośrednio doprowadzić do śmierci 

są niemoralne. Nie wolno bez powodu narażać na niebezpieczeństwo ani bliźnich, ani siebie. „Prawo 

moralne zakazuje narażania kogoś bez ważnego powodu na śmiertelne ryzyko oraz odmówienia pomocy 

osobie będącej w niebezpieczeństwie” (KKK, 2269)  

   

d. samobójstwo 

Grzechem przeciwko piątemu przykazaniu jest również samobójstwo. „Każdy jest odpowiedzialny przed 

Bogiem za swoje życie, które od Niego otrzymał. Bóg pozostaje najwyższym Panem życia. Jesteśmy 

obowiązani przyjąć je z wdzięcznością i chronić je ze względu na Jego cześć i dla zbawienia naszych dusz. 

Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył. Nie rozporządzamy nim” (KKK, 

2280).  

 

Targnięcie się na swoje życie jest ciężkim przewinieniem, chociaż – jak w każdym innym grzechu – mogą 

zaistnieć czynniki zmniejszające stopień winy. „Ciężkie zaburzenia psychiczne, strach lub poważna obawa 

przed próbą, cierpieniem lub torturami mogą zmniejszyć odpowiedzialność samobójcy” (KKK, 2282).  

 

e. zabójstwo 

Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca, a zatem: „Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć 

sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej” (Donum vitae, 5). „Piąte przykazanie 

zakazuje - pod grzechem ciężkim - bezpośredniego i zamierzonego zabójstwa. Zabójca i ci, którzy 

dobrowolnie współdziałają w zabójstwie, popełniają grzech, który woła o pomstę do nieba (por. Rdz 4, 10).  

 

f. eutanazja 

Nawet pragnienie zmniejszenia cierpienia wywołanego przez chorobę lub starość nie usprawiedliwia 

pozbawiania człowieka życia.  

 

„Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życiu osób 

upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie niedopuszczalna” (KKK, 2277) „Eutanazja 

zamierzona, niezależnie od jej form i motywów jest zabójstwem. Jest głęboko sprzeczna z godnością osoby 

ludzkiej i z poszanowaniem Boga żywego, jej Stwórcy” (KKK, 2324).  

 

„Kto odstępuje od tych Bożych praw, nie tylko uwłacza Jego majestatowi i okrywa hańbą siebie samego i 

rodzaj ludzki, lecz także podważa u samych podstaw siłę społeczności, do której należy” – uczył bł. papież 

Jan XXIII. 

 

OBRONA ŻYCIA 

 

Jest sprawą oczywistą, że trwa zachęcanie do odstępowania od praw Bożych. Polityka antynatalistyczna 

jeszcze nie obumarła. Istotną rolę w jej rozpowszechnianiu odegrały ONZ, Unia Europejska i Rada Europy 

– stwierdził Danilo Quinto na łamach L’Osservatore Romano (4.02.2009). Narody Zjednoczone w imię 

„zdrowia reprodukcyjnego” usiłowały przekonać świat, że stoi on na krawędzi katastrofy demograficznej, 
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grożącej mu brakiem surowców na potrzeby ludzkości. Tymczasem w roku 2050 prawie 80 % ludzkości nie 

będzie miało dość dzieci na zwyczajną wymianę pokoleń. Już teraz w Europie, Japonii i Rosji ubywa 

ludności. Odpowiedzialność za ten stan spada na instytucje europejskie, które nic nie czynią dla stawienia 

czoła kryzysowi demograficznemu, a wręcz przeciwnie - propagują aborcję, uznając ją za „prawo 

europejskie”. Szczególnie godne potępienia jest uzależnianie międzynarodowej pomocy finansowej od 

propagowania antykoncepcji, sterylizacji i aborcji. 

 

Gdy mnożą się ataki na życie ważną sprawą jest przypominać, że„każda istota ludzka, także dziecko w łonie 

matki, ma do życia prawo bezpośrednie od Boga, nie od rodziców, ani nie od jakiejś społeczności ludzkiej 

czy ludzkiego autorytetu. Wobec tego żaden człowiek, żadna ludzka władza, żadna nauka, żadne względy 

lekarskie, eugeniczne, socjalne, moralne, ekonomiczne nie mogą stanowić jakiegoś ważnego tytułu 

prawnego do bezpośredniej ingerencji w sprawie innego życia ludzkiego, czyli nikt i nic nie może uprawnić 

decyzji zmierzającej do zniszczenia życia wprost jako celu, albo jako środka do innego celu, który sam 

przez się byłby może nawet niezakazany” (Pius XII, Przemówienie do uczestniczek Kongresu Włoskiej 

Katolickiej Unii Położnych – 29.10.1951). 

 

„Ponadto wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie 

płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo; wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak 

okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, wysiłki w kierunku przymusu psychicznego; wszystko co 

ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, 

prostytucja, handel kobietami i młodzieżą; a także nieludzkie warunki pracy, w których traktuje się 

pracowników jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby: wszystkie te i tym 

podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażając cywilizację ludzką, bardziej hańbą tych, którzy 

się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są jak najbardziej sprzeczne z czcią należną 

Stwórcy” (Gaudium et spes, 27). Te niepokojące występki bynajmniej nie znikają, przeciwnie, ich zasięg 

wydaje się być coraz szerszy. Postęp nauki i techniki dają początek nowym formom zamachów na godność 

ludzkiej istoty.  

 

W tej sytuacji zadaniem chrześcijanina pozostaje szanować życie, bronić je, kochać i służyć każdemu życiu 

ludzkiemu. Szczególnie temu życiu, które jest szczególnie słabe i kruche; kiedy przychodzi na świat oraz 

kiedy go opuszcza. Tylko na tej drodze człowiek znajdzie sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, 

pokój i pełnię życia (por. Evangelium vitae, 5).  

 

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA  
 

a. Podstawowym celem Dnia Świętości Życia jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w 

społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej 

kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja. 

 

Ten dzień stara się podkreślać nie tylko prawdę o samej wartości życia, ale zwraca uwagę także na świętość 

życia. Świętość ta pochodzi z naszej genealogia divina, czyli z Bożego pochodzenia człowieka. Świętość 

życia ludzkiego pochodzi wprost ze źródła świętości, jakim jest Bóg. Stwórca, obdarzając człowieka 

istnieniem i życiem obdarza go również podobieństwem do siebie, to jest nieśmiertelną duszą, która uświęca 

ludzkie ciało (1 Kor 6, 19). Świętość życia zrównuje wszystkich ludzi, jest w pewnym sensie miarą 

sprawiedliwości - nikogo nie pomniejsza ani nie wywyższa, ale zawsze czyni godnym miana „człowiek”.  

 

b. Obchody Dnia Świętości Życia są impulsem do przypominania akcji na rzecz dzieci nienarodzonych. 

Przykładem tego jest 9-dniowa nowenna w intencji dziecka nienarodzonego w ramach akcji „Uratuj 

świętego”.  

 

Dla ochrony najbardziej bezbronnych powstały też „Okna Życia”, czyli miejsca, gdzie matka może 
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pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Dziś w całym 

kraju jest już 40 takich miejsc. 

Piękną inicjatywą na rzecz obrony życia jest wydawany na terenie naszej archidiecezji dwumiesięcznik 

„Głos dla życia”.  

Dziś możemy też podjąć Duchową Adopcję, aby zatroszczyć się o życie poczętych, ale jeszcze 

nienarodzonych, którym grozi zagłada. Ta modlitwa trwa 9 miesięcy - tak długo jak ciąża - i polega na 

codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego 

rodziców.  

 

O ochronę życia poczętego walczą obecnie także farmaceuci. Na stronie www.sumienie–farm.pl można 

wyrazić swoje poparcie dla ich starań o prawo klauzuli sumienia oraz odmowy promocji i sprzedaży 

środków niszczących płodność i ludzkie życie u jego początku.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Sprawa obrony świętości życia domaga się odwagi. Nie możemy pozostać bezczynni. Trzeba, abyśmy 

szanowali, bronili, kochali i służyli każdemu życiu ludzkiemu. Niech nam w tym dopomaga Matka 

Zbawiciela, którą prosimy: 

 

„O Maryjo, 

jutrzenko nowego świata, 

Matko żyjących, 

Tobie zawierzamy sprawę życia: 

spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze 

dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, 

ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, 

mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy, 

starców i chorych zabitych przez obojętność 

albo fałszywą litość. 

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna 

potrafili otwarcie i z miłością głosić 

ludziom naszej epoki 

Ewangelię życia”  

(Evangelium vitae, 105).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Pierwsza rocznica katastrofy smoleńskiej, 

10.4.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Trzy rodzaje zmartwychwstania. Pierwsza rocznica katastrofy smoleńskiej 

(Katedra Warszawska – 10.04.2011).  

   

Wielce szanowni Członkowie Rodzin i Bliscy ofiar katastrofy smoleńskiej, 

Panie Prezydencie RP z Małżonką,  

Marszałku Sejmu i Marszałku Senatu RP, 

Nuncjuszu Apostolski, 

Księża Kardynałowie, 

Księża Arcybiskupi i Biskupi, 

Przedstawiciele innych Kościołów i wyznań,  

Kapłani,  
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Osoby życia konsekrowanego, 

Przedstawiciele służb mundurowych, 

Przedstawiciele świata akademickiego,  

Członkowie Korpusu Dyplomatycznego, 

Przedstawiciele Władz rządowych i samorządowych, 

Wszyscy obecni tutaj Wierni, 

oraz łączący się z nami dzięki transmisji telewizyjnej!  

   

Dzisiejsza V Niedziela Wielkiego Postu zbiega z pierwszą rocznicą katastrofy smoleńskiej (10.04.2010). 

Katastrofy, w której zginęli wybitni i zasłużeni dla Ojczyzny Polacy: Prezydent RP Lech Kaczyński z 

małżonką, ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, członkowie oficjalnej delegacji, 

przedstawiciele Sejmu i Senatu, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych, aż dziesięciu przedstawicieli 

Kościołów i wyznań religijnych, członkowie Kancelarii Prezydenta, ministerstw, instytucji państwowych, 

Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń, osoby towarzyszące, a także członkowie Biura Ochrony Rządu i 

załogi samolotu. 

 

Wszyscy oni zginęli pragnąc uczcić ofiary katyńskie i zwrócić uwagę na zbrodnię ludobójstwa, jakiego - z 

woli Stalina - dokonano na polskich oficerach w Rosji w 1940 roku. Ponad 21 tysięcy polskich jeńców z 

obozów i więzień NKWD zostało zamordowanych nie tylko w lasach Katynia, ale i w Twerze, Charkowie 

oraz w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń. W tym samym czasie rodziny 

pomordowanych i tysiące mieszkańców przedwojennych Kresów były zsyłane w głąb Związku 

Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyły drogę polskiej Golgoty Wschodu. Ziemia 

przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało ją wymazać z ludzkiej pamięci. Ciągle jednak znajdowali się 

ludzie, którzy pamiętali. Do nich należała też owa polska delegacja na uroczystości 70. rocznicy zbrodni 

katyńskiej.  

 

Katastrofa pod Smoleńskiem - największa z polskich tragedii w okresie pokoju - dowiodła, że pamięć może 

wiele kosztować. Zwłaszcza kiedy na jedną śmierć nakłada się druga. Ale właśnie dzięki owej wiernej 

pamięci kłamstwo katyńskie stało się jawne opinii publicznej na całym świecie.  

 

Już choćby z tego tytułu - my, Polacy - jesteśmy dłużnikami ofiar tej katastrofy. W pierwszą rocznicę tego 

wydarzenia pragniemy oddać im hołd. Czujemy się duchowo związani z tymi, którzy zginęli, ponieważ to 

nie śmierć rozdziela ludzi, ale brak miłości. W rocznicę tego dramatycznego wydarzenia jednoczymy się we 

współczuciu dla rodzin ofiar katastrofy, którym pragnęlibyśmy przynieść coś więcej, aniżeli zwykłe wyrazy 

współczucia. Chcemy im ofiarować chrześcijańską nadzieję. Chcemy – w światłach Słowa Bożego – jeszcze 

raz spojrzeć na to, co się stało i z wiarą błagać Boga o życie wieczne dla tych zmarłych. Dzisiejsze czytania 

liturgiczne pomagają nam w tym, sugerując rozważanie o trzech rodzajach zmartwychwstania: o 

zmartwychwstaniu ducha, ciała i duszy ludzkiej.  

 

1. ZMARTWYCHWSTANIE DUCHA 
 

a. Najpierw zatrzymajmy się przy zmartwychwstaniu ducha. Często jednostkowe nieszczęścia poprzedzone 

są wcześniejszym, wspólnym dramatem całego społeczeństwa. W przypomnianej nam dzisiaj wizji, prorok 

Ezechiel zwraca się z orędziem nadziei do załamanych i zrezygnowanych Żydów, przebywających w 

niewoli babilońskiej (586-538 przed Chr.). „I postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. [...] i oto 

było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe” (Ez 37,1-2). Po katastrofie, jaka miała 

miejsce w 586 roku przed Chr., kiedy to Jerozolima została zdobyta, świątynia spalona, Judea zniszczona a 

lud uprowadzony do Babilonu, porozrzucane po ziemi, zbielałe, suche kości stają się wielką metaforą 

tragicznego duchowego stanu Ludu Bożego podczas wygnania babilońskiego; „Kości te to cały dom 

Izraela”. Nie ma w nich śladu ducha; jedynie pustka i martwota. „Wyschły kości nasze, minęła nadzieja 

nasza, już po nas”. Śmierć ducha uprzedziła śmierć fizyczną. Marazm, stagnacja społeczeństwa, egoistyczna 
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walka o przetrwanie, kolaboracja z zaborcą, postępujące wynarodowienie. 

 

„Synu Adama, czy kości te powrócą znowu do życia?” – zapytał Bóg proroka (Ez 37,3). Co mógł 

odpowiedzieć prorok na to pytanie? „Wierzyć w Boga, oznacza wszystkiego się po Nim spodziewać, zaufać 

Mu w każdej sytuacji, żywić nadzieję wbrew nadziei” – objaśnił tę scenę zmarły w katastrofie smoleńskiej 

ks. rektor Rumianek w swoim komentarzu do Księgi Ezechiela (Księga Ezechiela. Tłumaczenie i 

komentarz, 300). Prorok odpowiada więc wiarą, rozpoczynając ów - bezsensowny z punktu widzenia 

ludzkiej logiki - dialog z suchymi kośćmi: „Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!” I oto nagle, 

niewyobrażalne staje się możliwe: „A gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej 

zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale 

jeszcze nie było w nich ducha”. Słowo Boże odtworzyło ciała, lecz były one jeszcze bez życia.  

 

Wtedy Bóg powiedział do mnie: „Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak 

powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli”. Wtedy 

prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo 

wielkie” (Ez 37,7-10). Ze śmierci wyłoniło się życie. Nastąpiło duchowe odrodzenie narodu. Wychodząc od 

wizji biologicznej śmierci, proroctwo wyszło naprzeciw najgłębszym ludzkim lękom; potwierdziło 

zwycięstwo życia nad śmiercią. Istotnie, „naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha - naród rośnie, gdy 

duch jego coraz bardziej się oczyszcza; tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć!” (Jan Paweł II, 

Homilia na Jasnej Górze, 19.06.1983). 

 

b. Owa potrzeba ożywienia „wyschłych kości” powraca cyklicznie w historii ludów i narodów. Sami 

przecież byliśmy tego świadkami w naszej Ojczyźnie. Czyż nie istnieje analogia między słowami Ezechiela 

(„Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli”) a słowami Jana Pawła II 

wypowiedzianymi tutaj, w Warszawie? („I wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja - Jan Paweł II, papież, 

wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: 

Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej 

Ziemi!” - Homilia na Placu Zwycięstwa, 2.06.1979). 

 

To warszawskie wołanie o nowe Zesłanie Ducha, które było najwyraźniej skierowane do Polski, zostało 

nazwane „trzęsieniem ziemi”. Pozornie nienaruszalny system, który przez ponad 30 lat dzierżył władzę 

absolutną w naszej Ojczyźnie, narzucając swoje ateistyczne credo, stał się nagle bezsilnym świadkiem 

zachwiania swojej ideologii. W epoce głodu Ducha - bo głodu sprawiedliwości, pokoju, miłości, dobroci, 

męstwa, odpowiedzialności, godności człowieka - te słowa obudziły polskie społeczeństwo z 

kilkudziesięcioletniego uśpienia. Przyczyniły się do wzmocnienia poczucia wolności i solidarności wśród 

zastraszonych ludzi, którzy czuli się osamotnieni, zmarginalizowani, często nienawidzący siebie nawzajem. 

„Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli”. To, co się stało w następnych 

latach w Europie Wschodniej, nie byłoby możliwe bez tego warszawskiego Zesłania Ducha Świętego na 

obumarły duchowo naród. Dzięki Duchowi, który powiał na Placu Zwycięstwa, sytuacja przeciętnego 

Polaka uległa radykalnej zmianie. Pojawiło się tylu wspaniałych ludzi. Ujawniła się gotowość do poświęceń, 

do ponoszenia ryzyka, bezinteresowność, wzajemna życzliwość. Zaczyn odnowy moralnej. Powrót do 

porzuconych wartości. Próby budowania czegoś od nowa, po omacku, często naiwne i nieporadne, ale z 

nadzieją.  

 

c. A dzisiaj? Dzisiaj – po następnych ponad 30 latach od tamtego wskrzeszenia - naród potrzebuje znacznie 

potężniejszego tchnienia Ducha, ponieważ tym razem Ezechielowa dolina zdaje się zapełniać nie tyle 

wyschłymi kośćmi, ile prochem, który po nich pozostał.  

 

Odnosiło się wrażenie, że z solidarnościowej erupcji narodzi się nowa Polska. Tymczasem wysoka 

temperatura opadła. Wielu wartościowych, szlachetnych ludzi, którzy działali z oddaniem w latach 

solidarnościowego zrywu, zniechęciło się; odeszli lub zepchnięto ich na margines. Rozpoczęła się 

wyprzedaż niedawnych ideałów. Zaczęły dominować osobiste ambicje i płaski materializm. Odrodzonej 

Ojczyźnie zaczęło brakować skrzydeł. Nie udało się uzdrowić życia społecznego. Wręcz przeciwnie. 
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Korzystając z deprawujących wzorców przeszłości, stworzył się aspołeczny kodeks zachowań pozbawiony 

wszelkich hamulców.  

 

Zabrakło scalającej idei państwa. Zabrakło spoiwa łączącego wszystkich Polaków, bez względu na poglądy, 

wiarę i inne różnice. Zabrakło jednoczącej siły sprawczej. Nasze państwo stało się areną nieustających 

igrzysk prowadzonych przez zwalczające się partie, partyjki, w których liczy się jedynie zdobycie władzy, 

wygrana w wyborach i podział łupów. 

Gospodarka wolnorynkowa - bez żadnej etyki - zamienia się w bezwzględną walkę drapieżników kosztem 

biedniejącej i pozbawionej szans poprawy bytu tej części społeczeństwa, która nie potrafiła się znaleźć w 

nowej rzeczywistości. Zapanowało niepisane przyzwolenie na egoistyczne urządzanie sobie życia bez 

żadnych moralnych barier i bez względu na szkody, jakie to przynosi wspólnocie. Ten chory model 

konsumpcyjny, niby wolnorynkowej wolności, dusi, truje i odczłowiecza. Relatywizm, apoteoza sukcesu, 

bogactwa, miraż łatwego życia bez rozterek sumienia – oto proponowana wizja przyszłości.  

 

W tym stanie rzeczy skutecznym sojusznikiem w ogłupianiu społeczeństwa stały się skomercjalizowane lub 

upartyjnione media, proponujące styl życia płaskiego, bezdusznego, pozbawionego wyższych aspiracji. 

Medialny obszar wpływów podlega zażartej walce partyjnej, gdzie zanikł jakikolwiek inny cel. Zalewa nas 

potok dyskusji, polemik, debat pełnych wzajemnych pomówień i oskarżeń i demagogicznego pustosłowia. 

A z tego wyłania się obraz społeczeństwa w dużej mierze ogołoconego z wyższych aspiracji, cynicznego i 

bezideowego (por. Marek Nowakowski, Stan polskiego ducha, Rzeczpospolita, 10.11.2009). Tego się nie da 

ukryć. To wszystko jest nagie i przejrzyste przed Bożymi oczyma. „Nie ma stworzenia, które by było przed 

Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać 

rachunek” (Hbr 4,13).  

 

Co powiedzieliby na to zmarli w Katyniu i pod Smoleńskiem Polacy? Z jaką niewypowiedzianą prośbą 

zwróciliby się dzisiaj do nas? Odpowiedź brzmi: Jeśli chcecie dorównać waszym przodkom, musicie 

mierzyć naprawdę wysoko (por. Lech Kaczyński, Do Polonii w Miami, 2008).  

 

2. ZMARTWYCHWSTANIE CIAŁA 
 

Ale pośród dzisiejszych czytań jest też i drugi akt; poruszająca scena ożywienia Łazarza. Powstanie z 

martwych już nie duchowe, ale cielesne, już nie całego narodu, ale pojedynczego człowieka.  

 

a. „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł” – zwraca się Marta do Jezusa, a w jej słowach wyraża się 

powszechne pragnienie ludzi, by istniał Ktoś, kto byłby zdolny już teraz pokonać śmierć, owego 

bezlitosnego wroga, który udaremnia człowiekowi wszelkie próby osiągnięcia pełni.  

 

„Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć 

będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, 

Panie! Ja mocno wierzę»...” (J 11,25-27).  

 

Wtedy powiedział do stojących wokoło: „Usuńcie kamień!”. Chrystus, który mógł wstrząsnąć piekłem, 

mógł przecież sam - swoim słowem - odsunąć kamień, On jednak rozkazał ludziom uczynić to, co leżało w 

granicach ich możliwości. Człowiek bowiem może odsunąć kamień, ale tylko Bóg może przywrócić duszę z 

otchłani.  

 

„Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” – zawołał Jezus. A starożytny autor dopowie: Gdyby Jezus w tym momencie 

nie wymienił wprost imienia Łazarza, z grobów powstaliby wszyscy zmarli („nadchodzi godzina, nawet już 

jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą” - J 5,25; Kromacjusz z 

Akwilei, Sermo 27,1). Skoro jednak Zbawiciel powiedział: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”, ten wyszedł 
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natychmiast, ponieważ śmierć nie może zatrzymać nikogo, kto został wezwany przez potęgę Życia. Na 

słowo Pana śmierć uwolniła ciało Łazarza z grobu a jego duszę z otchłani.  

 

Chociaż nasz Pan okazał swoją boską potęgę w niezliczonych cudach i znakach, to jednak w sposób 

szczególny objawił ją podczas wskrzeszenia Łazarza. Ten znak – podobnie jak inne Jego cuda - miał swój 

wymiar materialny i duchowy; widzialny i niewidzialny. Dziełem widzialnym było wskrzeszenie Łazarza do 

życia. Dziełem niewidzialnym - narodziny wiary w sercach dotąd niewierzących w Niego Żydów. Po 

wskrzeszeniu Łazarza wielu uwierzyło w Niego. Uznali bowiem, że rozkazywanie śmierci nie leży w 

granicach możliwości natury ludzkiej, leży natomiast w możliwościach natury Bożej. 

 

Tak, w perspektywie sceny wskrzeszenia Łazarza, wszelkie przejawy bólu z powodu tragicznego 

doświadczenia katastrofy smoleńskiej są całkiem zrozumiałe. „Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i 

Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, [a w jego oczach pojawiły się łzy]” (J 11,33). 

Starożytny poeta powie: Jego łzy stały się jakby deszczem, Łazarz stał się ziarnem pszenicy, a grób – 

ziemią. Na potężny głos Zbawiciela Łazarz wyrósł jak ziarno pszeniczne, wyszedł na zewnątrz i oddał hołd 

Panu (Efrem Syryjczyk, Diatessaron, 17). Ważne jest jednak, abyśmy nie zatrzymali się na samych łzach. 

Abyśmy – jak Marta - uczynili krok dalej i z wiarą powierzyli Bogu całą tę bolesną rzeczywistość a także 

nas samych (por. Łk 23, 46a). Bóg bowiem ani przez chwilę nie toleruje cierpienia niewinnych, ale w swoim 

Synu razem z nimi pije gorzki kielich aż do dna, przemieniając go w kielich błogosławieństwa dla 

wszystkich.  

 

b. Katastrofa smoleńska przypomniała nam raz jeszcze, że my, Polacy, mamy trudne dzieje, zwłaszcza na 

przestrzeni ostatnich stuleci. Bolesne doświadczenia Katynia i wszystkich innych miejsc nazistowskich i 

sowieckich kaźni z czasów II wojny światowej tylko to potwierdzają, wyostrzając naszą wrażliwość na 

podstawowe prawa człowieka i narodu; zwłaszcza prawa do wolności, do suwerennego bytu, do 

poszanowania wolności sumienia i religii. Musimy o tym pamiętać. Nie możemy na to wszystko spuścić 

kurtyny milczenia, ponieważ ci, którzy nie pamiętają o przeszłości, skazani są na jej powtarzanie. Ale z tej 

przeszłości musimy brać ogień, a nie popioły.  

 

Gdy giną dzielni w narodzie, rodzi się potrzeba wychowania nowego pokolenia; wychowania młodych 

zdolnych do służby publicznej. Potrzeba wychowania ludzi cechujących się wielkim intelektem, 

roztropnością, szczerością, integralnością moralną, miłością do człowieka i polityczną odwagą. Zdolnych do 

słuchania w skupieniu, do budowania mostów porozumienia, nie lękających się nowości i zmian. Patrzących 

dalej niż tylko w perspektywie kolejnego szczebla własnej kariery czy chęci robienia dobrego wrażenia na 

innych. Zdolnych do przezwyciężenia pokusy wykorzystywania dóbr publicznych w celu wzbogacenia 

niewielkiej grupy osób, lub zdobycia popleczników. Zdolnych do odrzucenia stosowania dwuznacznych lub 

niedozwolonych środków do zdobycia, utrzymania bądź powiększania władzy za wszelką cenę. Zdolnych 

do działania w trudnych czasach i ciężkich warunkach z odwagą i w oparciu o długofalową wizję. Mających 

na uwadze nie tylko siebie samych, własną pozycję i powodzenie, ale również los przyszłych pokoleń. 

Polska ciągle potrzebuje ludzi sumienia.  

 

3. ZMARTWYCHWSTANIE DUSZY  

 

W dzisiejszych czytaniach mówi się także o trzecim rodzaju zmartwychwstania, a mianowicie o codziennym 

wskrzeszeniu autentycznie chrześcijańskiej duszy.  

 

a. Wiemy przecież, że martwy Łazarz stał się z czasem dla chrześcijaństwa symbolem każdego człowieka, 

martwego duchowo z powodu grzechu. Każdego z nas, o kim można powiedzieć: „Już cuchnie”. Każdego, 

który – nie bez pomocy łaski – woła: „Wezwij [...] z grobu sługę Twego. Choć jestem związany więzami 

moich grzechów, chociaż mam spętane nogi i skrępowane ręce i pogrzebany jestem w swoich martwych 

myślach i czynach, to na Twoje wezwanie wyjdę wolny” (św. Ambroży, O pokucie II,72). 
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Wyjdę z mojego grobu, mimo że codzienne „powstawaniu duszy z martwych” napotyka w moim życiu na 

poważny opór i sprzeciw. Ten opór rodzi się w jakieś mierze z radykalnej inności świata, z jego 

„widzialności” i „materialności” w odróżnieniu od „niewidzialnego” i „absolutnego Ducha”; z istotowej i 

nieuchronnej niedoskonałości świata w stosunku do Tego, który jest Bytem najdoskonalszym. 

 

„Czy nie zmieszał się Chrystus nad grobem Łazarza – powie św. Augustyn – również po to, aby i ciebie 

nauczyć, że i ty musisz zadrżeć, gdy widzisz siebie zgnębionego i miażdżonego ogromem grzechów. 

Przyjrzałeś się sobie, uznałeś się za winnego i powiedziałeś sobie: [...] Wysłuchałem słów Ewangelii i 

wzgardziłem nimi. Zostałem ochrzczony, a mimo to ciągle popełniam te same grzechy. Cóż najlepszego 

robię? Dokąd zmierzam? Jak mogę się zmienić? Kiedy to mówisz, drży Chrystus, gdyż w tobie drży wiara. 

To drżenie daje nadzieję zmartwychwstania” (Tract. in Joh. 49,19).  

 

b. Konsekwencją tego zmartwychwstania będzie pojednanie społeczne w imię prawdy i miłości. I dlatego 

trzeba sobie dzisiaj postawić pewne pytania. Co zmieniła katastrofa smoleńska w moim życiu osobistym. Co 

ona zmieniła w każdym z nas? Jak zmieniła patrzenie na życie i śmierć? Na moje codzienne, duchowe 

zmartwychpowstanie? Na służbę rodzinie? Na służbę Ojczyźnie? Na pragnienie zjednoczenia, pokoju i 

zgody? Gdyby zaś ona nic nie zmieniła, świadczyłoby to o tym, że owi pomarli tak odeszli jak przyszli i że 

trudzili się na próżno; że na darmo i na nic zużyli swoje siły. 

 

Jeżeli więc ktoś ma coś przeciwko tobie lub cię obraził, spróbuj mu najpierw przebaczyć. Przebaczenie jest 

trudną miłością; miłością, która przejmuje inicjatywę. W żadnym wypadku nie odsuwaj się od niego i nie 

unikaj go. Nie odsuwaj się od człowieka w milczeniu. W ten sposób stajesz się tylko zawzięty i czynisz 

siebie współwinnym, bo odmawiasz bliźniemu szansy na poprawę. Pokonaj przeszkodę, która wielu wydaje 

się nie do pokonania i poszukaj okazji do rozmowy w cztery oczy. Jeżeli mimo to nie uda się wam dojść do 

porozumienia, spytaj, czy jest gotowy do przedyskutowania sprawy w obecności osoby trzeciej. Jeśli do 

tego z życzliwością dołączysz swoją modlitwę, uczyniłeś wszystko, co możliwe, dla pojednania.  

 

„Miałbym w miłości cud uwierzyć, 

Jak Łazarz z grobu mego wstać? 

Młodzieńczy, dawny kształt odświeżyć, 

Z rąk twoich nowe życie brać?” 

(Adam Asnyk, Ja ciebie kocham)  

 

Tak, w to trzeba uwierzyć, ponieważ właśnie w tym, co w człowieku wewnętrzne - a zarazem najbardziej 

głębokie i istotne, bo duchowe i niezniszczalne - jest zaszczepiony przez Ducha ów „korzeń 

nieśmiertelności”, z którego wyrasta nowe życie; życie człowieka w Bogu. Niech zatem: „zadrży w obliczu 

męki swojego Zbawiciela wszystko, co istnieje na ziemi. Niech rozpadną się skały niewiernych serc i niech 

powstaną ci, którzy byli obciążeni grobowym kamieniem śmiertelności, usunąwszy ciężką zaporę grzechów. 

Niech się ukażą w świętym mieście, to znaczy w Kościele Bożym, znaki przyszłego zmartwychwstania, aby 

to, co kiedyś ma się stać z ciałami, dokonało się już teraz w sercach” (św. Leon Wielki, Sermo 15, de 

passione et cruce Domini, 3).  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec, prosząc Boga o życie wieczne dla ofiar katastrofy smoleńskiej, powtórzymy z wiarą natchnione 

słowa Pieśni słonecznej autorstwa św. Franciszka z Asyżu:  

 

„Pochwalon bądź, o mój Panie, 

przez siostrę naszą Śmierć cielesną, 

przed nią nigdy żaden człowiek żyjący zbiec nie może. 
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Biada tym, co mrzeć będą ze śmiertelnymi grzechami;  

błogosławieni, co śmierci się dadzą znaleźć w Twojej najświętszej woli,  

bo śmierć druga już nie wyrządzi im krzywdy” 

(św. Franciszek, Pieśń słoneczna).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Czwartek, Msza Krzyżma, 21.3.2011  

Abp Stanisław Gądecki  

Namaszczenie i posłanie. Wielki Czwartek. Msza Krzyżma (Katedra Poznańska - 2011)  

   

Drodzy Współbracia Biskupi i Prezbiterzy!  

U progu Triduum Sacrum, rano we Wielki Czwartek - my, kapłani Archidiecezji Poznańskiej - spotykamy 

się na liturgii eucharystycznej w katedrze, odnawiając nasze przyrzeczenia kapłańskie. Dzisiaj przeżywamy 

nasze święto; święto kapłanów; świętowanie kapłaństwa. Łączymy się żarliwie z kapłanami całego świata w 

braterstwie wiary i powołania, które wynieśliśmy z Wieczernika, jako szczególne dziedzictwo przekazane 

nam przez Apostołów. Dzisiaj przemawiają do naszych serc tajemnice Wieczernika; ustanowienie 

Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa. To tam powołał nas Chrystus, abyśmy byli konsekrowani jak On 

oraz powierzył nam swoją Ofiarę. Dzisiaj więc pragniemy podziękować za ten podwójny, bezcenny dar. 

Chcemy odnowić przyrzeczenia, jakie każdy z nas złożył Chrystusowi i Kościołowi w dniu swoich święceń. 

Pragniemy prosić o łaskę wierności i wytrwania. Błagamy również o to, aby łaska powołania kapłańskiego 

padła na dobry grunt licznych młodych dusz i zapuściła tam silne korzenie, wydając obfity plon.  

   

Podczas dzisiejszej liturgii błogosławimy oleje, aby stały się balsamem łaski dla Ludu Bożego. Przy pomocy 

tej łaski Kościół odnawia w sobie moc Ducha Świętego, którą otrzymał od swego Odkupiciela. Poświęcamy 

olej chorych i krzyżmo święte. Świętym krzyżmem namaszcza się nowo ochrzczonych, nim zostają 

namaszczeni bierzmowani. A następnie - jeśli są do tego powołani - prezbiterzy i biskupi w czasie ich 

świeceń. Inni zostaną wzmocnieni olejem chorych, przygotowując się na spotkanie z Bogiem Sędzią i 

Zbawicielem. Dzięki tym olejom Chrystus zespala w jedno wszystkich uczestników Jego konsekracji - 

ochrzczonych, bierzmowanych, święconych i chorych. Z każdym z nich się jednoczy. O, jakże wiele wnosi 

w życie Kościoła Missa Chrismatis.  

   

Biorąc to wszystko pod uwagę, chciałbym skupić się teraz na jednej sprawie, a mianowicie na temacie 

namaszczenia. Na namaszczeniu kapłanów, królów i proroków Mojżesza, na namaszczeniu Chrystusa oraz 

na namaszczeniu kapłanów Chrystusa.  

   

1. NAMASZCZENIE KAPŁANÓW, KRÓLÓW I PROROKÓW MOJŻESZA  

Najpierw Stary Testament. Ten bardzo szybko, bo już podczas Wyjścia z Egiptu, wykazuje swoje 

zainteresowanie sprawą namaszczenia, o czym świadczy pierwsza recepta na sporządzanie świętego oleju 

namaszczenia, przekazana przez Boga Mojżeszowi. „Weź sobie najlepsze wonności: pięćset syklów obficie 

płynącej mirry, połowę tego, to jest dwieście pięćdziesiąt syklów wonnego cynamonu i tyleż, to jest 

dwieście pięćdziesiąt syklów wonnej trzciny, wreszcie pięćset syklów kasji, według wagi przybytku, oraz 
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jeden hin oliwy z oliwek. I uczynisz z tego święty olej do namaszczania. Będzie to wonna maść, zrobiona 

tak, jak to robi sporządzający wonności. Będzie to święty olej do namaszczania" (Wj 30,22-25).  

   

Namaszczenie (unzione, Ölung, Salbung, pomazanie) polegało na wylaniu tegoż świętego oleju na głowę 

konsekrowanego człowieka. Namaszczony stawał się nie tylko lśniący i pachnący, zdrowy, ale przede 

wszystkim święty. Takim olejem namaszczano tych, którzy zostali wyznaczeni przez Boga do wykonania 

zleconej przez Niego misji. Byli to królowie (1 Sm 9, 16;10, 1; 16,1.12-13; I Krl 1,39), kapłani (Wj 29, 7; 

Kpł 8,12), rzadziej prorocy (1 Krl 19,16). Ci ostatni byli zwykle namaszczeni Duchem, bez stosowania 

świętej oliwy.  

a. W Starym Testamencie namaszczenie jest znakiem wybrania i uświęcenia. Okazuje się to wyraźnie 

najpierw w namaszczeniu kapłańskim (w chrisma hierateias - Wj 40,15). Z nim związana jest obietnica, 

którą zapowiedział Mojżesz: „Przez to zaś namaszczenie przetrwa kapłaństwo w ich pokoleniach na wieki" 

(Wj 40,15).  

   

„Potem - Mojżesz - wylał [trochę] oliwy namaszczenia na głowę Aarona i namaścił go, aby go poświęcić" 

(Kpł 8,12).  

   

Najbogatszą teologiczną refleksję na temat „synów oliwy", czyli kapłanów, prowadzi - jeszcze przed 

kryzysem czasów machabejskich - Księga Syracha:  

   

„Mojżesz wprowadził go w czynności  

i namaścił go olejem świętym:  

to stało się dla niego przymierzem wiecznym  

i dla jego potomstwa, jak długo trwać będą niebiosa,  

aby spełniał obrzędy święte i równocześnie był kapłanem  

oraz błogosławił lud Imieniem [Boga].  

Wybrał go ze wszystkich żyjących,  

aby składał ofiarę Panu,  

kadzidło i miłą woń na pamiątkę,  

by dokonywał za lud swój przebłagania.  

Dał mu przez swe nakazy  

władzę nad przymierzem zarządzeń,  

aby nauczał Jakuba świadectw  

i oświecał Izraela w Bożym Prawie. [...] 

Ale nie otrzymał dziedzictwa w ziemi ludu  

i między nim nie ma on działu,  

albowiem On sam jest działem jego i dziedzictwem" (Syr 45,15-17.22).  

   

b. W czasach Starego Testamentu namaszczanym winien być również król. Prorok Samuel, czyli „twórca 

królów", namaszcza najpierw Saula na króla: „Samuel wziął wtedy naczyńko z olejem i wylał na jego 



644 
 

głowę, ucałował go i rzekł: [...] Ty więc będziesz rządził ludem Pana i wybawisz go z ręki jego wrogów 

dokoła" (1Sm 10,1).  

   

Bardziej rozbudowane było już namaszczenie Dawida: „Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc 

Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański opanował 

Dawida" (1Sm 16,12-13). Przez to namaszczenie król stał się Christos Kyriu , czyli Pomazańcem Pana (1 

Sm 24,7.11), a prorok mógł o nim powiedzieć: „Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem" (Ps 2,7).  

   

Jeszcze bardziej szczegółowy - z historycznego punktu widzenia - jest opis namaszczenia Salomona: 

„Poszedł więc kapłan Sadok i prorok Natan [...] i wsadziwszy Salomona na mulicę króla Dawida, 

zaprowadzili go do Gibeonu. Tam kapłan Sadok wziął róg oliwy z Namiotu i namaścił Salomona. Wtedy 

zagrano na rogu, a cały lud zawołał: «Niech żyje król Salomon!» Potem cały lud wszedł za nim na górę, 

przy dźwięku fletów okazywał radość tak wielką, że aż ziemia drżała od ich okrzyków" (1Krl 1,38-40). 

Przyczynę wybrania akurat tego a nie innego człowieka wyjaśni Ps 45: „Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna 

ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem" (Ps 

45,8).  

   

c. Wreszcie istniało też starotestamentalne namaszczenie na urząd prorocki. O tym rodzaju namaszczenia 

słyszymy w Biblii najmniej. Wiemy tylko, że Eliasz otrzymał od Boga zadanie namaszczenia swojego 

następcy: „A wreszcie Elizeusza [...] namaścisz na proroka po tobie" (Iz 61,1; Syr 48,8). Tym razem jednak 

nie ma mowy o wylewaniu oliwy na głowę wybranego: „Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego 

swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem" (1 Krl 19,19-20). Jednak sam 

duch proroczy spoczął na Elizeuszu dopiero wtedy, kiedy ten podniósł płaszcz Eliasza odchodzącego do 

nieba (2 Krl 2,13-15).  

   

Najwspanialej jednak cel namaszczenia prorockiego - w tzw. diakoniach Ducha - objawił prorok Izajasz:  

   

„Duch Pana Boga nade mną,  

bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie,  

by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych,  

by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;  

aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga;  

aby pocieszać wszystkich zasmuconych, <by rozweselić płaczących na Syjonie>,  

aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku,  

pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu" (Iz 61,1-3).  
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Owa potrójna perspektywa starotestamentalna - namaszczenie kapłańskie, królewskie i prorockie - stanowi 

niezbędne tło dla zrozumienia namaszczenia Jezusa, a także dla zrozumienia własnego kapłaństwa.  

   

2. NAMASZCZENIE CHRYSTUSA  

W czasach Nowego Testamentu namaszczonym był Jezus i to od razu potrójnym namaszczeniem; jako król, 

kapłan i prorok (Za 4,14; 6,13). Potrójnie, w stopniu najwyższym i wszechstronnie namaszczony Jezus 

zapoczątkował ostatecznie Królestwo Boga na ziemi (Ps 2,2; Dz 4,26-27). On jedyny - pośród wielu 

Pomazańców - w sposób najdoskonalszy wypełnił boskie posłanie.  

   

Namaszczenie towarzyszyło Jezusowi od samego poczęcia. W Maryi „z Ducha Świętego jest to, co się w 

Niej poczęło" (Mt 1,20).  

   

Jego konsekracja mesjańska objawiła się już na początku jego publicznej działalności, podczas chrztu 

udzielonego Mu przez Jana, kiedy to: „Bóg namaścił (Go) Duchem Świętym i mocą" (Dz 10,38), „aby On 

się objawił Izraelowi" (J 1,31) jako Mesjasz (Mt 3,16; por. Mk 1,10; J 1,32).  

   

W Nazarecie powie o sobie: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie [...]. 

Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli" (Łk 4,18). Stąd Jezus jest - 

po hebrajsku - zwany Masziah, a po grecku Christos, tzn. Pomazaniec. Słowo to stało się imieniem własnym 

Jezusa. „W imieniu Chrystusa kryje się Ten, który namaścił, Ten, który został namaszczony, i samo 

namaszczenie, którym został namaszczony. Tym, który namaścił, jest Ojciec; Tym, który został 

namaszczony, jest Syn; a został namaszczony w Duchu, który jest Namaszczeniem" (św. Ireneusz, Adversus 

haereses, III, 18, 3).  

   

Dlaczego Jezus otrzymał namaszczenie od Ojca? Powód był podwójny. Z jednej strony postawa Syna, o 

czym mówi List do Hebrajczyków: „Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego 

namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy" (Hbr 1,9). Z drugiej strony 

postawa Ojca, czyli miłość: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Łk 3,22).  

   

Sam Jezus odsłonił pełną treść swojego mesjańskiego królowania, zarówno poprzez objawienie swojej 

boskiej tożsamości Syna, „który z nieba zstąpił" (J 3,13; J 6,62; Dn 7,13), jak i swojej tożsamości 

cierpiącego Sługi, który przyszedł, aby „dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20, 28; Iz 53,10-12).  

   

Św. Bazyli powie, że Duch Święty zawsze był obecny w życiu Zbawiciela. Wszelka Jego działalność 

dokonywała się w Duchu: „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i 

mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod 

władzą diabła" (Dz 10,38). Chrystus wypełnił wszystko, mimo iż sprzeciwiały się temu władze pogańskie i 

żydowskie: „Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, 
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którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela" (Dz 4,27). Mimo tego 

sprzeciwu, wielu Żydów, a nawet niektórzy poganie, rozpoznali w Jezusie cechy mesjańskiego króla 

obiecanego przez Boga Izraelowi (Mt 2,2; 9,27; 12,23; 15,22; 20,30; 21,9.15).  

   

Mesjańskie królowanie Chrystusa zostało ogłoszone - po Jego zmartwychwstaniu - przez Piotra wobec 

Żydów: „Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście 

ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem" (Dz 2,36).  

   

Do dzisiaj trwa liturgicznie przeżywane namaszczenie Jezusa. Każdy, kto wchodzi do bazyliki Grobu w 

Jerozolimie, wkracza wprost na „kamień namaszczenia", na którym liturgia Kościołów składa symbolicznie 

ciało Chrystusa i namaszcza je.  

   

3. NAMASZCZENIE KAPŁANÓW CHRYSTUSA  

Duch Święty, który - jak drogocenny olejek - został wylany na głowę Chrystusa, nowego Arcykapłana, 

spływa z Jego Głowy „potokiem oleju" w dół, na Ciało Kościoła, aż na skraj jego szaty, czyli na miejsca, w 

którym Kościół styka się ze światem. W ten sposób mesjańskie namaszczenie będące w Starym Testamencie 

figurą, w Nowym Testamencie staje się wydarzeniem, a w Kościele staje się sakramentem. Sakramentem, 

który z figury przejmuje znak (czyli krzyżmo, pachnący olej), a z wydarzenia przejmuje zbawczą 

skuteczność.  

   

My wszyscy, tutaj obecni kapłani, zostaliśmy wybrani i namaszczeni w sakramencie święceń na wzór 

Chrystusa. Jak skuteczne jest to namaszczenie ilustruje życie papieża Jana Pawła II, który nie zatrzymywał 

jego bogactwa dla siebie, ale dzielił się nim obficie udzielając sakramentu kapłaństwa łącznie 2810 

diakonom.  

   

a. Ale błędem byłoby zdawanie się wyłącznie na namaszczenie sakramentalne, które otrzymaliśmy raz na 

zawsze w sakramencie świeceń i które nas uzdalnia do wykonywania świętych czynności, takich jak 

kierowanie Ludem Bożym, głoszenie Słowa, czy posługa uświęcania. Namaszczenie sakramentalne daje 

nam autoryzację do czynienia pewnych posług, zapewnia sukcesję apostolską, ale niekoniecznie gwarantuje 

sukces apostolski (por. R. Cantalamessa, Pieśń Ducha Świętego, 210).  

   

Dlatego św. Bernard z Clairveaux w swoich „Mowach o Pieśni nad Pieśniami" tak uczy: „Winniśmy [...] 

czuwać nieustannie, ponieważ nigdy nie wiemy dokładnie, o której godzinie Duch może przyjść, ani też 

kiedy przyjdzie On ponownie. Duch przychodzi i odchodzi, a jeżeli dzięki Niemu trzymamy się w pozycji 

stojącej, to w momencie, kiedy On się oddala, z konieczności upadamy. [...] Ta zaś zmiana obecności i 

nieobecności Ducha towarzyszy wciąż tym, którzy są duchowi, albo raczej tym, których On sam chce 

uduchowić" (In cant. Sermo 17,9).  
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b. W jaki sposób prezbiter Archidiecezji Poznańskiej, zajęty tak wieloma zadaniami, jest w stanie zachować 

„postawę stojącą"? Jak może astare coram te et tibi ministrare, jak być na służbie przed obliczem Pana. W 

jaki sposób może stać na straży w obliczu naporu zła? Dbać, aby świat obudził się na Boga? Stać 

wyprostowanym w obliczu prądów czasu, wyprostowany w prawdzie, wyprostowany w zaangażowaniu na 

rzecz dobra? Stać tam, gdzie jest przytłoczony złożonością rozmaitych zagadnień, do czego dochodzi 

potrzeba rozwiązywania osobistych trudności wielu osób? Stać nieustraszony i gotów do przyjęcia 

niezasłużonych obelg ze względu na Pana?  

   

A w międzyczasie nasze powołanie jest obecnie poddawane tak wielu próbom - zarówno zewnętrznym jak i 

wewnętrznym. Napotykamy na trudności świata w zrozumieniu istoty naszego powołania. W kontekście 

dawnych i dzisiejszych nadużyć i skandali, coraz częściej poddaje się w wątpliwość sam sens kapłańskiego 

celibatu. Wielu stara się pokazać kapłanów, jako ludzi mało wiarygodnych, oderwanych od społeczeństwa, 

nie zainteresowanych losem wiernych, mało kompetentnych nawet w sprawach duchowych. Trzeba w tej 

materii być uczciwym wobec siebie i umieć odróżnić wrogość, która jest skutkiem składania przez nas 

autentycznego świadectwa, od wrogości będącej następstwem naszych niewierności Chrystusowi i 

przeciętności naszego życia Ewangelią. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że oczekiwania świata wobec 

kapłanów będą tym większe, im większe będzie zagubienie społeczeństwa we względności prawdy i 

towarzyszącym temu chaosie moralnym.  

   

c. Kościół daje nam trzy wskazania po to, aby przezwyciężyć te trudności. Pierwszym wskazaniem jest 

komunia z Chrystusem (J 4,34). Jest ważne, by nasze zjednoczenie z Chrystusem stało się żywe tak w naszej 

świadomości, jak i w naszym działaniu. Wszystko, co robię, robię w komunii z Nim. Właśnie dlatego, że to 

robię, jestem z Nim. Moje działania, jakkolwiek byłyby liczne, a często nawet zewnętrznie przeciwstawne, 

konstytuują jedno jedyne powołanie: wszystko dla bycia z Chrystusem.  

   

Z tego wynika drugie wskazanie, czyli asceza kapłańska. Ona nie może być postawiona obok pracy 

duszpasterskiej, jakby chodziło o kolejny obowiązek, który dodatkowo przeładowuje mój dzień. To właśnie 

w działaniu uczę się przekraczać samego siebie, tracić moje życie. W rozczarowaniu i niepowodzeniu uczę 

się wyrzeczenia. W powodzeniu uczę się radosnej wdzięczności. Nie wykonuję jakiejś pracy zewnętrznej, 

ale rozmawiam z Chrystusem, a przez Chrystusa z Bogiem, a w ten sposób modlę się z innymi i za innych.  

   

I tutaj potrzebny jest trzeci element. Nawet starając się przeżywać służbę, ascezę i działanie sakramentalne 

jako osobiste spotkanie z Chrystusem, zachodzi potrzeba chwil oddechu, by mogło się dokonywać 

wewnętrzne wnikanie w misterium Chrystusa. Potwierdza to - na podstawie swojego doświadczenia - św. 

Karol Boromeusz. Prezbiter, jeśli chce dojść do życia prawdziwie kapłańskiego, musi używać do tego 

odpowiednio dostosowanych środków, to znaczy modlić się, pościć, unikać złego towarzystwa oraz 

szkodliwych i niebezpiecznych zażyłości. „Jeśli została zapalona w tobie jakaś iskierka miłości Bożej, nie 

odrzucaj jej, nie wystawiaj jej na wiatr.[...] Poświęciłeś się duszpasterstwu? Nie przestań przez to troszczyć 

się o siebie, i nie daj się innym do tego stopnia, by nie pozostało nic z ciebie dla ciebie samego. [...] Bracie, 

jeśli udzielasz sakramentów, medytuj to, co czynisz. Jeśli celebrujesz Mszę świętą, medytuj nad tym, co 

ofiarujesz. Jeśli recytujesz psalmy w chórze, medytuj z Kim i o czym mówisz. Jeśli prowadzisz dusze, 

medytuj, jaką krwią zostały obmyte". Musimy się w końcu nauczyć, że potrzebujemy mniej dyskusji a 

zdecydowanie więcej modlitwy (por. J. Ratzinger, Posługa i życie prezbiterów).  
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Wpatrujmy się w sylwetki odważnych, dzielnych, gorliwych i błogosławionych męczenników Poznańskiej 

Archidiecezji. Niech świadectwo ich życia będzie zachętą do gorliwego wypełniania naszych zadań. I 

pamiętajmy, kapłaństwo nie jest na kilka godzin, kilka miesięcy, kilka lat. Kapłan jednoczy się z 

Chrystusem raz na zawsze. Wpatrujmy się w osobę Jana Pawła II. On jest świętym, ponieważ żył Duchem 

Świętym na co dzień i Bogu oddał nie część, ale całe swoje życie i posługę.  

   

Nie możemy w ten dzień zapomnieć o nieobecnych tutaj naszych chorych współbraciach, którzy nadal 

uczestniczą czynnie w budowaniu Kościoła, przeżywając na nowo doświadczenie opisane przez św. Pawła: 

„ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół" 

(Kol 1, 24).  

   

Drodzy Kapłani! Opiekujcie się starannie ministrantami i lektorami, którzy stanowią naturalną „kolebkę" 

powołań kapłańskich. Niech każda wspólnota parafialna stanie się prawdziwym proseminarium. 

Przysposabiajcie ministrantów i lektorów do tego, by mogli przystępować do Stołu Pańskiego podczas 

każdej Eucharystii. Uczcie parafię dostrzegania w ministrantach i lektorach „sadzonki oliwki dokoła stołu" 

Eucharystii. W Wielki Czwartek dziękuję obecnym tutaj ministrantom i lektorom, wspólnocie Oazy 

Światło-Życie oraz wszystkim, którzy posługują ołtarzowi, za waszą służbę.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Drodzy Bracia Kapłani! Serdecznie dziękuję Wam za codzienny, kapłański trud. W ten Wielki Czwartek 

pragnę wyrazić moją wdzięczność każdemu z Was, za Waszą ofiarną posługę ludowi Bożemu w naszej 

diecezji i poza jej granicami. To Wy trudzicie się w parafiach, głosząc słowo Boże, przyjmując nowych 

członków Kościoła w sakramencie Chrztu, sprawując Eucharystię, jednając ludzi z Bogiem, błogosławiąc 

ludzkiej miłości, ofiarując umocnienie i pociechę odchodzącym do wieczności. Wielu z Was jest 

zaangażowanych w chrześcijańską formację dzieci, młodzieży i studentów, w animowanie wspólnot i 

ruchów kościelnych, w zgłębianie prawdy o Bogu i o człowieku na Wydziale Teologicznym, w głoszenie 

Ewangelii w środkach społecznego przekazu, w organizowanie solidarnej pomocy ubogim i potrzebującym. 

Cieszę się z Waszej autentycznej służby kapłańskiej i dziękuję Bogu za Wasze bycie kapłanami.  

Powierzam każdego z Was i Waszą codzienną posługę Maryi, Matce Kapłanów. Niech Ona uprosi dla Was 

tę łaskę, abyście nigdy nie otrzaskali się z Tajemnicą złożoną w Wasze ręce.  

   

Życzę każdemu z Was oraz Waszym wspólnotom parafialnym błogosławionych świąt Wielkanocnych!  

Iesu sacerdos in aeternum! Spraw, abyśmy umieli prowadzić łagodnie lud Twój święty, ucząc go tego, 

czego Ty nauczałeś, przebaczając tak, jak Ty przebaczałeś, służąc tak, jak Ty służyłeś, abyśmy w dniu, w 

którym wezwiesz nas do siebie mogli wysławiać bez końca Twoją chwałę.  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej, 

21.3.2011  
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Abp Stanisław Gądecki  

Chlebie, co ludziom dajesz wieczne życie. Msza Wieczerzy Pańskiej (Katedra Poznańska - 21.04.2011)  

   

   

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie!  

   

Dzisiejszego wieczoru przeżywamy na nowo Ostatnią Wieczerzę, podczas której Zbawiciel - tej nocy, kiedy 

został wydany - pozostawił nam eucharystyczną ofiarę swojego Ciała i Krwi, pamiątkę swojej śmierci i 

zmartwychwstania, sakrament miłosierdzia, znak jedności i węzeł miłości (por. Sacrosanctum Concilium, 

47).  

   

Wszystkie czytania dzisiejszej liturgii mówią o obrzędach i gestach, które mają nadać historii kształt zgodny 

ze zbawczym zamysłem Bożym. Księga Wyjścia przypomina przepisy dotyczące świętowania paschy 

żydowskiej. Apostoł Paweł - w Pierwszym Liście do Koryntian - przekazuje Kościołowi najstarsze 

świadectwo mówiące o nowej paschalnej Wieczerzy chrześcijańskiej. Na koniec Ewangelista Jan, 

oświecony przez Ducha Świętego, opisując obrzęd umycia nóg, ukazuje nam głęboki wymiar etyczny ofiary 

Chrystusa.  

   

1. PASCHA HEBRAJSKA  

Najpierw Pascha Hebrajska. Była ona dla Izraelitów pamiątką tej wieczerzy, którą ich przodkowie 

spożywali na chwilę przed wyjściem z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Przykazanie nakazywało najpierw 

wziąć krew baranka i pokropić nią odrzwia i progi domów. „Krew będzie wam służyła do oznaczenia 

domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi 

niszczycielskiej" (Wj 12, 11-14). Krew baranka ocaliła życie synom i córkom Izraela.  

   

Ale to, co najbardziej zdumiewa w opisie tej pierwszej, historycznej Paschy, która miała się stać początkiem 

świętowania przez wieki i tysiąclecia, to fakt, że sprowadza się ją właściwie do jednego zdania: I tej samej 

nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami" (Wj 

12,8).  

   

„Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie" (Wj 12,14). Ten werset Księgi 

Wyjścia, który - w opowiadaniu o ustanowieniu najważniejszego sakramentu starotestamentalnej ekonomii 

zbawienia - jest nakazem powtarzania, poświadcza on, że oprócz tego, że baranek paschalny odnosi się do 

bliskiej przyszłości, pozostaje on także w ścisłej relacji z daleką przyszłością. „Gdy zaś wejdziecie do ziemi, 

którą da wam Pan, jak obiecał, przestrzegajcie tego obyczaju. Gdy się was zapytają dzieci: cóż to za święty 

zwyczaj? - tak im odpowiecie: ‘To jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy 

Izraelitów. Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił' " (Wj 12,25-27).  
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Także dziś, chociaż Izraelici są narodem rozproszonym, uważają się za odległe pokolenie i potomków, do 

których kierowany jest znak prorocki. A powtarzając go w corocznej celebracji paschalnej, wracają nad 

brzegi morza, by raz jeszcze przez nie przejść. Nie jest to obecność fizyczna, ale mimo to - obecność realna. 

 

W czasie wszystkich następnych uroczystości paschalnych - aż do naszych czasów - najmłodsze spośród 

dzieci obecnych na wieczerzy zadaje pytanie, o którym czytamy w Księdze Wyjścia (12,26): „Cóż to za 

święty zwyczaj"? To właśnie temu dziecku, ale także wszystkim osobom zgromadzonym na wieczerzy, 

ojciec rodziny opowie teraz o wydarzeniach związanych z przejściem przez morze (Pwt 26,5-8). Swoją 

opowieść zakończy uroczystą formułą, której ostateczne brzmienie przypisuje się nie komu innemu, jak 

rabinowi Gamalielowi, nauczycielowi św. Pawła (por. Dz 22,3). Oto te słowa: „Z pokolenia na pokolenie, 

każdy niech postrzega siebie samego wychodzącego z Egiptu, jak to jest napisane: „Dzieje się tak ze 

względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu. Nie tylko naszych ojców wyprowadził 

Święty - niech będzie błogosławione Jego Imię - ale także nas wyprowadził wraz z nimi, jak to zostało 

powiedziane: «Wyprowadził nas stamtąd, by iść z nami i przyprowadzić nas do ziemi, którą poprzysiągł dać 

przodkom naszym»" (Pwt 6,23). Wyrażenie: „ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z 

Egiptu" oznacza: „To właśnie ze względu na baranka paschalnego, którego spożywam tego wieczoru, Pan 

pozwolił mi wyjść z Egiptu" (Cesare Giraudo SJ).  

 

Opowiadając rodzinie zebranej przy stole wydarzenia związane z przejściem przez morze, ojciec 

uświadamia wszystkim obecnym, że każdy z nich osobiście uczestniczył w tych wydarzeniach. U wybrzeży 

Morza Czerwonego obecni byli nie tylko ojcowie Izraela, czyli ci, którzy fizycznie uczestniczyli w 

wydarzeniach historii, ale byli tam wszyscy, którzy teraz tworzą wspólnotę paschalną. Wszyscy oni 

zeszli do wód śmierci i umarli dla niewoli u faraona, by ponownie wyjść z wód życia i narodzić się do 

służby Panu.  

 

Historyczne przejście przez morze było - rzecz jasna - wydarzeniem jednorazowym i niepowtarzalnym, nie 

może ono zaistnieć ponownie. Mówimy raczej, że wspólnota sprawująca kult powraca do wybrzeży morza, 

ponieważ w wierze ojców już wcześniej była tam obecna. Przekracza bariery czasu i przestrzeni i faktycznie 

pojawia się nad brzegami morza. Stąd ojciec rodziny przypomina wszystkim: każdy niech postrzega siebie 

samego - oczyma wiary - jako osobę wychodzącą z Egiptu! Nie - „jakby on sam wyszedł z Egiptu" - ale 

jako faktycznie wychodzącego z Egiptu.  

   

2. PASCHA JEZUSA  

   

Pascha Jezusa rozpoczyna się od Jego wejścia do Wieczernika. To w nim, tuż przed śmiercią, Chrystus 

ustanowił «sakrament sakramentów», czyli Eucharystię: „Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, 

że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało 

moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!  

   

Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi 

mojej.  

Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę! Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie 

kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie" (1 Kor 11,23-26)  
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Straszliwe przeciwieństwo: ze strony Jezusa miłość nieskończona, aż „do końca", aż do śmierci; ze strony 

ludzi zdrada, zaparcie się, opuszczenie. Eucharystia jest odpowiedzią Pana na zdradę stworzeń.  

   

Wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy słowa Jezusa stanowią właściwy akt założenia Kościoła. W 

tych słowach Jezus dał uczniom coś nowego, coś, co ich zjednoczyło i utworzyło z nich wspólnotę. Wraz z 

ustanowieniem Eucharystii został założony Kościół. Przez Ciało Chrystusa staje się on sobą. Przez krew 

Chrystusa - otwiera się na cały szeroki świat (por. J. Ratzinger - Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Część II, 

Kielce 2011, 150-151).  

   

Słowa ustanawiające sakrament, które zazwyczaj skłonni jesteśmy czytać wyłącznie w kluczu teologii 

statycznej, jak gdyby one były matematycznym dowodem rzeczywistej obecności Pana, ukazują swoją, 

duchową głębię i świeżość dopiero wtedy, gdy czytamy je w kluczu teologii dynamicznej. Mistrzem takiej 

lektury był św. Paweł. To on stawia dwa mocne pytania retoryczne: „Kielich błogosławieństwa, który 

błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w 

Ciele Chrystusa?" (1Kor 10,16).  

 

Każdorazowe „łamanie chleba" we wspólnocie Kościoła nie ma charakteru zwykłego przypominania chwili 

ukrzyżowania i śmierci Pana. „Czynić pamiątkę" Golgoty oznacza uobecniać „tu i teraz", dzisiaj, 

doskonałą miłość Chrystusa.  

   

3. PASCHA CHRZEŚCIJANINA  

   

Starożytny Izrael w słowach: Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie (Wj 

12,14) widział nakaz corocznego obchodzenia święta Paschy.  

   

Kościół, nowy Izrael w słowach „Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę" (1Kor 11,24.25) 

widzi teologiczne uzasadnienie celebracji eucharystycznej.  

Ale co dokładnie Pan polecił nam powtarzać? Z całą pewnością nie ucztę paschalną. Pascha bowiem była 

świętem celebrowanym raz w roku, ujętym w jasne przepisy i związane z jedną, określoną datą. Zatem 

powtarzanie odnosi się jedynie do tego, co owego wieczoru Jezus uczynił jako nowość: łamanie chleba, 

modlitwa błogosławieństwa i dziękczynienia a wraz z nią słowa przeistoczenia chleba i wina. Dzięki tym 

słowom nasza chwila obecna włączana jest w czas Jezusa (por. J. Ratzinger - Benedykt XVI, Jezus z 

Nazaretu. Część II, Kielce 2011, 152).  

   

Jeśli dar Jezusa jest darem zakorzenionym w Zmartwychwstaniu, to celebracja tego sakramentu musi być 

związana z pamiątką Zmartwychwstania. Pierwsze spotkanie ze Zmartwychwstałym miało miejsce rankiem 

pierwszego dnia hebrajskiego tygodnia, a więc w niedzielny poranek. W konsekwencji poranek pierwszego 
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dnia tygodnia stał się w naturalny sposób czasem kultu chrześcijańskiego. A dokonało się to bardzo szybko. 

Już św. Paweł powie: „W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba" (Dz 20,7).  

   

Tę nową Paschę chrześcijan przedstawia dzisiaj św. Jan. Ewangelista, pomija opis ustanowienia Eucharystii 

- pozostawia to zadanie autorom Ewangelii synoptycznych i św. Pawłowi - ale w szóstym rozdziale swojej 

Ewangelii przekazuje nam cenną medytację o chlebie życia (J 6 ), a w jedenastym rozdziale opisuje scenę 

obmycia nóg (J 13,1-15). Tymi opowiadaniami św. Jan zachęca nas, aby nasze życie stało się 

przedłużeniem Eucharystii.  

a. Jak żyć w oczekiwaniu na powrót Chrystusa? Jak ma wyglądać życie Eucharystią? Jezus mówi o tym, 

obmywając nogi uczniom. Przed ustanowieniem sakramentu swojego Ciała i Krwi Chrystus, pochylając się i 

klękając w postawie niewolnika, umywa nogi apostołom. Spełnia czynność, która w kulturze żydowskiej 

należała do niewolników i najmniej znaczących członków rodziny. „Szczęśliwi słudzy, których Pan zastanie 

czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a 

obchodząc będzie im usługiwał" (Łk 12,37). „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie 

Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam 

nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak 

czynili, jak Ja wam uczyniłem" (J 13,15).  

   

W eucharystycznym sakramencie miłości Jezus zostawił Kościołowi testament, pozostawił „nowe 

przykazanie". Nie chodzi w nim o naśladowanie zewnętrznego czynu, ile raczej o postawę szczerej miłości. 

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem". Umywanie 

nóg, ustanowienie Eucharystii, śmierć na krzyżu pokazują, do jakiego stopnia należy kochać braci, by 

spełnić przykazanie Pana.  

   

„Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką 

[możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym" (1 Kor 13,2).  

   

b. Liturgia i zaangażowanie etyczne to jedyna i nierozerwalna rzeczywistość. Nie ma prawdziwego 

zaangażowania etycznego bez liturgii i nie ma prawdziwej liturgii bez zaangażowania etycznego. To 

dotyczy każdego wymiaru liturgii, ale przede wszystkim Eucharystii, którą tradycja bizantyjska nazywa 

„boską". 

 

Wchodząc do kościoła, wnosimy wszystko to, czym żyjemy: radość i smutek całego świata. Wszystko to 

przeżywamy teraz w tej szczególnej relacji z Bogiem i z innymi, jaką jest celebracja eucharystyczna. 

Wychodząc z kościoła, zabieramy w naszą codzienność wszystkie nasze obowiązki przemienione rytmem 

naszych Eucharystii. Jeśli wchodząc do kościoła, nie wnosimy ze sobą tego wszystkiego, co jest 

zmartwieniem naszym i całego świata, to wchodzimy tam na próżno. Podobnie, jeśli wychodząc, nie 

wynosimy ze sobą konkretnych obowiązków, na próżno tam weszliśmy. Eucharystia bez pragnienia, umycia 

nóg bliźnim, którzy w niej uczestniczą, jest stracona. Bez konkretnych czynów - przede wszystkim w relacji 

z drugim człowiekiem - nasze Eucharystie mogą się stać wygodną rozrywką, pozorem kultu.  

Kościół bizantyjski tak modli się słowami anafory św. Bazylego: „Nas wszystkich, którzy uczestniczymy w 

jedynym chlebie i jedynym kielichu, uczyń jedną rzeczywistością, byśmy żyli jedni dla drugich i byli 

złączeni w komunii mocą Ducha Świętego. Spraw, by uczestnictwo w świętym Ciele i Krwi twojego 
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Chrystusa nie było dla nikogo z nas wyrokiem sądu ani potępienia, lecz byśmy znaleźli miłosierdzie i łaskę 

wraz ze wszystkimi świętymi, którzy od zawsze byli Tobie mili".  

Św. Augustyn doda: „Jam pokarm dorosłych, dorośnij, a będziesz Mnie pożywał i nie wchłoniesz Mnie w 

siebie, ale ty się we Mnie przemienisz".  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

O memoriále mortis Dómini  

   

„Żywa pamiątko śmierci mego Pana,  

Chlebie, co ludziom dajesz wieczne życie,  

W tobie niech znajdzie dusza ma zgłodniała  

Pokarm i słodycz, która ją nasyci"  

(z hymnu Nieszpór na Wielki Czwartek)  

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego, Zmartwychwstanie Pańskie 2011  

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego na Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2011  

   

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!  

Zmartwychwstanie Pana naszego skutkowało reakcjami dwojakiego rodzaju. Ewangelia zaświadcza, że z 

jednej strony ujawnił się paraliżujący strach, jaki na widok anioła ogarnął strażników, którzy na rozkaz 

Piłata pełnili wartę przy grobie Chrystusa (por. Mt 28,4). Z drugiej natomiast strony jest mowa o bojaźni i 

równocześnie wielkiej radości niewiast na wieść o tym, że Chrystus zmartwychwstał (por. Mt 28, 8). Z 

chwilą jednak, gdy On sam stanął przed nimi, radość niewiast pomieszana z bojaźnią przemieniła się w 

adorację przynależną samemu Bogu: upadły one Chrystusowi do nóg i „oddały Mu pokłon" (por. Mt 28, 9) 

jako prawdziwemu Zwycięzcy śmierci, grzechu i szatana. Następnie z radością pobiegły do Apostołów z 

wieścią, aby udali się do Galilei na spotkanie ze zmartwychwstałym Panem.  

   

Począwszy od tego wydarzenia dzieje świata nabrały zupełnie nowego kształtu. Ludzkie życie przestało być 

postrzegane jedynie w kategoriach zbliżania się nieuchronnej śmierci, rodzącej u niektórych wielki strach i 

przerażenie. Zostało bowiem przeniknięte nadzieją nowego życia przeznaczonego dla tych, którzy przez 

chrzest zostali włączeni w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Właśnie o tym pisał św. Paweł 

w Liście do Rzymian: „Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, 

wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo 

to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla 

grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie" (Rz 6, 8-11).  
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Drodzy Bracia i Siostry!  

   

Tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego pozwalają nam przeżyć tajemnicę nowego życia w 

Chrystusie tym głębiej, że już za tydzień do chwały błogosławionych zostanie wyniesiony Ojciec Święty Jan 

Paweł II. Przez całe swoje życie, a zwłaszcza w czasie swego długiego pontyfikatu wiernie podążał on za 

Chrystusem, głosząc Go na wszystkich areopagach świata, dźwigając swój krzyż związany z byciem 

następcą św. Piotra, a w ostatnich latach także krzyż cierpienia i ciężkiej choroby. Od chwili swego chrztu 

żył „dla Boga w Chrystusie Jezusie", a teraz jego życie w Bogu osiągnęło pełnię szczęścia. Dla nas 

wszystkich stał się przejmującym wzorem odkrywania życia jako pielgrzymki do chwały 

zmartwychwstania. Bo „jeżeli - jak pisał dalej św. Paweł w Liście do Rzymian - przez śmierć, podobną do 

śmierci [Chrystusa], zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno 

przez podobne zmartwychwstanie" (Rz 6, 5).  

   

Właśnie takich Świąt - jako czasu odnowionej nadziei na życie wieczne, a jednocześnie przenikniętego 

radością z beatyfikacji Jana Pawła II - życzę Wam z całego serca, udzielając wszystkim pasterskiego 

błogosławieństwa  

   

+ Stanisław Gądecki  

Arcybiskup Metropolita Poznański  

   

Poznań, Wielkanoc 2011 roku  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Piątek, 22.4.2011  

Abp Stanisław Gądecki  

A była to śmierć krzyżowa. Wielki Piątek (Katedra Poznańska - 22.04.2011).  

Liturgia Wielkiego Piątku upamiętnia wydarzenia, które rozpoczyna wyrok śmierci wydany na Jezusa, a 

kończy Jego ukrzyżowanie. Jest to dzień pokuty, postu i modlitwy. Kościół - z pomocą słowa Bożego i 

liturgicznych gestów - wraca myślą do historii ludzkości, niewiernej zamysłowi Bożemu i słucha 

poruszającego opisu skutków tej niewierności w postaci bolesnej Męki Pańskiej. A potem kieruje do Ojca 

Niebieskiego „modlitwę wiernych", w której przedstawia wszystkie potrzeby Kościoła i świata. Następnie 

adoruje krzyż i przystępuje do Komunii Świętej. Wszystko to skoncentrowane dookoła śmierci Zbawiciela.  

   

1. KRZYŻ CHRYSTUSA  
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Tę śmierć zapowiedział - prorok Izajasz w swojej pieśni o Słudze Jahwe; tworząc wymowną „Ewangelię 

krzyża". „Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na 

Niego winy nas wszystkich. (...) Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na 

śmierć. (...). Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, 

ich nieprawości On sam dźwigać będzie» (Iz 53, 6.8-11). Zdumiewające słowa, napisane przez kogoś, kto 

nie mógł widzieć na własne oczy dramatu Kalwarii, gdyż żył siedem wieków wcześniej. W tych słowach 

dostrzegamy zaczątek teologii krzyżowej ofiary Chrystusa. Zawiera się w nich, w przedziwnej syntezie, całe 

mysterium passionis et resurrectionis" (Jan Paweł II, W nocy cierpienia Krzyż jest pochodnią. Rozważanie 

na zakończenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek 2 IV 1999).  

   

a. całun turyński  

   

Badając całun turyński uczeni doliczyli się śladów około 600 ran, zadanych owiniętemu nim mężczyźnie. 

Najpierw był bity, o czym świadczą krwawe wybroczyny i opuchnięcia. Na lewym łuku brwiowym można 

zauważyć przecięcie skóry długości 6 cm, podobna rana długości 3 cm widnieje na prawym policzku. Osoba 

ta miała pękniętą kość nosową i opuchniętą górną wargę. Widać także, że wyrywano jej włosy z brody.  

   

Bardzo wyraźne są ślady po cierniowej koronie. Nie był to - często przedstawiany na obrazach - wieniec, ale 

coś w rodzaju czapki, przykrywającej także wierzch głowy. Na całunie można znaleźć 13 urazów na czole i 

20 z tyłu głowy. Jako że boki nie są widoczne, przypuszcza się, że mogło ich być około 50-60.  

 

Postać z całunu nosi ślady około 120 uderzeń rzymskim biczem, zakończonym metalowymi lub kościanymi 

kulkami. Znajdują się nie tylko na plecach. Rzemienie zawijały się, raniąc także klatkę piersiową i brzuch. 

Jeden z biczujących uderzał skazanego także po nogach i rękach.  

 

Dwa duże obrzęki na plecach świadczą o tym, że osoba zawinięta w całun niosła poprzeczną belkę krzyża. 

Nie zamieniły się one w krwawe rany, gdyż skazany - wbrew zwyczajowi - nie był nagi podczas Drogi 

Krzyżowej, ale ubrany. Dopiero na miejscu kaźni zdjęto z Niego szatę (Łk 23,33-34). Skazany musiał 

upadać pod ciężarem krzyża, gdyż Jego prawe kolano jest silnie potłuczone.  

 

Na odbiciu całunu widać wyraźnie rany powstałe w wyniku ukrzyżowania. Żołnierze gwoźdźmi przebili 

nadgarstki Jezusa. W tym miejscu znajduje się nerw pośrodkowy, uszkodzenie którego powoduje zgięcie 

kciuka do wnętrza dłoni i ślad takiego odruchu widać na płótnie. Stopy skazanego przybito jednym 

gwoździem, nakładając lewą stopę na prawą.  

 

Śmierć na krzyżu następowała wskutek porażenia nerwu oddechowego, spowodowanego zwisaniem na 

rękach, i uduszenia. Broniąc się przed uduszeniem, ukrzyżowany zazwyczaj próbował stawać na przebitych 

nogach. Mimo to, na krzyżu umierało się powoli, aby więc przyspieszyć śmierć, czasami łamano golenie 

ukrzyżowanym, lecz Jezus skonał po mniej więcej trzech godzinach, więc tego nie zrobiono.  

 

Kiedy skazany już skonał, zadano mu cios w prawy bok, w kierunku serca. To typowy cios szermierczy: w 

walce lewy bok chroniony jest tarczą. Kształt i rozmiar rany widoczne na całunie świadczą, że została 

zadana żołnierską włócznią, a oddzielenie części komórkowej krwi od składnika surowiczego wskazuje, że 

cios zadano osobie zmarłej. Tak brzmi obraz męki zatrzymany na płótnie całunu.  

b. zbawczy sens krzyża  
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Ale ten medyczny opis niewiele by wnosił do sprawy, gdyby chodziło o zwykłego skazańca. Jezus jednak 

był skazańcem niezwykłym. Jego śmierć posiadała wartość zbawczą. On zginął „za wielu". On 

„usprawiedliwi wielu". Z Jego otwartej piersi wypłynęła krew i woda - jednoznaczne świadectwo śmierci, a 

zarazem ostateczny dar Jego miłosiernej miłości.  

Jego śmierć to nie tylko skutek spisku władz przeciwko Niemu, ale przede wszystkim element Bożego planu 

zbawienia. Śmierć nie spadła na Chrystusa jako nieuniknione fatum. On sam ją wybrał, będąc do końca 

posłuszny Ojcu i solidarny z ludźmi. Jego krzyż był znakiem największej miłości, która nie cofa się nawet 

przed śmiercią i która bierze ciężar drugiego na siebie, aby go uwolnić i ochronić przed wszystkim, co 

niszczy. Chrystus wziął na siebie cierpienie, grzech i śmierć ludzką, całe zło świata, aby je przezwyciężyć i 

pozbawić mocy. 

Jezus na krzyżu pokazuje nam, co to znaczy miłować aż do końca, bez względu na cenę. On nie narodził się, 

żeby cierpieć, narodził się, żeby kochać i żeby nauczyć nas kochać. Ta misja poprowadziła Go do cierpienia, 

ale krzyż nie jest szkołą cierpienia; krzyż jest szkołą miłości. Jest momentem, w którym wierność Syna 

zostaje zweryfikowana w najbardziej radykalny z możliwych sposobów. Poprzez tę bezgraniczną wierność 

Jezusa została odwrócona niewierność Adama.  

   

Św. Jan Chryzostom napisze: „Przedtem krzyż wyrażał pogardę, a dziś jest rzeczą godną czci, przedtem 

symbolizował wyrok, dziś jest nadzieją zbawienia. Doprawdy stał się źródłem nieskończonych dóbr; 

uwolnił nas od błędu, rozproszył otaczające nas ciemności, pojednał nas z Bogiem, z nieprzyjaciół Boga 

uczynił nas Jego domownikami, z obcych - bliskimi: ten krzyż to zburzenie nieprzyjaźni, źródło pokoju, 

szkatułka kryjąca nasz skarb" (De cruce et latrone, I, 1, 4).  

Rolę krzyża ilustruje pewien prosty przykład. Pewnego dnia pan Kowalski miał pilną sprawę do załatwienia 

w mieście i musiał zostawić w domu swoje samotne, małe dzieci. Wychodząc zakazał im otwierać gaz i 

zagroził karą. Po powrocie z miasta spostrzegł, że dzieci nie wykonały jego polecenia. Wzburzyło go to 

bardzo i zabolało. Za winę musi wymierzyć karę. Kowalski ściągnął więc pas, ale kiedy zobaczył 

przerażone oczy dzieci - po chwili namysłu - zdjął koszulę, uklęknął i kazał każdemu dziecku uderzyć siebie 

10 razy pasem po plecach. Dzieci wpadły w lament, ale ojciec był nieugięty. Więc dzieci płacząc wzięły pas 

i zaczęły nim uderzać własnego ojca. Potem już nigdy nie zdarzyło się, aby zlekceważyły jego polecenia.  

   

2. NASZA REAKCJA NA KRZYŻ  

   

Śmierć Jezusa to cierpienie, na którego określenie brakuje słów. Pomocne pozostaje w tym przypadku 

świadectwo Księgi Hioba. Gdy trzej przyjaciele Hioba dowiedzieli się o tym wszystkim, co na niego spadło, 

postanowili wspólnie „by przyjść, boleć nad nim i pocieszać go. Skoro jednak spojrzeli z daleka, nie mogli 

go poznać. Podnieśli swój głos i zapłakali. Każdy z nich rozdarł swe szaty i rzucał proch w górę na głowę. 

Siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu" (Hi 

2,11-13).  

   

Nasze rozpamiętywanie męki i krzyża naszego Pana będzie zawsze niedoskonałe, ponieważ my ponadto 

jesteśmy także wspólnikami zbrodni, my także jesteśmy winowajcami. Dzień po dniu, noc po nocy, 
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przybijamy Jezusa do krzyża naszym złem i obojętnością na los bliźnich. A skoro jesteśmy winni, to w jaki 

sposób możemy pojąć ból rozdzierający ciało Chrystusa na krzyżu? Jakże możemy - jako wspólnicy - 

zrozumieć zbawczą wartość krzyża? Mimo tego, również dla nas Ukrzyżowany jest ratunkiem. Trzeba tylko 

skierować wzrok ku Niemu z prostotą łotra, który konając obok Chrystusa, błaga wzruszony i pełen 

skruchy: ,,Jezu wspomnij mnie gdy przyjdziesz do swego królestwa" (Łk 23,42).  

   

a. Niestety, w każdej epoce i na każdym miejscu Chrystus dalej bywa „wzgardzony i odepchnięty" w 

człowieku prześladowanym i zabijanym, wszędzie tam, gdzie zwycięża kultura śmierci.  

Jedyny świadek egzekucji - lekarz obozowy z Flossenburga - Hermann Fischer tak relacjonuje śmierć 

pastora Bonhoffera: „Rankiem danego dnia między godziną 5 a 6 [...] więźniowie zostali wyprowadzeni ze 

swoich cel. Odczytano wyroki sądu wojennego. Przez na pół otwarte drzwi jednego z pokojów w baraku 

dostrzegłem pastora Bonhoeffera jeszcze w odzieży więziennej, jak klęczy pogrążony w żarliwej modlitwie 

do swojego Pana Boga. Ten rodzaj modlitwy, pełnej oddania i pewności, że zostanie wysłuchana, 

odmawianej przez tego niezwykle sympatycznego człowieka, wstrząsnął mną do głębi. Także na miejscu 

kaźni zmówił jeszcze krótką modlitwę, następnie odważnie i zdecydowanie wspiął się na schody 

prowadzące na szubienicę. Śmierć nastąpiła po kilku sekundach. W mojej prawie pięćdziesięcioletniej 

praktyce lekarskiej nie widziałem jeszcze śmierci człowieka tak oddanego Bogu (J. Ackermann, Dietrich 

Bonhoeffer. Wolność ma otwarte oczy, Poznań 2007, 394).  

   

Także w dzisiejszych czasach jest wielu chrześcijan na świecie, którzy ożywiani miłością do Boga 

przyjmują każdego dnia krzyż, czy to w postaci codziennych doświadczeń, czy w formie zgotowanej przez 

ludzkie barbarzyństwo, co czasem wymaga męstwa aż po najwyższą ofiarę (por. Benedykt XVI, O Krzyżu w 

życiu chrześcijanina. Anioł Pański - 20.06.2010).  

   

b. Świat potrzebuje Krzyża, który jest nie tylko prywatnym symbolem pobożności czy oznaką 

przynależności do pewnej grupy w obrębie społeczeństwa, ale który mówi o nadziei, miłości, zwycięstwie 

niestosowania przemocy nad uciskiem, mówi o Bogu, który wynosi pokornych, daje siłę słabym, pozwala 

pokonywać podziały i zwyciężać nienawiść miłością. Krzyż Chrystusa jest źródłem naszej siły i naszej 

nadziei, a także wyraża ostateczny tryumf miłości Boga nad wszelkim złem świata. Świat bez Krzyża byłby 

światem bez nadziei, światem, w którym trwałyby nadal nieposkromione tortury i brutalność. Tylko Krzyż 

kładzie kres błędnemu kręgowi przemocy (por. Benedykt XVI, Homilia, Nikozja, k-ł Św. Krzyża - 

5.06.2010).  

   

Dlatego niezrozumiałe jest domaganie się usuwania krzyża z przestrzeni publicznej. Gdyby krzyż 

zawierał jakąś treść, która dla innych byłaby niezrozumiała i w jakimś sensie obciążającą - mówi Benedykt 

XVI w wywiadzie z Seewaldem - usunięcie go byłoby czymś, nad czym można byłoby się zastanowić. Ale 

krzyż zawiera przesłanie, że sam Bóg jest cierpiacy, że przez cierpienie jest z nami, że nas kocha. Jest to 

treść, która nikogo nie atakuje. To jedna rzecz. Druga sprawa to oczywiście kulturowa tożsamość, na której 

wspierają się nasze kraje. Pozytywnie kształtuje je ona i buduje od wewnątrz. Tożsamość ta ciągle jeszcze 

tworzy pozytywne wartości i podstawową formę społeczeństwa, poprzez którą ograniczany jest egoizm i 

możliwa jest ludzka kultura. Powiedziałbym, że nikt, nawet jeśli nie podziela owego przekonania, nie może 

obrażać tego kulturowego samookreślenia społeczeństwa, które z niego w sposób pozytywny czerpie siłę do 

życia. Nie może usuwać jego symboli (Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu. Benedykt XVI w 
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rozmowie z Peterem Seewaldem. Kraków 2011, 66). Jeśli tak bardzo zależy nam na demokracji, dlaczego 

zgadzamy się na terror wprowadzany przez mniejszość?  

   

Na dobrą sprawę Kościół katolicki jest największą organizacją na świecie, z dobrze funkcjonującą, 

centralnie zorganizowaną globalną siecią. Ma on 1,2 miliarda członków, ponad 4 tysiące biskupów, 400 tys. 

księży, miliony zakonników i zakonnic. Posiada tysiące uniwersytetów, szkół, instytucji społecznych. Jest w 

krajach takich jak Niemcy drugim po państwie pracodawcą. Ma także własną tożsamość. Według reguł 

demokratycznych, także w odniesieniu do obecności znaku krzyża, nie może być tak, by większość została 

zdominowana przez mniejszość. Jeśli tak bardzo zależy na demokracji, nie możemy dopuścić do terroryzmu 

rozwijanego przez mniejszość.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

A zatem - słowami modlitwy irlandzkiej z IX wieku - prośmy Chrystusa:  

   

„Bądź znaku krzyża przy moich nogach,  

przy mych stopach. 

Niech będzie krzyż przede mną, za mną,  

po mej prawicy, po mej lewicy, 

przeciw kłopotom w górach i dolinach. 

Niech widzę krzyż od wschodu,  

niech mnie osłania od zachodu, 

niech mi pomaga od północy i od południa. 

Żegnam znakiem krzyża moje serce.  

Niech będzie krzyż na niebie i przy ziemi.  

Niech krzyż zatrzyma nieszczęście, 

rany ciała i duszy. 

Żegnam się znakiem krzyża, kiedy siadam,  

kiedy leżę, kiedy stoję. 

Bądź, krzyżu, moją siłą.  

Prowadź do Króla niebios"  

(Modlitwa irlandzka z IX w.). 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielka Sobota, 23.4.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Nie zna śmierci Pan żywota. Wigilia Paschalna (Katedra Poznańska – 

23/24.04.2011).  

   

W tę Wielką Noc Kościół rozproszony po całym świecie gromadzi się, aby czuwać. W noc Bożego 

Narodzenia czuwaliśmy duchowo obecni przy grocie, przyjmując z radością Dobrą Nowinę o przyjściu 

Zbawiciela na świat w ludzkim ciele. Dzisiaj jesteśmy znowu, tym razem czuwając przy grocie Jego grobu, 

aby usłyszeć wieść o zmartwychwstaniu. Kościół raduje się ze spotkania ze swym Panem, wkraczając w 
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dzień Paschy, którą Ten rozpoczyna, powstając z martwych. Annuntio vobis gaudium magnum. Chrystus 

zmartwychwstał, odnosząc zwycięstwo nad śmiercią.  

   

„Nie zna śmierci Pań żywota, 

Chociaż przeszedł przez jej wrota! 

Rozerwała grobu pęta  

Ręka święta” 

(Nie zna śmierci)  

 

1. ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA 
 

Głoszenie zmartwychwstania Jezusa - o czym zaświadczyło wielu autorytatywnych świadków - jest sprawą 

fundamentalną dla naszej chrześcijańskiej wiary. 

 

Jest to zarazem prawda trudna. Wiemy przecież, że część Żydów nie wierzyła w zmartwychwstanie, a ci, 

którzy w nie wierzyli, wyobrażali je sobie w zupełnie inny sposób, niż mówił o tym Jezus. Warto 

przypomnieć odpowiedź, jakiej udzielił On saduceuszom próbującym wykazać mu niemożliwość 

zmartwychwstania. Zwrócili się do Niego z opowiadaniem o kobiecie, z którą ożeniło się po kolei siedmiu 

braci, a każdy z nich umarł bezdzietnie. Po zmartwychwstaniu - pytają saduceusze - którego z nich będzie 

żoną? Na to odpowiedział im Jezus: „nie znacie Pisma ani potęgi Boga? Kiedy bowiem ludzie powstają z 

martwych, nie żenią się ani za mąż nie wychodzą, lecz są jak aniołowie w niebie”. 

 

Jak wyglądało samo zmartwychwstanie Jezusa? Z pewnością nie był to powrót do zwyczajnego życia 

ziemskiego, a więc reanimacja somatyczna, czyli ożywienia ciała. Gdybyśmy przy zmartwychwstaniu 

Jezusa mieli do czynienia tylko z reanimacją zwłok, wcale by nas to nie interesowało. Nie miałoby to dla 

nas większego znaczenia, niż reanimacja klinicznie zmarłych, dokonywana dzięki zabiegom lekarzy. Takie 

zmartwychwstanie byłoby zwykłym wskrzeszeniem, podobnym do cudownych wskrzeszeń, znanych z 

opisów ewangelijnych. Takie zmartwychwstanie Pana nie byłoby dla nas niczym więcej, niż wskrzeszenie 

młodzieńca z Naim, córki Jaira, syna setnika lub Łazarza. Po powrocie do życia fizycznego, któregoś dnia 

musiałby On ponownie umrzeć. Niepotrzebna byłaby do tego religijna wiara.  

 

Zmartwychwstanie Jezusa zostało oparte na innych prawach niż wskrzeszenie. Było to to samo ciało, w 

którym Chrystus cierpiał. „Te trzy [elementy: ciało, dusza i duch] podczas paschy zostały rozdzielone, te 

trzy podczas zmartwychwstania zostały złączone” (Orygenes, Disp. Her., 7,5-18). Widziano przecież 

Zmartwychwstałego jedzącego - co dla Żydów było dowodem, iż nie jest On duchem - niemniej jednak nie 

było to takie samo ciało. Ciało Zmartwychwstałego Zbawiciela - powiedzą Ojcowie Kościoła - było 

pozbawione cech zmienności, przemijalności i zniszczalności. Chrystus zmartwychwstając nie powrócił do 

zwykłego ziemskiego życia, aby dalej podlegać jego uwarunkowaniom, lecz otrzymał nowe życie w Bogu. 

On już więcej nie umrze, a śmierć nie ma już nad nim władzy (por. Rz 6,9). 

 

Było to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju, przekraczające horyzonty zwykłych przeżyć, a jednak - dla 

uczniów – niewątpliwie w pełni realne. W świadectwach o zmartwychwstaniu jest mowa o czymś, co nie 

mieści się w granicach naszego doznania. Okazuje się, że oto istnieje jeszcze jeden wymiar więcej, z 

którego nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy. Zmartwychwstały przeszedł w całkowicie nowy rodzaj życia, 

które zainicjowało nowy wymiar człowieczeństwa. „Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny tych, co 

pomarli” (1 Kor 15,20).  

 

Zmartwychwstanie jest przejściem do życia w głęboko nowym wymiarze, który dotyczy również nas, 

obejmuje całą rodzinę ludzką, dzieje i wszechświat. To wydarzenie spowodowało otwarcie naszego świata 

na życie wieczne. Zmieniło życie naocznych świadków. Na przestrzeni wieków to orędzie przyjmowały z 

wiarą całe pokolenia ludzi i nierzadko świadczyły o nim za cenę własnej krwi, wiedząc, że w taki właśnie 
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sposób wchodzą w ten nowy wymiar życia. Oto zwycięstwo Paschy, nasze zbawienie! Dlatego możemy 

śpiewać za św. Augustynem: „Zmartwychwstanie Chrystusa jest naszą nadzieją”, bo wprowadza nas w 

nową przyszłość (por. Benedykt XVI, Zmartwychwstanie Chrystusa wyjaśnia tajemnicę ludzkiego 

cierpienia, Audiencja generalna w Oktawie Wielkanocy – 15.04.2009). 

 

2. SKUTKI ZMARTWYCHWSTANIA 
 

Pascha Chrystusa jest największym i szczytowym aktem Bożej mocy. Jest wydarzeniem absolutnie 

nadzwyczajnym, najpiękniejszym i najdojrzalszym. Jest ona tak nadzwyczajna, że do nazwania tych jej 

aspektów, które wymykają się naszym zdolnościom poznawczym i badawczym, brak nam słów. Jest 

równocześnie faktem „historycznym”, rzeczywistym, poświadczonym i udokumentowanym. Na tym 

wydarzeniu opiera się nasza wiara. Jest ono główną prawdą, w którą wierzymy, i głównym powodem, dla 

którego wierzymy (por. Benedykt XVI, Nasze słowa i czyny muszą być świadectwem zmartwychwstania, 

Audiencja generalna w Oktawie Wielkanocy – 7.04.2010). 

 

W tym wydarzeniu zawiera się rozwiązanie dramatu krzyża. Sam krzyż z osobna nie mógłby wyjaśnić wiary 

chrześcijańskiej. Co więcej, pozostałby tragedią. Istotą misterium paschalnego jest fakt, że Ukrzyżowany 

„zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem” (1 Kor 15, 4).  

 

a. Ludzie zawsze myśleli, że gdzieś muszą istnieć jakieś lecznicze zioła przeciwko śmierci. Że wcześniej 

czy później odnajdą lekarstwo nie tylko na tę czy inną chorobę, ale także przeciw nieuchronnemu 

przeznaczeniu, przeciwko samej śmierci. Lekarstwo zapewniające nieśmiertelność. Także dzisiaj ludzie 

poszukują takiego medykamentu. Również współczesna medycyna stara się - jeśli już nie zupełnie 

zlikwidować śmierć, to przynajmniej wyeliminować jak najwięcej jej przyczyn, odsuwać ją w czasie, 

zapewniać ludziom coraz lepsze i coraz dłuższe życie.  

 

Zastanówmy się jednak nad tym, co by się stało, gdyby udało się odroczyć śmierć człowieka choćby na 

kilkaset lat? Wówczas ludzkość postarzałaby się niesłychanie i nie starczyłoby już miejsca dla młodych. 

Wygasłaby zdolność do odnawiania się, a niekończące się życie byłoby nie tyle rajem, ile raczej piekłem.  

 

Prawdziwe zioło lecznicze przeciw śmierci istnieje. Ono nie powoduje jedynie przedłużenia doczesnego 

życia w nieskończoność, ale przemienia nasze życie od wewnątrz, tworząc w nas nowe życie, zasługujące na 

wieczność. Ono zmienia nas w taki sposób, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem życia w pełni. Tym, 

co jest nowe i poruszające w chrześcijańskim orędziu, to przesłanie, że lekarstwo zapewniające 

nieśmiertelność zostało już znalezione. Co więcej, ono już jest dostępne. To lekarstwo zostaje nam dane we 

Chrzcie Świętym. Chrzest rozpoczyna w nas nowe życie, które dojrzewa w wierze, które nie zostaje 

unicestwione przez śmierć fizyczną, ale - z jej chwilą - wprowadza nas w pełnię Życia (por. Benedykt XVI, 

Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stały się dla nas lekarstwem na wieczność, Wigilia Paschalna - 3 IV 

2010). 

 

b. W Chrzcie Świętym człowiek chrzczony wydaje się na śmierć z Chrystusem, a Chrystus wydobywa go ze 

śmierci i wprowadza w nowe życie, które przemienia go na wieczność. W Chrzcie otrzymuje on lekarstwo 

zapewniające nieśmiertelność. Następnie - w momencie przyjęcia Komunii św. – zostaje wcielony w Ciało 

Zmartwychwstałego Pana, i w ten sposób przechodzi pod opiekę Tego, który go przeprowadzi przez śmierć. 

 

Cieszymy się, że w tę Świętą Noc Paschalną 11 dorosłych katechumenów, przebywszy roczny okres 

wtajemniczenia chrześcijańskiego, otrzyma za chwilę aż trzy sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie i 

Eucharystię. Drodzy katechumeni, Duch Święty przyprowadził Was tutaj z różnych miejsc i najróżniejszych 

sytuacji życiowych, abyście w tej katedrze, będącej Matką wszystkich Kościołów w Polsce, zostali obmyci z 

grzechów, uświęceni olejem radości i nakarmieni Chlebem dającym życie wieczne.  

 

W dzisiejszej Wigilii Paschalnej uczestniczą również neokatechumeni z pierwszej i trzeciej Wspólnoty 

Neokatechumenalnej z parafii św. Wojciecha w Poznaniu, którzy kiedyś pogrążeni w beznadziei i strachu 
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śmierci, w tym momencie radośnie zwiastują powrót Zmartwychwstałego Pana.  

 

My wszyscy zaś, tutaj zgromadzeni, jednoczymy się z katechumenami całego świata, aby ponowić nasze 

przyrzeczenia chrzcielne, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha, a teraz ponownie przyrzekamy 

służyć Bogu w sprawiedliwości i miłosierdziu.  

 

3. ZWIASTUNOWIE ZMARTWYCHWSTANIA 
 

Wszyscy pragniemy stać się zwiastunami zmartwychwstania.  

 

Kiedy kobiety udały się do grobu i zobaczyły, że jest on otwarty i pusty, z ust anioła usłyszały, że Jezus 

zmartwychwstał. Anioł stał się dla nich pierwszym zwiastunem zmartwychwstania. Wiemy jednak, że słowo 

„anioł” ma także inne znaczenie. To określenie jest np. przypisywane także Jezusowi. U Tertuliana czytamy: 

„On - to znaczy Chrystus - został nazwany także 'aniołem rady', czyli zwiastunem”. „Istotnie, Chrystus miał 

ogłosić światu wielki zamysł Ojca co do odnowy człowieka”. Termin ten wskazuje zatem na funkcję, a nie 

na naturę (por. De carne Christi, 14).  

 

Tenże zmartwychwstały Chrystus powiedział do apostołów: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” 

(J 20, 21). Oznacza to, że jak Jezus był zwiastunem miłości Ojca, tak my powinniśmy być zwiastunami 

miłości Syna. Wprawdzie - ze względu na naszą naturę - pozostajemy dalej ludźmi, ale przez Chrzest i 

Bierzmowanie została nam powierzona misja zwiastunów Zmartwychwstałego (por. Benedykt XVI, 

Bądźmy zwiastunami zmartwychwstałego Pana. „Regina caeli” – 5.04.2010). 

 

Głoszenie zmartwychwstania Jezusa - jako wydarzenia konkretnego, historycznego, potwierdzonego przez 

wielu wiarygodnych świadków - jest rzeczą zasadniczą dla naszej wiary. Czynimy to z mocą, ponieważ i w 

naszych czasach nie brakuje ludzi, którzy próbują negować jego historyczność, sprowadzając przekaz 

ewangeliczny do jakiegoś mitu, lub jakiejś wizji apostołów, podejmując na nowo stare teorie i 

przedstawiając je jako nowe i naukowe. 

 

Cała nasza wiara opiera się na stałym i wiernym przekazywaniu tej Dobrej Nowiny. My sami zresztą 

wierzymy dzięki tym, którzy żyli przed nami i przekazali nam wiarę w zmartwychwstanie. Dobra Nowina o 

powstaniu Chrystusa z martwych potrzebuje pełnych entuzjazmu i odważnych świadków. Każdy uczeń 

Chrystusa jest powołany do dawania tego świadectwa. Takie właśnie trudne a zarazem porywające zadanie 

powierzył nam Zmartwychwstały Pan.  

 

Wiadomość o nowym życiu w Chrystusie winna najpierw znajdować odzwierciedlenie w naszym życiu 

osobistym. Winna przemienić nasze serce, całą naszą egzystencję. Zmartwychwstanie ma coś wspólnego ze 

wstawaniem. Z psychologicznego punktu widzenia wielu woli leżeć w grobie swych lęków i rezygnacji, 

rozczarowań i ran. Wybrali grób, ponieważ lękają się życia. Kiedy powstaję z grobu i powracam do życia, 

zawsze muszę się liczyć z ryzykiem ran. Wielu się tego lęka i woli leżeć (por. O. Anselm Grün, 

Przebudzenie do życia). 

 

A zatem: Ojcze, otwórz nasze groby! 

- Ponieważ bez Zmartwychwstania przyszłość jest niepewna,  

- bez Zmartwychwstania wiara pozbawiona jest fundamentów, 

- bez Zmartwychwstania zło święciłoby triumfy, 

- bez Zmartwychwstania teraźniejszość (tylko) jest wszystkim, 

- bez Zmartwychwstania ciemność jest bez świtania, 

- bez Zmartwychwstania społeczeństwu brakuje alternatywy, 

- bez Zmartwychwstania śmierć staje się zwycięzcą, 

- bez Zmartwychwstania horyzont pozostaje ograniczony, 

- bez Zmartwychwstania sens życia jest tajemnicą 

(por. Modlitwa Jana Pawła II, 1999). 
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Orędzie to jest w nas żywe przede wszystkim dlatego, że sam Chrystus jest jego żywą i ożywiającą duszą. 

Przypomina nam o tym Ewangelista Marek, kiedy pisze, że apostołowie „poszli i głosili Ewangelię 

wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły” (16,20); (por. 

Benedykt XVI, Nasze słowa i czyny muszą być świadectwem zmartwychwstania, Audiencja generalna w 

Oktawie Wielkanocy – 7.04.2010). 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Tegoroczna Wigilia Paschalna w zupełnie wyjątkowy sposób zachęca nas do dawania świadectwa. Stoimy 

przecież u progu beatyfikacji papieża Jana Pawła II, świadka wiernego, wiarygodnego i niestrudzonego; 

największego świadka chrześcijaństwa minionego stulecia (por. Georg Weigel). 

 

Niech nas wspomaga – podobnie jak jego – w świadczeniu o zmartwychwstaniu Matka Zbawiciela. Niech 

nam pomoże przyjąć z wiarą dar Wielkanocy i sprawi, że staniemy się wiernymi, pełnymi radości i 

szczęśliwymi świadkami zmartwychwstałego Pana.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święcenia prezbiteratu, 26.5.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Wytrwajcie w miłości mojej! Święcenia prezbiteratu (Katedra Poznańska – 

26.05.2011).  

   

Najprzewielebniejszy Księże Arcybiskupie Tomaszu, Arcybiskupie Astany, 

Najprzewielebniejsi Księża Biskupi Zdzisławie, Marku i Grzegorzu,  

Prześwietna Kapituło Katedralna oraz inne Kapituły Archidiecezji, 

Księże Dziekanie, Prodziekani i Profesorowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 

Księże Rektorze Arcybiskupiego Seminarium Duchownego wraz z Moderatorami i Ojcami Duchownymi,  

Umiłowani Współbracia w kapłaństwie, a w szczególności Proboszczowie parafii pochodzenia diakonów,  

Osoby Życia Konsekrowanego,  

Szanowni Rodzice, Rodzeństwo, Krewni i Przyjaciele przyszłych prezbiterów,  

Ukochani w Chrystusie, Bracia i Siostry,  

   

Dzisiaj Archidiecezja Poznańska przeżywa swój radosny dzień. Oto święcimy dla niej następne pokolenie 

prezbiterów. Po raz kolejny moc Ducha Świętego jest udzielana słabym ludziom. A wszystko to dzieje się w 

szczególnych okolicznościach; w roku beatyfikacji Jana Pawła II. Ci, którzy wstępowali do Seminarium 

Duchownego po śmierci Jana Pawła II, doczekali się – w toku swojej formacji seminaryjnej – beatyfikacji 

tego wybitnego kapłana, biskupa i papieża „z rodu Polaków”. 

 

W takich okolicznościach dzisiejsze czytania liturgiczne sugerują nam rozważanie o trzech głównych 

problemach kapłańskiego życia: miłości, wypaleniu i wytrwałości. 

 

1. MIŁOŚĆ  

 

U początku i źródła powołania chrześcijanina i kapłana znajduje się Miłość. „Bóg jest Miłością” (1 J 4, 16). 

Najwyższa, najdoskonalsza i wieczna Miłość, której świat i ludzkość – czyli każdy z nas - zawdzięcza swoje 

istnienie. Miłość niezmienna i nieodwołalna: „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja 

nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą” (Iz 

54,10). 
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Stwarzając nas na swoje podobieństwo, Bóg stworzył człowieka na obraz Bożej Miłości, czyli człowiek 

niesie w swoim wnętrzu zdolność do miłości, zaczerpniętą z Boga samego. Dlatego właśnie ludzie przez 

całe swoje życie niestrudzenie szukają miłości. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek szuka miłości, 

bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. „Człowiek pozostaje dla siebie istotą 

niezrozumiałą, a jego życie jest pozbawione sensu – uczył Jan Paweł II - jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli 

nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej 

żywego uczestnictwa” (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 10). W ten sposób świadomie czy nieświadomie 

poszukują swojej własnej tożsamości. 

 

To poszukiwanie znajduje swoje zewnętrzne potwierdzenie w przykazaniu: „Będziesz miłował Pana, Boga 

swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” (Mk 12,29b-30).  

 

a. Starotestamentalne kapłaństwo było jednym z wyrazów uczucia wdzięczności za zakodowaną w 

duchowych genach człowieka Miłość Bożą. Do jej wyrażenia wobec Boga byli wybierani ludzie szczególni. 

Do wykonywania kapłańskich czynności zazwyczaj dopuszczano mężczyzn po ukończeniu dwudziestego 

roku życia (por. Hul. 24b). Wybierani byli ludzie z określonej rodziny; doskonali pod względem fizycznym i 

psychicznym: „Tak mów do Aarona: Ktokolwiek z potomków twoich według ich przyszłych pokoleń będzie 

miał jakąś skazę, nie będzie mógł się zbliżyć, aby ofiarować pokarm swego Boga. Żaden człowiek, który ma 

skazę, nie może się zbliżać - ani niewidomy, ani chromy, ani mający zniekształconą twarz, ani kaleka, ani 

ten, który ma złamaną nogę albo rękę, ani garbaty, ani niedorozwinięty, ani ten, kto ma bielmo na oku, ani 

chory na świerzb, ani okryty liszajami, ani ten, kto ma zgniecione jądra. Żaden z potomków kapłana Aarona, 

mający jakąś skazę, nie będzie się zbliżał, aby złożyć spalaną ofiarę Panu” (Kpł 21,17-21).  

 

Wybrańców wprowadzano w urząd kapłański przez namaszczenie. Potwierdza to nakaz skierowany do 

Mojżesza: „I ubierzesz w nie twego brata Aarona i synów jego razem z nim, namaścisz ich, wprowadzisz 

ich w czynności kapłańskie i poświęcisz ich, aby mi służyli jako kapłani” (Wj 28,41). Przebieg uroczystości 

konsekracyjnej zakładał kąpiel rytualną, przywdzianie lnianej, białej szaty, namaszczenie oliwą i złożenie 

potrójnej ofiary (cielca i dwóch baranów). Krwią barana złożonego podczas trzeciej ofiary namaszczano 

prawe ucho oraz kciuki prawych rąk i nóg kapłanów. Następnie spalano na ołtarzu tłuszcz barani, chleb 

przaśny i kołacz zmieszany z oliwą.  

 

Ryt namaszczenia był jednocześnie symbolem oddzielenia kapłana od tego, co nieświęte. Odtąd stawał się 

on kadosz, czyli „odseparowanym” od tego, co świeckie. „Mojżesz wprowadził go w czynności i namaścił 

go olejem świętym; to stało się dla niego przymierzem wiecznym, i dla jego potomstwa, jak długo trwać 

będą niebiosa, aby spełniał obrzędy święte i równocześnie był kapłanem oraz błogosławił lud Imieniem 

[Boga]” (Syr 45,15).  

 

b. „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych 

ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1-2). On był kimś znacznie większym, aniżeli 

kapłani Starego Przymierza. Nie tylko doskonały jako człowiek, czyli podobny do kapłanów 

starotestamentalnych, „musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i 

wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał będąc 

doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom” (Hbr 2, 17-18). Na 

podobieństwo Aarona, Jezus wstawia się za ludźmi u Boga i składa ofiarę za nasze grzechy (Hbr 5,1-4). 

Ponieważ jest kapłanem na wzór Melchizedeka, bez początku i końca, stąd jego kapłaństwo jest odwieczne 

(Hbr 7,3) i doskonałe (Hbr 7,20-25). Ale również doskonały, ponieważ będący Bogiem. Jest doskonałym 

pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, ponieważ jest Synem Bożym, posiadającym Boską naturę („Ja 

będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem” - Hbr 1,1-13). 
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c. Z serca Syna Bożego, przepełnionego miłością - Arcykapłana na wieki – zrodziły się wszystkie dobra 

Kościoła, a w sposób szczególny bierze początek powołanie kapłanów Nowego Przymierza, którzy zdobyci 

przez Pana Jezusa, pozostawiają wszystko i poświęcają się całkowicie służbie ludowi chrześcijańskiemu, na 

wzór Dobrego Pasterza. Ci nowi kapłani są kształtowani przez Miłość samego Chrystusa; tę Miłość, która 

doprowadziła Go do oddania życia za swoich przyjaciół, a także do przebaczenia nieprzyjaciołom. Z tego 

właśnie powodu kapłani są głównymi pracownikami cywilizacji miłości (por. Benedykt XVI, Kapłani 

pracownikami cywilizacji miłości. Rozważanie przed modlitwą ‘Anioł Pański’ - 13.06.2010).  

 

Nasza miłość jest po prostu odpowiedzią na dar miłości, z jaką przychodzi do nas Bóg, który nas pierwszy 

umiłował (por. 1 J 4,10). „Historia każdego powołania kapłańskiego, podobnie zresztą jak każdego 

powołania chrześcijańskiego, jest historią niewymownego dialogu między Bogiem a człowiekiem, między 

miłością Boga, który wzywa, a wolnością człowieka, który z miłością Mu odpowiada” (Pastores dabo vobis, 

36).  

 

Miłość owa polega najpierw na tym, by chcieć tego samego i wspólnie to samo odrzucać. By stać się 

podobnym jeden do Drugiego, by dążyć do wspólnoty pragnień i myśli z Nim. Miłość między Bogiem a 

człowiekiem polega właśnie na tym, że nasza wola i wola Boga stają się coraz bardziej zbieżne. Wola Boża 

przestaje być dla mnie obcą, a staje się moją własną wolą, która wychodzi z tego doświadczenia, że w 

rzeczywistości Bóg jest mi bliższy niż ja sam sobie. W konsekwencji wzrasta nasze oddanie Bogu a Bóg 

staje się naszą radością (por. Deus caritas est, 17).  

 

Taka Miłość nie jest tylko uczuciem. Uczucia przychodzą i odchodzą. Uczucie może być cudowną iskrą 

rozniecającą, lecz nie jest pełnią miłości. Dojrzała miłość angażuje wszystkie warstwy człowieczeństwa i 

włącza człowieka w swój całokształt. Domaga się również zaangażowania naszej woli i naszego intelektu. 

Jest to proces, który pozostaje w ciągłym rozwoju: miłość nigdy nie jest „skończona” i spełniona. Ona 

zmienia się z biegiem życia, dojrzewa i właśnie dlatego pozostaje wierna samej sobie.  

 

„Bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień 

Pański” (Pnp 8,6). Podobnie jak nie można uciec od śmierci, tak też nie można uciec od siły Bożej miłości. 

Jest ona podobna do ognia, który zostawia swój ślad. Ten, kogo on naznaczy, nie może uczynić nic innego, 

jak tylko oddać się Bogu całkowicie i bez zastrzeżeń. Posiada w sobie tę moc, że pod jej wpływem 

zapominamy o sobie, aby tylko zadowolić Tego, kogo miłujemy, przyjmując równie ochoczo rzeczy 

gorzkie, jak i rzeczy przyjemne. Tego rodzaju Miłość nie może być owocem ludzkiej natury, ponieważ 

miłość ludzka czuje odrazę do ofiary. To Bóg udziela jej stopniowo tym, którzy godzą się, aby ich 

oczyszczał. Oczyszczona udziela człowiekowi siły olbrzyma. „Człowiek może stać się źródłem, z którego 

wypływają rzeki żywej wody, lecz, aby stać się takim źródłem, sam musi pić wciąż na nowo z tego 

pierwszego, oryginalnego źródła, którym jest Jezus Chrystus, z którego przebitego serca wypływa Miłość 

samego Boga” (Deus caritas est, 7).  

 

2. WYPALENIE ZAWODOWE KAPŁANÓW  
 

Tam, gdzie motorem - nawet najszlachetniejszego – człowieczego działania jest tylko ludzka miłość, tam 

trzeba się liczyć z jej wyczerpaniem, ponieważ wszystko, co ludzkie jest ograniczone.  

 

a. Ludzka miłość to zazwyczaj intensywne uczucie do drugiej osoby. Często wypływa ono z atrakcyjności 

drugiej osoby. Kochamy innych, kiedy są dla nas atrakcyjni. Kochamy warunkowo; ponieważ spełniają 

warunki, które są wymagane przez nas, aby obdarzyć ich miłością. Nasza miłość jest nie tylko warunkowa, 

ale i zmienna. Kochamy na podstawie uczuć, które zmieniają się z minuty na minutę; sama ilość rozwodów 

jest tego potwierdzeniem. Kiedy małżonkowie przechodzą trudny okres w małżeństwie, przestają 

„odczuwać” miłość do współmałżonka. Najwyraźniej ich przysięga małżeńska „dopóki śmierć nas nie 
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rozłączy” zmienia znaczenie; zamiast oznaczać śmierć fizyczną, zaczyna oznaczać śmierć miłości. 

„Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak 

samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. [...] beze mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,4-5). 

 

Dosadną ilustracją tego stanu rzeczy jest również modne ostatnio zjawisko tzw. „wypalenia zawodowego”. 

Coraz częściej mówi się dzisiaj o „wypaleniu” nie tylko w odniesieniu do wykonywanej pracy zawodowej, 

ale również w odniesieniu do podjętego powołania małżeńskiego, kapłańskiego czy zakonnego.  

 

Wypalenie zawodowe opisuje się najczęściej jako stan wyczerpania cielesnego, uczuciowego, bądź 

duchowego. Trudno wskazać dokładny początek tego procesu. Najczęściej zaczyna się on bardzo powoli 

jakby niezauważalnie, aż nagle wybucha z dużą siłą. Jego objawy mają ogromny wpływ na życie 

zawodowe, relacje ze znajomymi, funkcjonowanie jednostki w rodzinie. Często towarzyszy mu awersja do 

ludzi i chęć ucieczki. Wypalenie jest zazwyczaj rezultatem długoletniej intensywnej pracy dla innych ludzi. 

Jest bolesnym uświadomieniem sobie, że nie jestem już więcej w stanie pomóc ludziom, że nie mogę dać im 

więcej, ponieważ wszystkie moje siły zostały całkowicie wyczerpane. Jest to zjawisko typowe dla ludzi, 

którzy starają się czerpać swoje siły z innych źródeł, aniżeli z Boga. 

 

b. Podstawowym warunkiem uniknięcia „wypalenia zawodowego” jest zażyła więź z Bogiem, trwanie w 

miłości Boga; „kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity” (J 15,5). Stąd kapłaństwo jest 

najpierw określonym sposobem istnienia, a dopiero później określonym sposobem postępowania. Stąd 

czymś niezbędnym dla wytrwania w posłudze kapłańskiej jest „trwanie w Nim”; są osobiste, codzienne 

spotkania z Chrystusem: Eucharystia, liturgia godzin, medytacja, adoracja.  

 

Bez doświadczenia zdumiewającej Miłości Boga, posługa kapłańska staje się czymś trudnym i nużącym. 

Podobnie jak czymś nużącym i trudnym jest wypełnianie codziennych obowiązków w małżeństwie i 

rodzinie li tylko z konieczności czy z poczucia obowiązku a nie z miłości. Jeśli podstawą pracy kapłana 

kieruje jakiś inny motyw, albo inna „miłość”, to taki kapłan będzie ciągle zmęczony i rozgoryczony.  

 

Na pewnej plebanii mieszkał - oprócz proboszcza - kapłan-rezydent. Był to człowiek schorowany, który 

często narzekał i okazywał swoje rozgoryczenie. Ciągle powtarzał: „Przez ponad pięćdziesiąt lat uczciwie 

pełniłem posługę kapłańską, a teraz pozostałem zupełnie sam i nikt z dawnych parafian o mnie nie pamięta.” 

Na to odpowiedział mu proboszcz: „Nie pytaj o to, co czyniłeś przez te 50 lat. Pytaj raczej, dla kogo to 

robiłeś. Jeśli pełniłeś posługę kapłańską dla Chrystusa, z miłości do Niego i do tych, których On kocha, to 

nikt nie odbierze ci radości bycia księdzem. Jeśli natomiast liczyłeś na wdzięczność ludzi, to zawsze 

będziesz rozgoryczony.  

 

Dojrzały kapłan to ktoś, kto opuścił wszystko oraz wszystkich z miłości do Chrystusa a nie z żadnego 

innego motywu. Taki kapłan potrafi radośnie pracować i radośnie wypoczywać. Kto czuje się kochanym i 

kocha, dla tego praca jest błogosławieństwem, a nie ciężarem. Nie grozi mu „egzystencjalne zmęczenie”. 

Przeciwnie, codziennie na nowo doświadcza radości bycia świadkiem Boga, który jest Miłością (por. ks. 

Marek Dziewiecki, Wypalenie zawodowe kapłanów).  

 

3. WYTRWAJCIE W MIŁOŚCI MOJEJ  

 

„Wytrwajcie w miłości Mojej” (J 15, 9b) – zachęca nas Ten, który nas powołał. „Przez swoją wytrwałość 

ocalicie wasze życie” (Łk 21, 19); „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24, 13). 

 

a. Niestety, ludziom często brakuje wytrwałości. Pierwszy człowiek nie wytrwał w przyjaźni z Bogiem. 

Naród wybrany nie wytrwał w swoich przyrzeczeniach złożonych Bogu. Piotr nie wytrwał w przyrzeczeniu 

złożonemu Chrystusowi. Potem jeszcze wielu innych nie wytrwało. Mówimy o nich: „Nie wytrwał w 

małżeństwie, nie wytrwał w seminarium, nie wytrwał na studiach, nie wytrwał w kapłaństwie, nie wytrwał 
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na stanowisku pracy, nie wytrwał w postanowieniu”.  

 

b. Główną troską sług ołtarza jest wierność własnemu powołaniu. Wierność na wzór wierności Chrystusa. 

Wierność będąca wyrazem miłości konsekwentnej, prawdziwej i głębokiej do Chrystusa.  

 

Pierwszym wzorem takiej wytrwałości jest sam Bóg. On wytrwale kocha człowieka. Boża wytrwałość stała 

się dla nas jawna w życiu i działaniu Chrystusa. On wytrwał na drodze krzyża. Drogą wytrwałości kroczyła 

także Jego Matka i z tego powodu nazywamy Ją „Panną Wierną”. Święci, których czcimy, to przede 

wszystkim ci, którzy do końca wytrwali w miłości Bożej.  

 

Tego rodzaju przykładem był dla nas Jan Paweł II. Nawet gdy opuszczały go siły. Gdy osłabiły go choroby. 

Kiedy stracił głos, nie zwątpił, ale wytrwał, „jakby [na oczy] widział Niewidzialnego” (Hbr 11,27).  

 

Przykładem wytrwałości był ks. Jerzy Popiełuszko, który „pełnił swoją wielkoduszną i śmiałą posługę u 

boku tych, którzy angażowali się na rzecz wolności, obrony życia i jego godności. Miłość do serca 

Chrystusa przywiodła go do oddania życia, a jego świadectwo było zasiewem nowej wiosny w Kościele i 

społeczeństwie” (Benedykt XVI). Mimo wszelkich szykan i prześladowania nie ugiął się i nie odstąpił od 

Bożej Miłości i miłości człowieka.  

 

c. Piękny obraz ludzkiej wytrwałości - wspieranej łaską Bożą – ofiaruje poeta Joaquin Miller, którego 

wiersz pozwolę sobie sparafrazować:  

 

„Płynęli, płynęli, aż Kolumb z wieczora; 

powiedział: ’Dziś zęby swe odczuć nam da fala spora! 

Czasami przycicha na chwilę, lecz znowa 

Szczerzy swe zęby – wciąż ugryźć gotowa! 

Więc Admirale, powiedz nam słowo, 

Co w beznadziei mam rzec im na nowo?’ 

 

A wtedy Pan stanął u jego boku 

I rzekł: ‘Płyń dalej, nie zbaczaj ni kroku!’  

 

A noc ta ciemniejsza od wszystkich; aż patrzcie 

Punkcik na horyzoncie! On wsparł się na maszcie 

I patrzy: ŚWIATŁO; ŚWIATŁO! Tak, rośnie, tężnieje! 

To jasna jutrzenka Nowego Świata dnieje! 

On zdobył świat, dał lekcję ludzkości w tym roku; 

’Ach, dalej i dalej! Nie zbaczać ni kroku!’” 

(Joaguin Miller, Wytrwałość)  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

A zatem, Panie Jezu, powołani do sprawowania świętego urzędu, pragniemy wierni Ci służyć. Jesteśmy 

świadomi naszej słabości, dlatego pokornie Cię błagamy, wspieraj nas mocą swojej Miłości, abyśmy aż do 

końca wytrwali przy Tobie.  

Maryjo, Królowo Apostołów, 

Ty, która w milczeniu towarzyszyłaś Jezusowi  

w Jego posłannictwie głoszenia ubogim Ewangelii pokoju, 

uproś nowym kapłanom,  

abym byli wytrwałymi głosicielami Słowa i szafarzami sakramentów  

dla owczarni powierzonej im przez Dobrego Pasterza. 
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Pielgrzymka mężczyzn Archidiecezji Poznańskiej, 

19.6.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Dar wspólnoty w Duchu Świętym. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 

Pielgrzymka mężczyzn Archidiecezji Poznańskiej (Tulce – 19.06.2011).  

   

Dzisiaj przeżywamy w Kościele uroczystość Najświętszej Trójcy. Trójca Święta jest jednym z najbardziej 

charakterystycznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia nie podaje tej tajemnicy do wierzenia. 

 

Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest ona źródłem wszystkich 

innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca (por. KKK 234).  

1. TEOLOGIA  

   

a. trudności w zrozumieniu  

 

Jednocześnie zaś – gdy kiedykolwiek wypowiadamy się o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej – jesteśmy 

świadomi naszych ograniczeń. Wiemy, że nasze poznanie Boga jest ograniczone, ograniczeniom podlega 

również nasz język, którym mówimy o Bogu. Ludzkie słowa pozostają nieadekwatne wobec tajemnicy 

Boga: „gdy wskazujemy na podobieństwo między Stwórcą i stworzeniem, to zawsze niepodobieństwo 

między nimi jest jeszcze większe” (KKK 43). 

Tę niewystarczalność ilustruje starożytny sen. Święty Augustyn, biskup Hippony w Afryce (+ 430), w 

czasie pisania traktatu o Trójcy Świętej, miał sen. Oto przechadzał się brzegiem morza, gdy nagle zobaczył 

chłopca, który za wszelką cenę próbował małą muszelką przelać całą wodę z morza do wykopanego przez 

siebie dołka. Po przebudzeniu Augustyn zrozumiał, że ów sen traktował o nim samym i o dziele, które 

właśnie pisał. Zrozumiał, że niezgłębiona i bezkresna tajemnica Boga przypomina morze, natomiast 

muszelką jest teologia. Ludzkie możliwości poznania nieskończonego Boga są tylko maleńką muszelką 

wobec nieskończonego oceanu Bożej tajemnicy (treść tego snu sprawiła, że Joseph Ratzinger - zakochany w 

teologii Augustyna - umieścił muszlę najpierw w swoim biskupim, a następnie w papieskim herbie).  

 

W tym momencie przypomina się dawna anegdota o dwóch mnichach, którzy - przez całe swoje długie 

życie zakonne – prowadzili uczone dyskusje teologiczne na temat Trójcy Przenajświętszej. Po wielu latach 

doszli w końcu do jakieś wspólnej a zawiłej definicji, która – ich zdaniem – była rozwiązaniem owej 

tajemnicy. Czując zaś, że obaj zbliżają się do końca życia, zawarli między sobą umowę. Kto pierwszy umrze 

i osiągnie życie wieczne i pozna tajemnicę Trójcy Świętej, ten wyśle drugiemu krótki telegram zawierający 

tylko jedno słowo. Jeśli rzeczywistość będzie taka, jaką opisali, wówczas telegram będzie zawierał słowo: 

totaliter – to znaczy „dokładnie tak”. Jeśli rzeczywistość okaże się inna aniżeli ich definicja, telegram będzie 

zawierał słowo: aliter – to znaczy „inaczej”. Gdy w końcu jeden z nich umarł, drugi otrzymał z nieba 

telegram z dwoma słowami: totaliter aliter, czyli „całkowicie inaczej”. 

 

A jednak - mimo bezkresu owej prawdy – musimy szukać jakiegoś porównania, które ułatwiłoby nam 

zrozumienie tej tajemnicy. Takie porównanie podsunął nam św. Augustyn, który powiedział: podobnie jak 

źródła nie możemy nazwać rzeką, ani też rzeki źródłem, tak kropla ze źródła nie jest ani źródłem ani rzeką, 

chociaż w nich wszystkich jest ta sama woda. I choć źródło, rzeka i kropla są trzema rzeczami, to jednak 

woda jest jedna. Chociaż każda z Osób działa na swój sposób, skąd Ojcu przypisujemy dzieło stworzenia, 
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Synowi - dzieło odkupienia, a Duchowi - dzieło uświęcenia, to jednak w każdej z tych Osób działa jedna i ta 

sama miłość najczystsza, nieskończona i wieczna.  

 

b. tajemnica objawiona  

 

Chociaż Trójca Święta na zawsze pozostanie dla nas tajemnicą wiary, to jednak nie jest to bynajmniej 

wiedza tajemna, dostępna tylko dla wybranych. Bóg sam zechciał nam ją objawić; objawić samego siebie w 

Osobach Ojca, Syna i Ducha.  

W Starym Testamencie objawił się jako Ojciec Narodu Wybranego. Najbardziej znanym przykładem tego 

jest scena odwiedzin Abrahama przez aniołów (Rdz 18,1-33), pięknie zilustrowana potem przez ikonę 

Rublowa. Patriarchę odwiedziło trzech aniołów, a on pokłonił się im jako jednemu Panu: „Trzech ujrzał, a 

jednemu oddał pokłon” (tres vidit et unum adoravit). Potem, w Nowym Testamencie, Pan Bóg objawił się w 

osobie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Wreszcie, po jego Wniebowstąpieniu, objawił się w Osobie 

Ducha Świętego, Pocieszyciela i Uświęciciela.  

 

Teologicznym streszczeniem tych prawd są słowa Grzegorza Cudotwórcy (+ ok. 270 po Chr.):  

 

„Jeden jest Bóg, Ojciec Słowa żywego, osobowej Mądrości, mowy i obrazu Przedwiecznego.  

 

Jeden też Pan, jedyny z jedynego, Bóg z Boga, odbicie i obraz Bóstwa, Słowo działające, Mądrość 

ogarniająca istotę wszystkich rzeczy, Moc powołująca do bytu wszelkie stworzenie, prawdziwy Syn 

prawdziwego Boga, niezniszczalny z niezniszczalnego, nieśmiertelny z nieśmiertelnego, wieczny z 

wiecznego.  

 

I jeden Duch Święty mający istnienie z Boga, a który i przez Syna objawił się ludziom. Doskonały obraz 

Syna doskonałego, Życie i przyczyna życia, Źródło święte, Świętość dająca uświęcenie. W Nim objawia się 

Bóg Ojciec, który jest ponad wszystkim i we wszystkim, i Bóg Syn, który jest przez wszystko. Trójca 

doskonała, niepodzielna i nieodmienna w chwale wieczności i królowaniu. W Trójcy nie ma nic 

stworzonego, nic służebnego, nic dodanego, czego by przedtem nie było, a dopiero później przybyło. Tak 

więc nigdy nie brakowało Ojcu Syna ani Synowi Ducha, ale zawsze ta sama Trójca nieodwracalna i 

niezmienna” (Grzegorz Cudotwórca, Wyznanie wiary).  

 

Ale dla kogoś, kto wierzy, nie tylko historia zbawienia, również cały wszechświat mówi o Trójjedynym 

Bogu: „Możemy to wyczuć w pewnej mierze, obserwując zarówno makrokosmos: naszą ziemię, planety, 

gwiazdy, galaktyki; jak też mikrokosmos: komórki, atomy, cząsteczki pierwsze. Wszystko, co istnieje, nosi 

w sobie w pewnym sensie ‘imię’ Trójcy Przenajświętszej, ponieważ cały byt, aż po najmniejsze cząsteczki, 

opiera się na związkach, które odzwierciedlają relacyjność Boga, ukazują stwórczą miłość. Wszystko 

pochodzi z miłości, dąży do miłości i porusza się pod wpływem miłości, oczywiście różny jest stopień 

świadomości i wolności. [...] ‘W Nim bowiem [...] żyjemy, poruszamy się i jesteśmy’ (Dz 17, 28)” 

(Benedykt XVI, Mikro- i makrokosmos są obrazem Trójcy Świętej. Rozważanie przed modlitwą ‘Anioł 

Pański’ - 7.06.2009). 

 

A jednak – mimo Objawienia oraz dzieła stworzenia – jesteśmy świadomi tego, że tajemnicę Trójcy 

poznamy w pełni dopiero w niebie. „Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 

częściowe. [...] Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz” 

(1Kor 13,10.12). 
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2 ŻYCIE  
 

Jakie znaczenie ma tajemnica Trójcy Świętej dla każdego z nas, dla naszego życia osobistego? Otóż 

Tajemnica Trójcy Świętej uczy nas wspólnoty z Bogiem i ludźmi.  

 

Co to jest wspólnota w świeckim tego słowa znaczeniu? To pewien typ zbiorowości oparty na silnych, 

emocjonalnych więzach, na nieformalnej strukturze. Według dynamicznej teorii wspólnoty, jest to 

ekskluzywna zbiorowość ludzka, którą łączy jakaś trwała więź duchowa. Zbiorowość, w której dla każdego 

jej członka suma jego więzi „do wewnątrz” przewyższa sumę więzi „na zewnątrz”. Cechami 

charakterystycznymi takiej wspólnoty są:  

 

• trwałość - nieprzypadkowość, nieprzelotność; 

• duchowość - coś co przekracza sferę zwykłej interesowności; 

• ekskluzywność - podział na swoich i obcych, gdzie przynależność do wspólnoty jest samoistna (np. 

narodziny) i dożywotnia; 

• tradycja - rozciągłość w czasie: pamięć o zmarłych, troska o żywych, jak i nienarodzonych, dążenie do 

przetrwania, troska o wychowanie; 

• bezwarunkowość przynależności - możemy należeć tylko do jednej wspólnoty duchowej danego poziomu.  

 

Tego rodzaju cechy posiadają np. rodziny, grupy etniczne, społeczności lokalne.  

 

W sensie biblijnym tak nie jest. Tutaj nie wystarczy zbiorowość, zgromadzenie, czy społeczność (np. w 

tramwaju czy w więzieniu). Nie wystarczą zwykłe więzy społeczne, techniczne, kulturalne. Skoro człowiek 

stworzony jest na obraz Trójcy, ta zaś istnieje jako Wspólnota Osób, to potrzeba tutaj większej, nie tylko 

ziemskiej „jedności”. Trzeba jedności będącej owocem miłości Ojca, łaski Chrystusa oraz daru komunii 

pochodzącej od Ducha Świętego (2 Kor 13, 13; ~H ca,rij tou/ kuri,ou VIhsou/ Cristou/ kai. h` avga,ph tou/ 

qeou/ kai. h` koinwni,a tou/ a`gi,ou pneu,matoj meta. pa,ntwn u`mw/n). Łaska, miłość i komunia (albo 

wzajemna więź, współuczestnictwo, solidarność, jedność, braterstwo) są różnymi aspektami działania dla 

naszego zbawienia jednego i tego samego Boga. Działania, które tworzy Kościół i czyni z Kościoła „lud 

zjednoczony jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (św. Cyprian, De Orat. Dom., 23).  

 

Jedność z Bogiem i między nami są ze sobą ściśle związane. Gdzie burzy się komunię z Bogiem, która jest 

komunią z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, tam burzy się także źródło komunii między nami, a gdzie nie 

żyje się komunią między nami, tam także komunia z Bogiem w Trójcy nie jest żywa ani prawdziwa.  

 

Tego rodzaju komunia jest zapowiedzią przyszłego świata. Ona pozwala nam wyjść z naszej samotności, z 

zamknięcia w sobie i czyni nas uczestnikami miłości, która łączy nas z Bogiem, a tym samym i z braćmi. 

Łatwo pojąć, jak wielki jest ten dar, jeśli tylko pomyślimy o podziałach i konfliktach, dotykających związki 

między jednostkami, grupami i całymi narodami. Jeśli nie ma daru jedności w Duchu Świętym, podział 

ludzkości jest nieunikniony. Komunia jest zatem prawdziwie lekarstwem danym nam przez Pana na 

samotność, która zagraża dzisiaj wszystkim. Jest cennym darem, który pozwala nam czuć się przygarniętymi 

i kochanymi przez Boga, w jedności Jego ludu, zgromadzonego w imię Trójcy; jest światłem, które pozwala 

jaśnieć Kościołowi jako znakowi wzniesionemu między narodami (por. Benedykt XVI, Kościół - komunia z 

Bogiem i braćmi. Katecheza - 29.03.2006).  

 

Matka Boża była arcydziełem Trójcy Przenajświętszej. W niej miłość Boża, łaska Chrystusa znalazła 
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doskonałą wzajemność w Duchu Świętym. Do niej zwracamy się synowską ufnością, Matko Boża Tulecka, 

naucz nas postępować w miłości i czynić z naszego życia pieśń ku chwale Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

Naucz z całego serca wyznawać Przenajświętszą Trójcę.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

W Mądrość Przedwieczną, która światy tworzy,  

Słońce zapala, sieje blaski zorzy,  

Morza napełnia i gwiazd drogi strzeże,  

W Boga i Ojca wszechistnienie wierzę,  

W Boga i Ojca wszechistnienie wierzę. 

 

W miłość najwyższą, co wzgardziła niebem,  

Z ludźmi się dzieląc gorzkim życia chlebem;  

W miłość, co Krew swą dała nam w ofierze,  

W Zbawcę ludzkości, w Krzyż Chrystusa wierzę,  

W Zbawcę ludzkości, w Krzyż Chrystusa wierzę. 

 

W serc czystych Twórcę i Pocieszyciela,  

W Światło, co wieki i ludzi obdziela.  

W Boga z człowiekiem wieczyste przymierze,  

W Ducha Świętego, w Świętą Trójcę wierzę,  

W Ducha Świętego, w Świętą Trójcę wierzę.  

(Maria Konopnicka, Mądrosć przedwieczna)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa, 23.6.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Eucharystia jest przyszłością. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa (Plac przed Katedrą Poznańską - 23.06.2011).  

   

Umiłowani czciciele Chrystusa eucharystycznego! 

Dzisiaj Kościół katolicki świętuje swoją najdroższą tajemnicę, Ciało i Krew Chrystusa. Dziękuje Bogu za 

pokarm dający życie wieczne. Za wszystkie łaski, które spływają od wieków z setek tysięcy ołtarzy, 

rozsianych po całym świecie.  

   

Podobnie jak każdego roku, także dzisiaj słyszymy przy ostatnim, czwartym ołtarzu słowa modlitwy Jezusa 

z siedemnastego rozdziału Ewangelii Janowej, rozpoczynającej się słowami: „Ojcze, nadeszła godzina [...], 

aby Syn [...] mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie [...] dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu 

dałeś" (J 17,1-2). Tak właśnie rozpoczęła się ostatnia, najintensywniejsza mowa Jezusa, która kiedykolwiek 

została wygłoszona w obecności jego uczniów. Modlitwa wstawiennicza, zwana czasami „Modlitwą 

arcykapłańską" Jezusa. Słowa Syna skierowane do swojego Ojca niebieskiego. Testament duchowy, a 

zarazem prośba Jezusa, który - pewien swojego zwycięstwa nad śmiercią - modli się sub specie aeternitatis, 

czyli z punktu widzenia wieczności.  
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Jest to najdłuższa modlitwa Nowego Testamentu. Jej celem nie jest przekazanie nam wzorca modlitwy - jak 

to miało miejsce w przypadku „Ojcze nasz", lecz zwrócenie naszej uwagi na szczególną więź, jaka łączy 

Jezusa z Ojcem. Jej słowa fascynują uważnych słuchaczy wszystkich czasów, ponieważ one kreślą - dla 

ówczesnych, jak i dla przyszłych uczniów Chrystusa - wymagający program życia duchowego, 

ukształtowany według wzoru jedności i miłości, które łączą boskiego Ojca z Jego Synem.  

   

Modlitwa ta ma potrójny wymiar. Pierwszy odnosi się do przeszłości i przypomina bezgraniczną miłość 

Boga ku człowiekowi, która nie wykluczyła żadnej ofiary. Drugi odnosi się do teraźniejszości, wskazując na 

potrzebę jedności Kościoła. Trzeci odnosi się do przyszłości, będąc zapowiedzią przyszłej chwały uczniów. 

Po tym krótkim wstępie, chciałbym teraz odnieść się do każdego z trzech kluczowych tematów tej modlitwy 

(miłości, jedności i chwały), które ukazują Eucharystię jako naszą przyszłość.  

1. MIŁOŚĆ  

   

Najpierw i na początku - miłość. „Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty 

Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich" (J 17,26).  

a. U początku każdego daru jest miłość. Ona też znajdowała się u samego początku boskiego związku Ojca 

z Jego Synem. Ojciec był punktem wyjścia i punktem dojścia dla swojego Syna. „Ojciec jest we Mnie, a Ja 

w Ojcu" (J 10,38). Tożsamość Boga jako Ojca realizuje się ze względu na Syna, a tożsamość Jezusa jako 

Syna realizuje się ze względu na Ojca.  

   

Ojciec przekazał wszystko Synowi, ponieważ Go miłuje. W opisach chrztu Jezusa w Jordanie oraz w 

tekstach opisujących Przemienienie Pańskie, Ojciec zwraca się do swego Syna używając terminu 

„umiłowany" (gr. agapetos).  

   

b. Miłość Ojca i Syna staje się źródłem miłości Syna do Jego uczniów: „Objawiłem im Twoje imię i nadal 

będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich" (J 17,26).  

   

Eucharystia jest pamiątką tej miłości. Pamiątką tego, co się stało we Wieczerniku, gdzie dokonała się 

zasadnicza przemiana, jedyny akt, który jest w stanie prawdziwie odnowić świat; przemoc została 

przemieniona w miłość, a śmierć - przemieniona w życie. Śmierć została przezwyciężona od wewnątrz, i oto 

już teraz jest w niej obecne zmartwychwstanie. Jest to, jakby reakcja jądrowa zachodząca w samej głębi 

bytu - zwycięstwo miłości nad nienawiścią, zwycięstwo miłości nad śmiercią. Jedynie ta wewnętrzna 

eksplozja dobra, które zwycięża zło, może zapoczątkować łańcuch przemian, które stopniowo przeobrażą 

świat. Wszystkie inne przemiany są powierzchowne i nie dają zbawienia (por. Benedykt XVI, Eucharystia 

musi być centrum waszego życia. Msza św. na zakończenie Światowego Dnia Młodzieży, 21 sierpnia 2005).  

   

Bóg w Chrystusie, swoim Synu, kocha człowieka i to kocha w sposób bezwarunkowy. „Umiłowawszy 

swoich na świecie, do końca ich umiłował" (J 13,1). Kocha go również wtedy, kiedy ten upada, i nie 

pozostawia go samego. On kocha go aż do końca. Jego miłość jest miłością aż do ostateczności. Jezus 
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zdejmuje szaty swojej boskiej chwały i przyodziewa szaty niewolnika. Klęka przed nami i posługuje nam 

jak niewolnik; obmywa nasze brudne stopy, abyśmy stali się godni zająć miejsce przy Jego stole - sami nie 

moglibyśmy tego uczynić (Benedykt XVI, Miłość Chrystusa jest miłością aż do końca. Msza św. Wieczerzy 

Pańskiej w Wielki Czwartek- 13.04.2006).  

   

c. Jezus z kolei wielokrotnie zachęca uczniów do miłości wzajemnej. „Przykazanie nowe daję wam, abyście 

się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym 

wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali" (J 13,34-35).  

   

Tutaj przychodzi na myśl epizod z życia św. Franciszka. Skoro tylko usłyszał on w swoim sercu polecenie z 

krzyża kościoła świętego Damiana: „Franciszku, idź i odbuduj mój dom", zaczął krążyć po ulicach Asyżu 

prosząc o kamienie na odbudowę świątyni. Mówił: „Kto da mi jeden kamień, będzie miał jedną nagrodę. 

Kto da mi dwa kamienie, otrzyma dwie nagrody". Jeśli się głębiej zastanowimy, to każdy z nas nosi ze sobą 

jakieś kamienie, z których możemy uczynić dwojaki użytek. Możemy nimi rzucić w bliźniego (przez sądy, 

potępienia i klątwy). Możemy też użyć ich do budowania Kościoła.  

Ten nowy punkt widzenia uczniowie ponieśli na cały zapatrzony w siebie świat:  

   

„A uczniów było dwunastu, 

A ludzi były miliony. 

Rozeszli się uczniowie  

We wszystkie świata strony. 

Dobrą nowinę nieśli 

Wioskom, narodom i miastom. 

Ludzi były miliony 

A uczniów było dwunastu"  

(Marek Skwarnicki, Boże Ciało - Communio)  

   

I chociaż spotkały ich na tej drodze przeciwności a nawet cierpienie i śmierć, byli oni głęboko 

przeświadczeni, że Bóg nigdy nie przegrywa. On ostatecznie zwycięża, ponieważ ostatecznie zwycięża 

miłość.  

   

Miłość jest fundamentem nie tylko miłości bliźniego, ale także miłości społecznej. Na niej opiera się 

wszelka odpowiedzialność i powinność. Ona jest nie tylko zasadą relacji w skali mikro (tzn. więzi 

przyjacielskich, rodzinnych, małej grupy), ale także w skali makro (czyli stosunków społecznych, 

ekonomicznych i politycznych). Dla Kościoła miłość jest wszystkim, ponieważ: „wszystko wywodzi się z 

miłości Bożej, dzięki niej wszystko przyjmuje kształt, do niej wszystko zmierza". Miłość jest największym 

darem, jaki Bóg przekazał ludziom, jest Jego obietnicą i naszą przyszłością (por. Caritas in veritate, 2).  

   

2. JEDNOŚĆ  
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Drugim tematem „Modlitwy arcykapłańskiej" Jezusa jest jedność. Kiedy Stwórca ukończył swoje dzieło 

stworzenia ocenił je jako „dobre" (Rdz 1,31). Wkrótce jednak szatan zasiał podejrzliwość w człowieku i 

doprowadził do zerwania więzi jedności człowieka z Bogiem, a w konsekwencji do konfliktów między 

pierwszymi rodzicami, którzy zaczęli się wzajemnie oskarżać.  

   

a. To rozdarcie mocno zakorzeniło się w świecie i trwa po dziś dzień. Linie podziałów przebiegają wzdłuż i 

wszerz ziemskiego globu. Ludzi dzieli status społeczny, interesy gospodarcze, poglądy polityczne, pakty 

wojskowe, religie. Podziałem dotknięte są rodziny, których członkowie mają odmienne poglądy na życie, 

pracę i odpoczynek. Rozdarte przez różne dążenia jest także samo serce człowieka.  

Tymczasem Jezus modli się: „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i 

oni stanowili w Nas jedno" (J 17,21). „Aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty 

we Mnie! Aby się tak zespolili w jedno" (J 17,23).  

   

Jezus modlił się nie tylko o jedność zewnętrzną, społeczną, ale o wewnętrzną i duchową. Ojciec i Syn 

chcieli, abyśmy byli zjednoczeni między nami i z Nimi za pomocą tej samej więzi, która Ich łączy, czyli 

dzięki więzi Ducha Świętego (św. Augustyn, Sermo 71,12,18). Duch Święty jest źródłem duchowej jedności 

chrześcijan a każdy z nas może tę jedność przyjąć jako dar i dobrze z niej korzystać. Może tkwić jak latorośl 

w winnym krzewie od którego przejmuje wszystkie życiodajne soki (J 15,1-7), albo też stać się suchą 

gałęzią przeznaczoną na spalenie. Aut vitis aut ignis, „albo winny krzew, albo ogień" - komentował to 

zwięźle św. Augustyn (In Iohannis Evangelium 81, 3).  

W tym sensie mówimy, że Duch Święty jest duszą Kościoła, ponieważ on nadaje jedności jej żywotność. 

Ilustruje to dobrze związek poszczególnych członków ludzkiego ciała z samym ciałem. Jeśli jakiś członek 

odłącza się od całości ciała, wówczas dusza nie opuszcza reszty ciała, aby za nim podążyć. Ona pozostaje 

dalej z ciałem, ten zaś członek, który się odłączył, ginie. Jeżeli jakiś chrześcijanin chce pójść swoją własną 

drogą, myśleć po swojemu i na skutek tego odłącza się od wspólnoty, to on będzie pozbawiony Ducha 

Świętego, a nie wspólnota. Św. Ignacy zalecał w tym względzie Smyrneńczykom: „Pracujcie razem jedni 

dla drugich, walczcie razem, biegnijcie razem, cierpcie razem [...]. Niech nikt z was nie okaże się 

dezerterem" (6,1-2).  

b. Wszyscy pragniemy jedności. Po sprawie określanej słowem „szczęście" nie ma prawdopodobnie 

żadnego innego słowa, który by bardziej odpowiadało powszechnej potrzebie ludzkiego serca. Wszyscy 

pragniemy jedności, ale tę jedność tak trudno osiągnąć. Nawet w najbardziej udanym małżeństwie chwile 

prawdziwej i całkowitej jedności duchowej są rzadkie. Dlaczego? Ponieważ najczęściej każdy z nas pragnie 

jedności na swoich warunkach. Problem w tym, że mój bliźni postępuje podobnie jak ja; on również dąży do 

jedności według własnego modelu.  

   

Tymczasem jedność ewangelijna urzeczywistnia się tylko wtedy, kiedy w centrum naszego „ja" 

umieszczamy Ducha Świętego, a nie siebie samych. Tylko jedność Ducha Świętego wspiera wszystkie 

pozostałe formy jedności, także w sferze naturalnej; w małżeństwie, rodzinie, wspólnocie. Tę jedność Ducha 

trzeba nieustannie odnawiać, ponieważ egoizm ciągle zastawia na nią swoje pułapki. Szatan, którego imię 

znaczy „ten, który dzieli", podburza jednych przeciwko drugim. Tworzenie podziałów jest jego cechą 

charakterystyczną, podobnie jak tworzenie jedności jest cechą charakterystyczną Ducha Świętego. „Ten, kto 

się łączy z Panem, jest z Nim jednym Duchem" (1 Kor 6,17).  
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Chrystus zostawił Kościołowi Eucharystię jako „symbol tej jedności i miłości, w jakiej chciał, aby wszyscy 

chrześcijanie byli razem złączeni i zjednoczeni" (Breviarium fidei, 288), oraz znak jednego Ciała Kościoła, 

którego Głową jest Chrystus. „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy 

bowiem bierzemy z tego samego chleba" - uczy św. Paweł (1 Kor 10,17).  

   

Kiedy miotają nami wątpliwości, co do możliwości zrealizowania prośby Jezusa dotyczącej jedności, Duch 

Święty podpowiada: możemy być jedno, bo zostaliśmy przez Boga ofiarowani Chrystusowi. Możemy być 

jedno, bo zostaliśmy zbawieni mocą tej samej ofiary. Możemy być jedno, bo sam Jezus prosił Ojca o tę 

jedność dla nas. Możemy być jedno, bo Chrystus ukazał nam wzór jedności jaką On stanowi ze swoim 

Ojcem. Możemy być jedno, bo mamy ten sam cel - Dom Ojca.  

   

c. Drobnym probierzem trwania każdego z nas w jedności z Duchem Świętym jest opowiedzenie się dzisiaj 

za ochroną życia każdego dziecka.  

Gdy polski Sąd Najwyższy - w uzasadnieniu do wyroku z 6 maja 2010 roku - uznał, że prawo do aborcji jest 

dobrem osobistym kobiety, konsekwencją tego wyroku oraz nacisków ze strony międzynarodowych 

organizacji aborcyjnych będzie automatyczne zwiększanie się liczby zabijanych dzieci poczętych.  

Zgoda na zabijanie najsłabszych oraz traktowanie ludzi w fazie prenatalnej jako „materiału biologicznego" 

przypomina najgorsze doświadczenia totalitaryzmu komunistycznego i nazistowskiego, które negowały 

godność osoby ludzkiej i traktowały niektórych jak „podludzi". Pozbawienie jakiejkolwiek grupy osób 

ochrony prawa sprzeczne jest z najlepszymi tradycjami cywilizacji europejskiej, opartymi na szacunku dla 

każdej osoby.  

   

Zgoda na zabijanie chorych dzieci w fazie prenatalnej wskazuje, że zdaniem ustawodawcy ludzie 

niepełnosprawni nie zasługują na prawo do życia, co jest sprzeczne z prawem polskim i zasadami 

moralnymi.  

   

Organizowanie aborcji przez państwową służbę zdrowia i dokonywanie jej przez lekarzy ma swoje 

negatywne skutki społeczne. Demoralizuje wszystkich zaangażowanych w ten proceder. Powoduje erozję 

zaufania społecznego do instytucji państwowych i podważa szacunek dla zawodu lekarza, którego celem jest 

pomoc chorym, a nie pozbawianie ich życia.  

   

Osiągnięcie wolności, sprawiedliwości, pokoju i trwałego rozwoju jest możliwe tylko wtedy, kiedy 

wszystkim członkom społeczności, a szczególnie najsłabszym, zapewni się opiekę prawa. Respektowanie 

prawa do życia każdej osoby jest fundamentem wszelkich praw ludzkich.  

   

W uzasadnieniu do wyroku z 28 maja 1997 roku (sygn. K 26/96) Trybunał Konstytucyjny stwierdził: 

„Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się 
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w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i 

uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy 

rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną 

konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej".  

   

Wobec tego przypadki prawnej dopuszczalności pozbawienia życia dziecka nienarodzonego należy uznać za 

niezgodne z zasadami moralności i Konstytucją. Nie ma żadnych przesłanek do tego, aby życie ludzkie w 

fazie prenatalnej było chronione gorzej niż w jakiejkolwiek innej fazie rozwoju.  

   

Poza tym, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stwierdza: „uznanie przyrodzonej godności oraz 

równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, 

sprawiedliwości i pokoju świata".  

Aborcja ma także swoje skutki gospodarcze. Zabijanie dzieci przed narodzeniem nie tylko niszczy moralne 

fundamenty społeczności. Jego konsekwencją jest również zniszczenie etosu ojcostwa i macierzyństwa, a 

następnie depopulacja społeczności, powodująca napięcia gospodarcze i ruinę systemów emerytalnych, 

którą obserwujemy w niemal wszystkich państwach Europy.  

   

Przywrócenie prawnej ochrony każdemu człowiekowi jest warunkiem niezbędnym do odwrócenia 

niekorzystnych trendów cywilizacyjnych, demograficznych i gospodarczych.  

   

W tej sytuacji nie wolno nam milczeć. Trzeba sformułować nową ustawę, która gwarantowałaby prawo do 

życia dla każdego dziecka poczętego, a nie tylko dla niektórych.  

   

Żadna z partii sejmowych nie jest zainteresowana przygotowaniem takiej ustawy. Przedsięwzięcia partyjne 

są odbierane najczęściej jako działania partykularne i natychmiast atakowane przez partie konkurencyjne. 

Jedynym rozwiązaniem jest przedstawienie jej jako projektu społecznego, który daje szansę wyrwania się z 

błędnego koła interesów partyjnych.  

W związku z tym - dnia 20 stycznia 2011 roku - Marszałek Sejmu przyjął zawiadomienie o utworzeniu 

Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i 

warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada, że każda 

istota ludzka od chwili poczęcia posiada przyrodzone prawo do życia oraz że życie i zdrowie dziecka od 

chwili jego poczęcia pozostają pod ochroną prawa.  

   

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej złożył u Marszałka Sejmu ok. 600 000 podpisów, popierających projekt 

ustawy chroniącej życie każdego dziecka od poczęcia.  
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Warto wspomnieć przy tej okazji, że w ciągu ostatnich 5 lat - na co wskazują badania socjologiczne - 

nastąpiło istotne przesunięcie opinii publicznej w stronę życia. Ta pozytywna zmiana w nastawieniu opinii 

publicznej dokonała się dzięki aktywności strony pro-life (marsze dla życia i rodziny, obchody Dnia 

Świętości Życia i Narodowego Dnia Życia, wystawy „Wybierz Życie" i informacje o nich w środkach 

masowego przekazu).  

A zatem, odwagi! Potrzeba nam w tej sprawie wielkiej mobilizacji wszystkich ludzi sumienia.  

   

3. CHWAŁA  

 

Trzecim i ostatnim tematem „Modlitwy arcykapłańskiej" Jezusa jest chwała. Pan nasz prosił boskiego Ojca, 

„aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem. Aby widzieli chwałę moją, którą Mi 

dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata (J 17,24).  

   

Jezus - świadom tego, że stoi u progu własnej śmierci - prosi Ojca: „Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego 

Syna chwałą" (J 17,1). Cóż to jest owa chwała Ojca, o którą prosi Jezus? Jak można wyobrazić sobie to 

trudne pojęcie? To nic innego jak bóstwo. Jezus wie, że Ojciec jest pełen niewymownej chwały, czyli pełen 

bóstwa, wspaniałości, blasku, piękna, dobroci, wszechmocy i wszelkiego dobra. On prosi Ojca o powrót do 

nieba, ponieważ kończy się etap jego uniżenia na ziemi (Flp 2,6-8). Prosi, by Ojciec otoczył Go „chwałą, 

którą miał u Niego pierwej, zanim świat powstał" (J 17,5).  

Jezus nie jest samolubny. On nie prosi o chwałę wyłącznie dla siebie. „Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi 

dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś" (J 17,24).  

   

„I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy" (J 1,14) - 

powiedzą apostołowie o czasie publicznej działalności Jezusa. Ale w pełni i całkowicie ujrzymy ją wtedy, 

kiedy dokona się nasze ostateczne spotkanie w doskonałej komunii z Bogiem.  

   

Teraz natomiast objawia się ona w Eucharystii. Eucharystia jest naszą przyszłością, ponieważ ona już teraz 

czyni ziemię przedsmakiem nieba. Już teraz daje nam zadatek, zaliczkę, przedpłatę naszej przyszłości. Już 

teraz przekazuje nam życie wieczne, będące nie tyle „długim trwaniem" lub „czasem bez końca", ile raczej 

innym poziomem istnienia. Święty Jan wyraźnie oddziela bíos, rozumiany jako przemijające życie tego 

świata, od zoé, czyli prawdziwego życia, które przenika nas w spotkaniu z Chrystusem. „Kto słucha słowa 

mego i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do 

życia" (J 5, 24). Oto najwznioślejsza i najradośniejsza przyszłość oczekiwana przez każdego z nas.  

ZAKOŃCZENIE  

   

Kiedy w 1263 roku w Bolsena hostia w rękach wątpiącego w przemienienie kapłana zaczęła krwawić, 

papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa dla całego 

Kościoła. Poprosił jednocześnie przebywającego wtedy w pobliskim Orvieto św. Tomasza z Akwinu o 
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napisanie tekstów liturgicznych na tę uroczystość. Św. Tomasz uczynił to, komponując w sposób 

mistrzowski hymn Pange lingua gloriosi (Sław, języku tajemnicę), który kończy się słowami śpiewanymi 

przez nas po dziś dzień:  

   

„Przed tak wielkim Sakramentem  

upadajmy wszyscy wraz,  

niech przed Nowym Testamentem  

starych praw ustąpi czas.  

Co dla zmysłów niepojęte,  

niech dopełni wiara w nas".  

   

Niech tak się stanie. Amen.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

1.7.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Chrystus, serce świata. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (Poznań, 

k-ół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – 1.07.2011). 

  

W dzisiejszą uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kościół zachęca nas do kontemplowania 

tajemnicy Serca Boga, który obdarza ludzkość swoją Miłością. Miłością tajemniczą, niezmierzoną i żarliwą.  

  

Legenda mówi, że pewien rolnik, podczas uprawy ziemi, znalazł monetę, na której widniały dwa słowa: 

„Bóg jest...”. Reszta napisu była zniszczona przez rdzę. Gdy tę monetę wziął do ręki Grek, po dłuższym 

zastanowieniu uzupełnił napis w następujący sposób: „Bóg jest Pięknem”. Rzymianin z kolei dopowiedział: 

„Bóg jest Wszechmocą”. Natomiast Żyd, patrząc na monetę, wyrecytował: „Bóg jest Prawem”. Kiedy w 

końcu moneta znalazła się w rękach chrześcijanina, ten bez zastanowienia powiedział: „Bóg jest Miłością” 

(1 J 4,8). Rzeczywiście, nie ma najmniejszej wątpliwości co do tego, że dla chrześcijaństwa jest to 

najwłaściwsze określenie Boga. Oddając dzisiaj cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, czcimy właśnie 

Miłość Bożą.  

    

DAR  

 

a. Izrael  

 

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa jest świętem Boga, który wszystko powołuje do istnienia swoją 
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Miłością, z Miłością rządzi i kieruje życiem każdego stworzenia. Z Miłością też opiekuje się życiem Ludu 

Bożego (por. Pwt 7,6-11). Najpierw go wybiera i to nie z innego tytułu, jak tylko powodowany swoją 

Miłością: „Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie 

narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował” (Pwt 7,7-8). 

Następnie wyzwala go z Egiptu, zawiera z nim przymierze, daje mu w posiadanie Ziemię Obiecaną. W 

końcu z jego wnętrza wyprowadza Mesjasza, Pana i Zbawiciela.  

 

Czasami Izrael odpowiadał na ten Boży wybór miłością, innym razem obojętnością, a nawet 

niewdzięcznością: „Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode Mnie” (Oz 11,2). Mimo to Pan Bóg 

nie pozostawił swego ludu na łasce losu: „Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla 

ciebie łaskawość” (Jer 31,3).  

 

b. Jezus  

 

Bóg nie zniechęca się niewiernością umiłowanego ludu, lecz stara się go wychować i to ciągle w sposób 

coraz bardziej dla niego przystępny. Dlatego też - kiedy nadeszła pełnia czasów - ofiaruje mu swoją Miłość 

w postaci czegoś więcej niż Prawo. Ofiaruje mu Osobę. Nie ukrywa się już tylko w swoich dziełach ani w 

historii zbawienia, ale przychodzi w ludzkiej Osobie swojego Syna, który umiłował świat ludzkim sercem, 

będącym narzędziem nieskończonej Miłości.  

 

Ten właśnie Syn woła: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29). Jest to jedyny 

raz, kiedy Jezus odwołuje się do swojego własnego serca, podkreślając jego „cichość i pokorę”. „Cichość” 

Jezusa wskazuje na to, że On jest Mesjaszem łagodnym, delikatnym w traktowaniu ludzi, przebaczającym i 

czułym. Będąc człowiekiem, nie wynosi się ponad innych, lecz staje się sługą wszystkich. Tylko taką drogą 

pragnie zdobyć człowieka, tylko tą drogą pragnie stać się królem naszych serc.  

 

Syn, zgodnie z wolą Ojca, wziął na siebie los zniszczonej miłości. Pragnie ludziom zniewolonym przez 

grzech przywrócić na nowo godność dzieci Bożych. „Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich 

umiłował” (J 13, 1), a symbolem Jego miłości, przewyższającej śmierć, jest bok przebity włócznią żołnierza 

(J 19,34).  

„Miłość zechciała, byś włócznią 

Było widzialnie przebite, 

Byśmy w tej ranie ujrzeli 

Żar, który w Tobie jest skryty” 

(z hymnu Godziny Czytań na uroczystość NSPJ)  

  

W Sercu Jezusa wyraża się istota chrześcijaństwa. W Nim została nam objawiona i ofiarowana cała 

rewolucyjna nowość Ewangelii; Miłość, która nas zbawia i sprawia, że już teraz żyjemy w wieczności Boga. 

Ewangelista Jan pisze: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 

kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Jego Boskie Serce przyzywa nasze serce. 

Zachęca nas, byśmy wyszli poza siebie, porzucili nasze ludzkie pewniki i zaufali Jemu, a biorąc z Niego 

przykład, uczynili z siebie bez zastrzeżeń dar miłości dla innych (por. Benedykt XVI, Tajemnica miłości 

Boga do ludzi. Nieszpory na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego -19.06.2009).  
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ZADANIE  

 

Któż nie odpowie miłością 

Takiej miłości bez granic? 

Kto z odkupionych nie zechce 

W Sercu Chrystusa przebywać? 

(z hymnu Godziny Czytań na uroczystość NSPJ) 

 

Co znaczy przebywać w Sercu Jezusa? Otóż, każdy z nas potrzebuje nie tylko poczuć bicie własnego serca, 

ale - jeszcze głębiej w swoim wnętrzu – poczuć pulsowanie niezawodnej obecności, wyczuwalnej zmysłami 

wiary, obecności Chrystusa, który jest sercem świata. Kiedy On znajdzie się w centrum naszego życia, staje 

się źródłem prawdy i dobroci, z którego możemy czerpać siły dla pokonania trudów codzienności (por. 

Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą ‘Anioł Pański’ -  1.06.2008). Podobnie jak nie możemy przeżyć 

bez tego narządu, jakim jest nasze ludzkie serce, tak też niepodobna żyć prawdziwie po ludzku bez 

czerpania ze źródeł Bożej Miłości.  

  

a. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). 

Szczególnym podmiotem ukochania Serca Jezusowego są rzesze biedaków, chorych, kalekich, ślepych, 

głuchych, niemych, sparaliżowanych, z których symbolizuje jakiś aspekt okaleczenia człowieka grzesznego, 

który domaga się pociechy. Jest to tłum ludzi, którzy są bezradni i poszukują ratunku i ten ratunek znajdują 

w Sercu Jezusa, które leczy, pociesza, uzdrawia, przywraca wzrok, mowę, słuch i siły.  

  

„Twoja miłość, dobry Jezu, 

Odpoczynkiem jest dla myśli, 

Bez przesytu ją napełnia 

I rozbudza głód wciąż nowy” 

(z hymnu na Jutrznię uroczystości NSPJ)  

  

Tak, człowiekowi potrzeba nie tylko pożywienia i napoju, ale potrzeba również świadomości, że się kocha i 

jest się kochanym. W życiu można zrezygnować z wielu pragnień, ambicji, ale nigdy nie można 

zrezygnować z miłości. Czym jest życie pozbawione miłości widać najlepiej patrząc w smutne oczy dzieci z 

domów dziecka. O tym, czym jest życie bez miłości świadczą domy starców, zwane „domami pogodnej 

starości”. Odwiedzając je, nieraz słyszymy skargę starych ludzi: Nie jesteśmy już nikomu potrzebni.  

  

Kiedy Miłość Chrystusa staje w centrum naszego życia, nasze troski nabierają innego kształtu. One stają się 

drugorzędne. Pierwszorzędna staje się dla nas Miłość Boga. Dzieje się coś podobnego do tego, co dokonuje 

się na poziomie zwykłego ludzkiego serca, które wyraża racje, jakich nie zna rozum. Racje intuicyjne, które 

przeciwstawiają się ściśle logicznemu myśleniu. Bywa, że czasami czujemy, iż nie umiemy przytoczyć 

logicznych argumentów na uzasadnienie ponoszonej ofiary, a jednak – idąc za prawdą serca – wybieramy 

ofiarę. Brakuje nam słów, które wypowiedzą w pełni zawartość serca. Ono po prostu przerasta rozum. 

„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu” (Antoine de Saint-

Exupéry,  Mały Książę, XXI).  
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„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, 

niebezpieczeństwo czy miecz? [...] Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani 

Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani 

jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu 

naszym” (Rz 8,35.38-39).  

  

b. Ale my wsłuchujemy się w puls Serca Jezusowego nie tylko dlatego, by złożyć w nim wszystkie nasze 

troski.  By otrzymać od niego Miłość, „jakiej świat dać nie może”. Wsłuchujemy się także po to, aby 

nauczyć się od Niego prawdziwej Miłości.  

 

Chcemy nauczyć się Miłości, która jest darmowa. Mimo, iż w każdym z nas jest głęboko zakorzenione 

przekonanie, że za wszystko trzeba płacić. Że nie da się kupować bez płacenia. Że nic nie ma za darmo. 

Mimo to istnieje przecież rzeczywistość, którą otrzymujemy za darmo, a jest nią Miłość. Co więcej świat nie 

mógłby w ogóle istnieć, gdyby nie było bezinteresownej miłości. Nie mogłyby istnieć małżeństwa, 

rodzicielstwo ani przyjaźń. A przecież one są właśnie za darmo, ponieważ są konkretnym kształtem miłości. 

Miejmy więc odwagę kochać innych za darmo, podobnie jak ukochał nas miłością bezinteresowną nasz Pan.  

 

„A gdy serce twe przytłoczy 

Myśl, że żyć nie warto, 

Z łez ocieraj cudze oczy, 

Chociaż twoich nie otarto”  

(Maria Konopnicka)  

 

Dlatego słusznym jest powiedzenie: jeśli uleczę choćby jedno serce nie będę żył na próżno. Jeśli pomogę 

choć jednej rozterce nie będę żył na próżno. 

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i 

zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. [...] Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to 

i my winniśmy się wzajemnie miłować. [..] Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku 

Niemu jest w nas doskonała” (1 J 4,7.11.12).  

  

Ta miłość ma także swój wymiar społeczny. Papież Leon XIII - który jako pierwszy z papieży poświęcił 

świat Sercu Jezusowemu - zwrócił uwagę na to, że Kościół, oddając cześć Sercu Jezusowemu, tym samym 

demaskuje bezduszny aktywizm, który stara się ulepszyć świat wyłącznie za pomocą praw ekonomicznych, 

walki społecznej jednych z drugimi. Z drugiej zaś strony uwalnia kult Serca Jezusowego od pokusy czystego 

uwewnętrznienia, czyli takiego skupienia się wokół Chrystusa, które zapomina o ludzkości potrzebującej 

zbawienia. Jedność wewnętrznego nastawienia i zewnętrznych działań jest najlepszą formą oddania czci 

Sercu Jezusa.  

  

W momencie przejmowania przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej wypada też zwrócić uwagę na to, 

że uporządkowana miłość do własnej ojczyzny nie powinna nas czynić głuchymi na powinność 

obejmowania miłością Europy. „Uczcie się ode Mnie” – to także wezwanie do miłości Europy. Jeśli między 

krajami europejskimi nawiąże się prawdziwie szczery dialog, z pewnością wytworzy się między nimi 
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również więź braterska. Jeśli wszyscy obywatele, począwszy od rządów i urzędów, a skończywszy na 

najskromniejszym człowieku będą ożywieni miłością braterską i szczerym pragnieniem ugruntowania w 

Europie powszechnej cywilizacji miłości, poszanowana będzie godność osób i narodów europejskich. 

Rozpocznie się wymiana myśli bardziej skoncentrowana wokół człowieka, niż wokół płodów rolnych czy 

przepływu pieniędzy. Miłość braterska przyniesie wiele korzyści. Ona nie tylko pomnoży bogactwa 

ekonomiczne, ale i moralne. Ściślejsze powiązanie sprawiedliwości i miłości przyczyni się do zachowania w 

Europie owego „spokoju porządku”, do którego już dawno temu wzywał św. Augustyn (por. De civitate Dei 

19,13).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

A zatem: „Wyjdź co prędzej na ulice i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i 

chromych!” (Łk 14,21). Wyjdź, bo kult Serca Jezusowego wzywa chrześcijanina do twórczej i czynnej 

miłości, gotowej udać się do mrocznych i niebezpiecznych miejsc w poszukiwaniu zagubionej owcy. 

Podczas gdy ludzkość jest zaprzątnięta sobą i nie pozostaje jej ani chwila czasu, ani skrawek miejsca dla 

bliźniego, dla Boga, ty: „wyjdź co prędzej na ulice i w zaułki miasta...!” (Łk 14,21), by na ruinach 

nienawiści i przemocy mogła powstać cywilizacja Serca Jezusowego.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Zakończenie 77. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki, 

15.7.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Do domu Matki. Msza św. na zakończenie 77. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki 

na Jasną Górę (Wały Jasnogórskie – 15.07.2011)  

   

Czcigodni OO. Paulini, Stróże tego świętego miejsca, 

Drogi Księże Kapelanie Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, 

Wszyscy Kapłani, przewodnicy grup, obecni i dawni, 

Klerycy, 

Kochani Pielgrzymi obecni i dawni, od najstarszego do najmłodszego,  

Uczestnicy duchowej pielgrzymki, 

Rodzice, krewni i przyjaciele Pielgrzymów, 

Członkowie służb liturgicznych, muzycznych, medycznych, porządkowych i logistycznych, 

Słuchacze Radia Emaus,  

   

77. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę dotarła do swojego celu. Dotarła do Domu swej duchowej 

Matki, Maryi.  

 

1. MACIERZYŃSTWO FIZYCZNE  

 

a. Po co przyszliście tutaj kochani pielgrzymi Archidiecezji Poznańskiej? Powie ktoś: ja przyniosłem tutaj 

moje smutki i radości całego roku. Inny - przybyłem w intencjach moich bliskich. Jeszcze inny - 

przyszedłem, bo od lat tu przychodzę. Następny - przyszedłem, bo potrzebuję opieki Maryi w przyszłości.  

 

Zwróćmy jednak uwagę na to, że istnieje znacznie poważniejszy motyw aniżeli „duchowy interes”, który 
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Was tutaj sprowadził. Człowiek głównie dlatego powraca do matczynego domu, ponieważ matka to źródło 

naszego istnienia. „Matka jest ciepłem, matka jest pokarmem, matka jest pełnym błogości stanem 

zadowolenia i bezpieczeństwa” (Erich Fromm, O sztuce miłości).  

„Mama” to pierwsze słowo, które każdy z nas wypowiada w swoim życiu. Najpiękniejsze słowo we 

wszystkich językach świata. Słowo, które jest synonimem miłości, wierności i ofiary dla dobra dziecka. To 

słowo będące dla większości ludzi synonimem miłości cierpliwej i łaskawej. Miłości, która nie zazdrości, 

nie unosi się pychą, nie szuka swego, nie pamięta złego. Która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 

wszystkim pokłada nadzieję, która wszystko przetrzyma. Stąd na całym świecie uznaje się miłość matczyną 

za najwyższy rodzaj miłości, za najświętszą pośród możliwych uczuciowych więzi. To ktoś główny, 

nadrzędny, wzorcowy w stosunku do innych ludzi. Dlatego właśnie „dobra matka jest więcej warta niż stu 

nauczycieli” (George Herbert).  

 

b. Matką w sensie fizycznym była również Najświętsza Maryja Panna. Podkreślając ten fakt nieznana 

ewangelijna kobieta z tłumu powie o Maryi: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś” 

(Łk 11,27). Te słowa były pochwałą fizycznego macierzyństwa Maryi, która poczęła Jezusa w swoim łonie. 

Która Go zrodziła i wykarmiła, dzięki czemu stał się On owocem jej ciała i krwi. Która wychowała 

największego pośród synów ludzkich.  

 

Kiedy próbujemy sobie wyobrazić Maryję, warto posłuchać pochwałę ziemskiej matki, wypowiedzianą 

dawno temu przez papieża Piusa XII: „Prawdziwym słońcem rodziny jest małżonka – powiedział dawno 

temu papież Pius XII - [...]. Jest słońcem przez swą wielkoduszność, poświęcenie, ustawiczną gotowość, 

czujną i zapobiegliwą delikatność w stosunku do wszystkiego, co mogłoby uczynić bardziej radosnym życie 

męża i dzieci. Wokoło siebie roztacza światło i ciepło. Jeśli zwykło się mówić, iż małżeństwo wtedy się 

szczęśliwie układa, kiedy zawierający je współmałżonkowie nie szukają szczęścia własnego, ale drugiej 

osoby, to przecież, ta wspaniała cnota i pragnienie jakkolwiek się odnosi do obydwóch małżonków, w 

sposób szczególny jest jednak zaletą niewiasty. Natura jej wyposażona jest w matczyne uczucie, mądrość 

serca i roztropność. Dzięki tym darom, jeśli nawet doznaje przykrości, odpowiada życzliwością; kiedy 

zostaje dotknięta w godności, oddaje szacunkiem i poważaniem. Tak właśnie jak słońce, które jutrzenką 

rozjaśnia pochmurne chwile poranka i złotymi promieniami przenika wieczorne mgły.  

 

Żona jest słońcem rodziny przez jasność swego spojrzenia i ciepło mowy. Jej oczy i głos słodko przenikają 

duszę, zachęcają, poruszają, podnoszą, oddalają porywy gniewu i skłaniają męża do radowania się dobrem, 

do radosnej rodzinnej rozmowy po długich trudach codziennych zajęć, czy to w zawodzie, czy w polu, w 

sprawach handlu czy przemysłu.  

 

Żona jest słońcem rodziny przez swą naturalną i pogodną szczerość, szlachetną prostotę, chrześcijańską 

prawość; zarówno swą rozwagą i szlachetnością ducha, jak też właściwą troską o ciało i ubiór oraz 

skromnymi i uprzejmymi obyczajami życia. Delikatność uczuć, pogodny wyraz twarzy, milczenie, uśmiech 

bez złośliwości, skinienie głową w dowód życzliwości, nadają jej wdzięk powabnego, ale prostego kwiatu, 

który rozchyla płatki, aby przyjąć i odbić ciepło słońca.  

 

O, gdybyście mogli wiedzieć, jak głębokie uczucie miłości i wdzięczności w sercu ojca rodziny i dzieci 

wywołuje i pozostawia taki obraz żony i matki” (Pius XII, Małżonka jest słońcem rodziny -11.03.1942).  

 

2. MACIERZYŃSTWO DUCHOWE  

 

W Niej, w Maryi - oprócz macierzyństwa fizycznego, czyli określonego stanu fizjologicznego - istnieje 

również innego rodzaju więź, wspólnota, komunia, zjednoczenie. Istnieje macierzyństwo duchowe, które 

dotyczy sfery ducha, a polega na przekazywaniu życia Bożego. 
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a. Ono czerpie całą swoją moc ze źródła, jakim jest Chrystus, Syn Boży. Czerpie z tego Źródła, z którym 

Maryja była ściśle zjednoczona od chwili poczęcia Chrystusa aż do Jego śmierci i poza grób. Przecież 

pierwszym człowiekiem, który był wprost napełniony Chrystusem, była właśnie Maryja. Przez dziewięć 

miesięcy była wyłącznie dla Niego, a On dla Niej.  

 

Również jej późniejsze życie było w całości skoncentrowane na Chrystusie, co w najwyższy sposób 

uwidoczniło się na Kalwarii. Tam Maryja współcierpiała ze swoim Synem, łącząc się duchowo z Jego 

ofiarą. Potem trwała dalej w zjednoczeniu z Synem po Jego Wniebowstąpieniu, wspierając początki 

Kościoła i błagając o dar Ducha Świętego. Także w swoim Wniebowzięciu była w całkowitej komunii z 

Synem, uczestnicząc osobiście w owocach jego Zmartwychwstania. Nie dziwi więc, że Maryję nazywamy 

wzorem doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. 

 

Nikt nie oddawał się kontemplowaniu oblicza Chrystusa równie głęboko i z tak bliska, jak czyniła to 

Maryja. Oczy Jej serca były zawsze skupione na Nim. Czasem było to spojrzenie pytające, jak po 

odnalezieniu Jezusa w świątyni: <Synu, czemuś nam to uczynił?> (Łk 2, 48). Zawsze było to spojrzenie 

przenikliwe, zdolne do czytania w głębi duszy Jezusa, aż do zrozumienia Jego ukrytych uczuć i 

odgadywania Jego decyzji, tak jak w Kanie Galilejskiej (por. J 2,5). Kiedy indziej było to spojrzenie pełne 

bólu, zwłaszcza pod krzyżem (por. J 19, 26-27). W poranek wielkanocny było to spojrzenie rozpromienione 

radością Zmartwychwstania. Wreszcie w dniu Pięćdziesiątnicy było to spojrzenie rozpalone ogniem Ducha 

Miłości i Mądrości (por. Rosarium Virginis Mariae,10). Ona żyła w Chrystusie i ze względu na Chrystusa.  

 

W opisie wesela w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11) dowiadujemy się, na czym polegało to macierzyństwo 

według Ducha. Najpierw przejawiło się ono w trosce Maryi o ludzi; w wychodzeniu naprzeciw ich 

potrzebom i niedostatkom dnia codziennego. Następnie, w tym, co o wiele ważniejsze, czyli w pragnieniu, 

aby jak najwcześniej objawiła się mesjańska moc Jej Syna. Moc zmierzająca do uwolnienia ludzi od zła, 

jakie w różnej postaci ciąży nad ich życiem człowieczym (Łk 4,18). By jak najszybciej udziałem ludzi stało 

się zbawienie.  

 

I rzeczywiście - w Kanie Galilejskiej - na prośbę Maryi Jezus przyśpieszył swoją „godzinę”. Objawił się 

ludziom jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Dzięki niej przyszedł Ten, mocą którego: „ustępuje 

Prawo, a nastaje łaska; pierzchają cienie, a ukazuje się prawda; wartości ziemskie wzbogacone są 

wartościami duchowymi. [...] Nie zmniejszyła się ilość płynu w stągwiach, on tylko stał się inny. Również i 

Prawo nie zostało obalone przez przyjście Chrystusa, lecz zostało dopełnione (Faustus, biskup Riez, Kazanie 

5 o Objawieniu Pańskim, 2). A kiedy to się stało, pojawili się pierwsi ludzie, którzy uwierzyli w Niego. W 

tym wydarzeniu Maryja odegrała rolę jakby „położnej” dzieła mesjańskiego; „stała się Matką w porządku 

łaski” dla zbawienia wszystkich wybranych.  

 

b. Jezus wyraźnie podkreślał wyższość macierzyństwa duchowego nad macierzyństwem fizycznym. 

Usłyszawszy słowa „Błogosławione łono, które Cię nosiło” odpowie: „Owszem, ale przecież [bardziej] 

błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11,28). Tym samym nie przeciwstawia 

macierzyństwa fizycznego macierzyństwu duchowemu, ale wskazał na wyższość macierzyństwa 

duchowego. Na wyższość „tych tajemniczych więzi ducha, jakie powstają przez słuchanie słowa Bożego i 

zachowywanie go”.  

 

Kiedy później oznajmiono Jezusowi, że Jego „Matka i bracia stoją na dworze i chcą się z Nim widzieć”, On 

powtórzył podobne stwierdzenie: „Moją Matką, i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i 

wypełniają je” (por. Łk 8,20-21). To powiedział „wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom” (Mt 12,49).  
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To inne, duchowe macierzyństwo odnosiło się w pierwszym rzędzie do Maryi. Czyż nie była Ona pierwszą 

pośród tych, „którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”? Niewątpliwie tak. Ona była godną 

błogosławieństwa, ponieważ stała się Matką Jezusa wedle ciała, ale jeszcze bardziej dlatego, że już przy 

zwiastowaniu wsłuchała się w Słowo Boże i przyjęła je z wiarą. Że stała się temu Słowu posłuszna (por. Łk 

1,38.45; 2,19.51) i przez całe swoje życie je wypełniała (por. Redemptoris Mater, 20).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Kochani pielgrzymi! Wy również, zanim jeszcze dotarliście do domu Matki Maryi, mieliście okazję 

korzystać z owoców łaski jej fizycznego i duchowego macierzyństwa.  

Mieliście możność coraz wierniejszego i dojrzalszego poznawania nauki apostołów (por. Dz 2,42).  

 

Mogliście uczyć się także budowania komunii z bliźnimi przez wspólne wędrowanie, przez radość bycia 

razem, osobiste rozmowy między poszczególnymi pątnikami, pomaganie sobie w pielgrzymim trudzie, 

dzielenie się chlebem i wodą, przez dodawanie sobie otuchy w obliczu trudności czy zniechęcenia, przez 

wspieranie siebie nawzajem wzajemnie modlitwą, życzliwością, ofiarnością i troską. 

 

W trakcie tej drogi mogliście zauważyć i doświadczyć, że w życiu istnieją różne stopnie jedności między 

ludźmi. Pierwszy stopień można nazwać paktem o nieagresji; nie sprzeczajmy się, nie szkodźmy sobie 

nawzajem, zbudujmy między nami płot (ale cóż to za jedność, gdy bracia się tylko tolerują, miast troszczyć 

się o siebie nawzajem). Drugi stopniem jest wzajemny interes; dzielmy się tym, co inni potrzebują. Trzecim 

stopniem jest współpraca; skoro mamy jeden cel, niech więc i środki do tego celu prowadzące będą 

wspólne. Czwartym stopniem będzie wzajemna przyjaźń; tego samego chcieć i tego samego nie chcieć, co 

nasi przyjaciele (jest to bardzo trudne, ponieważ ludzie różnią się bardzo miedzy sobą). Piątym wreszcie 

stopniem będzie pragnąć tego samego, czego pragnie Chrystus, i unikać tego samego, czego unika Chrystus 

(ks. K. Kościelniak). „Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, 

kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w 

światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo” (1 J 1,6-7). 

 

Uczestniczyliście w sakramentach Kościoła, a w szczególności w Eucharystii, która jest lekarstwem danym 

nam przez Pana przeciwko samotności grożącej nam wszystkim. Jest bezcennym darem, który pozwala nam 

czuć się przyjętymi i kochanymi w Bogu, w jedności z Jego Ludem. Jest światłem, które pomaga jaśnieć 

Kościołowi, aby ten objawił się Wam - mimo wszystkich słabości ludzkich, które przynależą do jego 

historycznej fizjonomii - jako cudowny twór miłości, istniejący dla uobecnienia Chrystusa, który jest blisko 

każdego mężczyzny i każdej kobiety, którzy chcą Go rzeczywiście spotkać, aż do końca czasów (por. 

Benedykt XVI, Dar „Komunii”. Audiencja generalna – 29.03.2006).  

 

Niech więc Maryja, duchowa Matka wszystkich wierzących, wstawia się za wszystkimi obecnymi tutaj 

pielgrzymami oraz tymi, którzy im umożliwili pielgrzymowanie oraz im towarzyszyli. Niech czuwa nad 

teraźniejszym i ostatecznym losem tych, którzy czczą ją tak sercem, jak i swoimi stopami.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 

15.8.2011 

Abp Stanisław Gądecki. Maryjo, coś jest w niebie. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Midland 

– Kanada, 15.08.2011) 
 

W dniu dzisiejszym Polonia kanadyjska spotyka się w Midland, aby świętować uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny. By tutaj przeżyć błogosławiony dzień, w którym Matka Zbawiciela „po 

zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej”.  
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Wydawałoby się, że jest to prawda prosta, w rzeczywistości jednak wszelkie rozważanie mające za 

przedmiot pochodzenie i koniec ludzkiego bytu są dla naszego umysłu pełne mroków. Człowiek czuje się o 

wiele swobodniej w rozważaniach o teraźniejszości, a jednak jakaś przemożna potrzeba każe nam cofać się 

ku prapoczątkom i wybiegać naprzód ku ostatecznym wypełnieniom. To prawo wszelkiej myśli stosuje się 

również do rozważań nad Maryją. Jej Niepokalane Poczęcie przeniosło nas wstecz, ku pierwszej chwili jej 

doczesnego istnienia. Pojęcie Wniebowzięcia z kolei stawia nas w obliczu Jej końcowego stanu.  

   

Ku szczytom nieba podąża 

Maryja, jasna jutrzenka, 

Wspanialsza blaskiem od słońca 

I od księżyca piękniejsza. 

(z hymnu na Godzinę Czytań uroczystości Wniebowzięcia NMP) 

 

1. HISTORIA WNIEBOWZIĘCIA  

 

Zdumiewającym jest fakt, że w Piśmie Świętym nie ma żadnej wzmianki o Wniebowzięciu. Nowy 

Testament nie wspomina nawet o śmierci Maryi. Ostatnia relacja o Jej ziemskim życiu, pochodząca z 

Dziejów Apostolskich, mówi o tym, że Matka Jezusa - wraz z uczniami – trwała na modlitwie w 

Wieczerniku, w oczekiwaniu na Ducha Świętego (Dz 1,14). Dalej musimy się oprzeć tylko na 

opowiadaniach wywodzących się z tradycji jerozolimskiej albo efeskiej, które mówią o Jej „zaśnięciu”.  

 

Tradycja jerozolimska – której świadkiem jest mozaika „Zaśnięcia” z łuku tryumfalnego bazyliki Matki 

Bożej Większej w Rzymie oraz większość ikon przedstawiających Zaśnięcie NMP – uczy nas, że nie była to 

zwykła śmierć.  

 

a. zaśnięcie /koimesis/  

 

Była to śmierć niezwykła, ponieważ poprzedzona wielką tęsknotą Maryi za spotkaniem z Chrystusem. 

Starożytny apokryf zwanego Transitus Józefa z Arymatei powie: „w drugim roku po wniebowstąpieniu 

Chrystusa, [...] Maryja - płonąc pragnieniem [spotkania] Chrystusa - gdy była sama w swoim mieszkaniu, 

poczęła płakać”. Któż z nas umiałby tęsknić za spotkaniem z Panem tak intensywnie jak Maryja?  

 

Była to śmierć niezwykła, ponieważ następowała w obecności apostołów. Krótko przed jej nadejściem do 

Jerozolimy - gdzie na Górze Syjon mieszkała Matka Pana - przybyli prawie wszyscy Apostołowie (za 

wyjątkiem Tomasza, który nie zdążył na czas podobnie jak w dniu Jezusowego zmartwychwstania) 

[Transitus Melitona z Sardes, II,1.3]. 

 

Była to wreszcie śmierć niezwykła, bo przy Maryi zjawił się sam Chrystus. Gdy nadeszła niedziela, o 

godzinie trzeciej – podobnie jak Duch Święty zstąpił w obłoku na apostołów - tak zstąpił Chrystus z 

mnóstwem aniołów. „Pan ją pozdrowił, wziął świętą jej duszę, oddał w ręce Michała, [...]. My natomiast, 

apostołowie ujrzeliśmy duszę Maryi,[...], a miała ona doskonałą formę człowieczą, tyle że nie miała kształtu 

ani kobiety, ani mężczyzny, a jedynie była obdarzona podobieństwem wszelkiego ciała, a blask jej był 

siedmiokroć większy [od słońca]” (Transitus R, XXXV). Mozaika rzymska z Santa Maria Maggiore 

przedstawia w tym momencie duszę Maryi w postaci maleńkiego dziecka, od stóp do głowy owiniętego w 

śmiertelne przepaski i podtrzymywanego na dłoni Chrystusa.  
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b. pogrzeb  

 

Po śmierci Maryi apostołowie - przy śpiewie psalmów - ponieśli jej święte ciało na marach z góry Syjon w 

kierunku Doliny Jozafata. „A Piotr zaintonował hymn: ‘Wyszedł Izrael z Egiptu, alleluja’ (Transitus, 

XXXVII). Tak to „apostołowie niosąc Maryję doszli do Doliny Jozafata, na którą wskazał im Pan, i złożyli 

ją w nowym grobowcu, i zamknęli grób. Sami zaś siedli przy wejściu do grobowca, jak nakazał im Pan” 

(por. Opowieść Jana Teologa o uśnięciu świętej Bogurodzicy, XLVIII).  

 

c. wniebowzięcie  

 

„I poprzez trzy dni słyszano głosy niewidzialnych aniołów, którzy chwalili Chrystusa [...], a gdy wypełnił 

się trzeci dzień, zamilkły głosy, z tego więc poznali wszyscy, że drogocenne jej ciało zostało przeniesione 

do raju (Opowieść Jana Teologa o uśnięciu świętej Bogurodzicy, XLVIII). 

„Wtedy wielce błogosławiony Tomasz niespodziewanie został przywiedziony na Górę Oliwną i ujrzał jak 

najświętsze ciało dążyło do nieba, [...] przepaska, którą opasali apostołowie najświętsze ciało, została 

zrzucona z nieba błogosławionemu Tomaszowi. Podniósł ją, ucałował i składając Bogu dzięki, ponownie 

udał się do Doliny Jozafata” [Transitus Józefa z Arymatei, XVII]. Zastał tam czuwających apostołów, 

których zapytał: „‘Gdzie złożyliście jej ciało?’ Oni wskazali palcem grób. On zaś rzekł: ‘Nie ma tam ciała 

zwanego najświętszym’[...].Wtedy prawie już zagniewani przystąpili do grobu, który był na nowo wykuty w 

skale, podnieśli kamień, ale gdy nie znaleźli ciała, nie wiedzieli, co rzec, bo przekonały ich słowa Tomasza” 

(Transitus Józefa z Arymatei, XIX).  

 

2. POWODY WNIEBOWZIĘCIA  

 

Co było przyczyną Wniebowzięcia? Pierwszą przyczyną była wiara Dziewicy z Nazaretu. To ona była 

podstawą wielkości Maryi. „Błogosławiona [jest], która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od 

Pana”.  

 

Drugą przyczyną Wniebowzięcia było jej Niepokalane Poczęcie. Skoro Matka Chrystusa była poczęta bez 

grzechu, to w konsekwencji nie podlegała też prawu śmierci; śmierć bowiem jest skutkiem grzechu 

pierworodnego. Między innymi z tego powodu św. Efrem Syryjczyk opisuje Maryję jako ideał piękna: „Jest 

Ona święta w swym ciele, piękna w swym duchu, przejrzysta w swych myślach, szczera w swojej 

inteligencji, doskonała w swych uczuciach, czysta, wytrwała w swych postanowieniach, niepokalana w 

swoim sercu, nadzwyczajna, pełna wszelkich cnót” (Hymny do Dziewicy Maryi 1, 4).  

 

Trzecią przyczyną Wniebowzięcia było jej Boże macierzyństwo. Jej ciało zostało w szczególny sposób 

uświęcone, ponieważ Maryja poczęła, nosiła i wydała na świat Syna Bożego. Do nikogo z ludzi - tak jak do 

Maryi - nie odnoszą się słowa św. Pawła z Listu do Galatów: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 

Chrystus” (Ga 2,20). „Niemożliwym było, aby Twoje ciało, to naczynie godne Boga, w proch się rozsypało 

po śmierci” (św. German, patriarcha Konstantynopola + 732). Jan Damasceński dopowie: „Wypadało, aby 

Ta, która w swym łonie nosiła Stwórcę, gdy był Dziecięciem, została przyjęta do Boskich przybytków” 

(Homilia II o Zaśnięciu, 14).  

 

Czwartą przyczyną Wniebowzięcia było też całe życie Maryi ściśle zjednoczone ze swoim Synem. „Matka i 
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Syn są głęboko zjednoczeni w walce z piekielnym wrogiem, aż do całkowitego zwycięstwa nad nim. 

Wyrazem tego jest w szczególności przezwyciężenie grzechu i śmierci, a zatem pokonanie tych wrogów, 

których św. Paweł wymienia zawsze razem (por. Rz 5, 12. 15-21; 1 Kor 15, 21-26). Dlatego tak jak 

chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa było ostatecznym znakiem tego zwycięstwa, tak uwielbienie 

Maryi, także w dziewiczym ciele, stanowi ostateczne potwierdzenie Jej pełnej solidarności z Synem, 

zarówno w walce, jak i w zwycięstwie (Benedykt XVI, Światło Maryi rzuca blask na dzieje całej ludzkości. 

Rozważanie przed modlitwą ‘Anioł Pański’. Castel Gandolfo - 15.08.2007).  

 

Wiara we Wniebowzięcie - kiedy się ją oczyści z wszystkich doczesnych lub materialnych wyobrażeń - 

odpowiada utajonemu życzeniu naszego rozumu. Nasz umysł jest przecież przekonany, że nie świadczyłoby 

dobrze o mądrości Stwórcy, gdyby miał On unicestwić to, co sam uczynił, zwłaszcza w tak kluczowym 

punkcie swojego dzieła, jakim jest jedność duszy i ciała. Dlatego też Bóg - po pewnym okresie próby i 

rozdzielenia - wykończył swoje dzieło na wyższym poziomie, podobnie jak malarz, który - pewny swego 

kunsztu - poprawia swoje pierwsze płótna.  

 

3. ROCZNICA ZWYCIĘSTWA WNIEBOWZIĘTEJ (ROK 1920)  

 

W Polsce święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wiąże się dodatkowo z „Cudem nad Wisłą”, 

który miał miejsce w roku 1920. Kiedy - po kapitulacji Niemiec na koniec I wojny światowej - rząd 

radziecki unieważnił ustalenia pokoju brzeskiego i rozpoczął operację zbrojną, dla wszystkich było jasne, że 

Armia Czerwona ma za zadanie wesprzeć ferment rewolucyjny ogarniający Europę Środkową. Generał 

Tuchaczewski – w odezwie skierowanej do czerwonoarmistów - pisał: „Towarzysze! Runął Bóg, ten 

największy ciemiężca proletariatu. Legli nasi wrogowie. Wy teraz wolni, ale oto tam, na Zachodzie 

ciemiężona i krępowana brać Wasza ręce ku wam wyciąga. [...]. Po trupie Polski wiedzie droga do 

światowej rewolucji”.  

 

Pośród zmiennych losów tamtej polsko-bolszewickiej wojny - poza planami opracowanymi przed generałów 

obu walczących stron - wydarzyły się też rzeczy niezwykłe. Dotyczy to przede wszystkim zdarzeń, które 

miały miejsce w okolicy dnia Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 1920 roku.  

 

„Ach! Cóż to było za piękne posunięcie – pisał kapitan Charles de Gaulle. Nasi Polacy jak gdyby przypięli 

skrzydła, aby je wykonać; ci sami żołnierze, przed tygodniem wyczerpani fizycznie i moralnie, biegną 

naprzód, pokonują dziennie czterdziestokilometrowe etapy”.  

 

W krytycznym dla Polski momencie duchowym centrum ojczyzny była Jasna Góra. Pod koniec lipca 

zebrani tam biskupi ponowili akt oddania się Matce Bożej, Królowej Polski. Dnia 7 sierpnia rozpoczęto tam 

modlitwę błagalną, a 12 i 13 sierpnia na placu pod jasnogórskim szczytem leżały krzyżem dziesiątki tysięcy 

ludzi. I oto, dnia 15 sierpnia, na zakończenie nowenny, zgromadzeni na Jasnej Górze Polacy usłyszeli 

radosną wieść: wróg został pokonany.  

 

„Cud nie powstaje z niczego, nie wyrasta na nieużytkach jałowych. Cud sierpniowy zrodził się pod opieką 

Boską, z męki samotnego Wodza i ze zbiorowego , krwawego, ofiarnego wysiłku żołnierza. Jest to istotnie 

cud niespożytej mocy ducha polskiego, która spętana w niewoli drzemała, a obudzona do życia piorunem 

spadła na ponawianą próbę narzucenia jarzma” (W. Pobóg-Malinowski).  

 

Bitwa warszawska przeszła do historii jako jedna z ważniejszych w historii świata. Dla Polaków był to 

bowiem bój o „być albo nie być” Polski. Po raz pierwszy od chwili powstania niepodległego państwa 

polskiego, zjednoczyła cały naród. Wyleczyła wielu polskich zwolenników komunizmu ze wszystkich 

sympatii i złudzeń. Pozwoliła budować demokratyczną ojczyznę. Ofiara żołnierza polskiego ocaliła od 

totalitaryzmu komunistycznego nie tylko Polskę, ale i Europę. Uratowała Europę niejako wbrew jej własnej 
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woli.  

 

Umożliwiła wychowanie młodego pokolenia Polaków w patriotyzmie. Jakimś świadectwem tego była osoba 

Witolda Gombrowicza, któremu rodzice nie pozwolili wówczas pójść do wojska, o czym później tak pisał: 

„Byłem upokorzony – byłem zbuntowany – te przygody pchnęły mnie w anarchię, w cynizm i po raz 

pierwszy zwróciłem się przeciw ojczyźnie, przeciw państwu [...] Nie miałem prawa być patriotą, skoro 

uchylałem się od wojska w takiej chwili” (Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie. Warszawa 

1990). 

 

Wspominając tamtą wojnę, jesteśmy pełni podziwu dla ówczesnego patriotyzmu Polaków, choć nie 

nadajemy mu nigdy cech religii, ponieważ istnieje zasadnicza różnica między patriotyzmem a religią, 

ponieważ przedmiotem religii jest kult samego Stwórcy, natomiast przedmiotem patriotyzmu jest ojczyzna, 

czyli stworzenie. Nadawanie patriotyzmowi cech religii wiąże się automatycznie z ubóstwianiem stworzenia 

i jako takie ma charakter bałwochwalstwa. Kto podnosi patriotyzm do rangi religii nie podnosi go wcale, ale 

obniża, ponieważ zlekceważenie wartości wyższej, musi w konsekwencji prowadzić do zniszczenia 

porządku wartości w ogóle (por. Józef M. Bocheński, O patriotyzmie). 

 

4. WNIEBOWZIĘCIE CHRZEŚCIJANINA 
 

A my zastanawiamy się dzisiaj, co z tego odległego wydarzenia wynika dla nas?  

 

Dzięki Wniebowzięciu poznajemy, jaki kształt musi posiadać Kościół, aby osiągnął cel swojego ziemskiego 

pielgrzymowania, czyli niebo. Niebo, które nie jest jakimś miejscem we wszechświecie, jakąś wydzieloną 

przestrzenią, która istnieje poza naszym światem, ponad chmurami. W niektórych fragmentach Pierwszej 

Księgi Machabejskiej „Niebo” występuje po prostu jako imię Boga (por. 1Mch 3,18.19.50.60; 4,24.55). 

Niebo nie jest miejscem, ale stanem. Jest nowym, doskonałym stanem życia. Jest żywą i osobistą więzią z 

Trójcą Świętą. Jest spotkaniem z Ojcem, które się urzeczywistnia w Chrystusie Zmartwychwstałym dzięki 

komunii Ducha Świętego. A zatem mówiąc „niebo” chcemy przez to powiedzieć, że nasze miejsce jest w 

Bogu. To Boża miłość pokonuje śmierć i daje nam wieczność, i tę właśnie miłość nazywamy „niebem”. 

 

Czy my myślimy o niebie? Jakże często traktujemy niebo i życie wieczne z przymrużeniem oka. Odkładamy 

te sprawy na starość. Dziś jesteśmy zdrowi i silni, więc nie ma potrzeby zawracać sobie głowy sprawami 

związanymi z przemijaniem i śmiercią. Niekiedy można nawet odnieść wrażenie, że niebo dla wielu z nas 

stało się fikcją z bajki, a więc rzeczywistością, która nie istnieje.  

 

Także z tej przyczyny dobro i zło, które kiedyś było tak realne jak dzień i noc, stały się dzisiaj niczym mętna 

mgła. Ludzie pracowali nad udoskonalaniem rakiet, a dopuścili do tego, że ich życie wewnętrzne stało się 

wrakiem. Starali się opanować siły natury, a utracili kontrolę nad własną naturą. Wyśmiewali przesądy, aż 

utracili samą zdolność wiary. Wymienili świętość na wygodę, wierność na sukces, miłość na władzę, 

mądrość na informacje, tradycję na modę. Pomogli zgasić światło, które zaświecili nasi ojcowie.  

 

A przecież człowiek albo odzwierciedla obraz bożej obecności, albo obraz bestii. Albo świat uczynimy 

ołtarzem dla Boga, albo światem zawładną demony. Tu nie ma miejsca na neutralność. Albo będziemy 

służyć temu, co święte, albo staniemy się niewolnikami zła. Stąd zmysł świętości jest dla nas tak ważny jak 

światło słońca, ponieważ nie ma natury bez ducha, podobnie jak nie ma braterstwa bez Ojca, ani ludzkości 

bez przywiązania do Boga. (A. J. Heschel). 

 

Tak oto pozostaje nam do wyboru jedna z dwóch dróg. Program szatana, który głosi: amor sui usque ad 

contemptum Dei [czyli miłość własna posunięta aż do wzgardzenia Bogiem]. Oraz program Chrystusa, 

który brzmi: amor Dei usque ad contemptum sui [czyli umiłowanie Boga aż do wzgardzenia sobą] - uczy 

św. Augustyn.  

 

ZAKOŃCZENIE 
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O Wniebowzięta, potrzebujemy Twojej pomocy i wsparcia w zmaganiu się z wyzwaniami codzienności. 

Potrzebujemy poczuć, że jesteś naszą matką w konkretnych sytuacjach życiowych. Chcemy już teraz 

naśladować Ciebie w posłusznym pójściu za Chrystusem i w wielkodusznej służbie braciom (por. Benedykt 

XVI, Światło Maryi rzuca blask na dzieje całej ludzkości. Rozważanie przed modlitwą ‘Anioł Pański’. 

Castel Gandolfo - 15.08.2007). 

 

Maryjo, coś jest w niebie, 

Spójrz na nas u twych stóp. 

Należeć my do Ciebie, pragniemy aż po grób. 

(Maryjo, coś jest w niebie)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dożynki Archidiecezjalne, 21.8.2011 

Abp Stanisław Gądecki. Praca to skarb prawdziwy. Dożynki Archidiecezjalne (Szamotuły – 

21.08.2011). 

 

Dzisiaj spotykamy się na archidiecezjalnych dożynkach, które zostały przygotowane przez miasto i powiat 

Szamotuły. Przez ludzi świadomych tego, że dożynki to potwierdzenie ducha wdzięczności, jakie 

stworzenie żywi wobec Stwórcy. Ducha wdzięczności, które w czasach Starego Testamentu przyjęło postać 

Święta Namiotów. O tym święcie mówi Księga Kapłańska: „Tak więc piętnastego dnia siódmego miesiąca 

[a więc na przełomie sierpnia-września], kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto Pana 

przez siedem dni. Pierwszego dnia jest uroczysty szabat. Ósmego dnia także uroczysty szabat. Weźcie sobie 

pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. 

Będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez siedem dni. Będziecie obchodzić to święto dla 

Pana co roku przez siedem dni. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń” (Kpł 23,39-42; por. 29,12-

39)  

   

A zatem, nie jest to tylko święto rolników. To przede wszystkim święto „dla Pana”; święto dziękczynienia 

wyrażonego Bogu za otrzymane błogosławieństwo. Księga Powtórzonego Prawa uzasadnia je w następujący 

sposób: „Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Boga swego, Jahwe, w miejscu, które sobie obierze 

Jahwe, za to, że ci błogosławi Bóg twój, Jahwe, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, i 

abyś był pełen radości” (Pwt 16,13-15).  

 

W tym duchu gromadzą się dzisiaj przy szamotulskiej kolegiacie duchowieństwo, Władze samorządowe, 

przychodzą wójtowie, sołtysi i delegacje rolników, hodowców i sadowników, osoby zajmujące się 

działalnością rolniczą i dookoła rolniczą, zespoły artystyczne, wystawcy. Stan rolniczy naszej archidiecezji 

przynosi przed ołtarz wieńce dożynkowe i bochny chleba; plony pól, ogrodów, sadów. Zanosi 

dziękczynienie Bogu za owoce ziemi i pracy ludzkiej. A razem z owocami swojej pracy niesie również 

duchowe wartości, kultywowane w środowisku rolniczym: szacunek dla życia, rodziny i pracy i cześć dla 

Najświętszej Marii Panny, która wydała najpiękniejszy owoc naszej ziemi, Zbawiciela ludzkości.  

 

1. RELIGIA A POLITYKA  

 

W dzisiejszą uroczystość dożynkową Kościół proponuje nam najpierw rozważenie fragmentu Ewangelii 

Mateuszowej o wyznaniu wiary św. Piotra.  

 

a. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej zapytał swoich uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna 

Człowieczego?” Dlaczego Jezus zabrał uczniów właśnie w to a nie w inne miejsce? Stało się tak 
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prawdopodobnie dlatego, ponieważ akurat tam wznosiła się w górę kilkudziesięciometrowej wysokości 

olbrzymia ściana skalna, na szczycie której zbudowano świątynię bożka rozpusty, nieokiełznanego 

pożądania, żądnego dziecięcej krwi. Jego imię „Pan” w języku greckim oznacza „Wszystko” oraz „Lęk” (od 

tego słowa pochodzi też wyraz „panika”). W tej skale znajdowała się rozpadlina, otchłań bez dna, którą 

uważano za „bramę piekieł”. Jedną z form kultu bożka Pana było wrzucanie dzieci do tej szczeliny. Kiedy – 

po wrzuceniu ofiary w przepaść - nie wypłynęła z niej krew dziecka, wierzono, że bożek przyjął ofiarę.  

 

Tam właśnie – wobec skały oraz u bram Hadesu - Piotr wyznaje Jezusowi swoją wiarę: „Ty jesteś Mesjasz, 

Syn Boga żywego!” Składa wyznanie wiary w swoim i apostołów imieniu, przy skale, on, który otrzyma 

imię „Skała”.  

 

b. „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec 

mój, który jest w niebie” (Mt 16,17). Piotr jest szczęśliwym, ponieważ otrzymał niezwykły przywilej wiary 

w Jezusa jako Mesjasza, Syna Bożego w miejscu rozpaczy, paniki, u samych „bram piekieł”.  

 

„Ciało i krew” to nic innego jak ludzka natura. Wyznanie wiary Piotra nie ma swojego źródła w człowieku, 

ale jest dziełem Boga. Nie zrodziły go ludzkie kalkulacje i oczekiwania. I właśnie taka wiara była Jezusowi 

potrzebna: osobista, wolna od przesądów, od interesowności. Dopiero taka wiara mogła stać się podstawą 

życia Kościoła. Bez Piotra i jego wiary nie byłoby Kościoła.  

 

Dlatego „i Ja tobie powiadam: ‘Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy 

piekielne go nie przemogą’ ” (Mt 16,18). 

 

Piękny komentarz do tej obietnicy stanowią słowa Ojca Świętego Benedykta XVI: „Jeśli Chrystus, Skała, 

kamień żywy i drogocenny nazywa swojego Apostoła skałą, to znaczy, że chce, żeby Piotr, a razem z nim 

Kościół cały, był widzialnym znakiem jedynego Zbawcy i Pana. [...] Dlatego mówię wam: nie lękajcie się 

budować waszego życia w Kościele i z Kościołem! Bądźcie dumni z miłości do Piotra i do Kościoła, który 

został mu powierzony! Nie dajcie się zwieść tym, którzy chcą przeciwstawić Chrystusa Kościołowi! Jedna 

jest skała, na której warto budować dom. Tą skałą jest Chrystus”. 

 

Tego Kościoła nie zwyciężą „bramy Hadesu”, czyli moce zła. „Budować na skale, to znaczy mieć 

świadomość, że mogą pojawić się przeciwności. Chrystus mówi: „Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały 

się wichry i uderzyły w ten dom...” (Mt 7, 25). Te naturalne zjawiska są nie tylko obrazem różnorakich 

przeciwności ludzkiego losu, ale także wskazują na ich normalną przewidywalność. Chrystus nie obiecuje, 

że na budowany dom [Kościoła] nie spadnie ulewny deszcz, nie obiecuje, że wzburzona fala ominie to, co 

nam najdroższe, nie obiecuje, że gwałtowne wichry oszczędzą to, co budowaliśmy nieraz kosztem wielkich 

wyrzeczeń. Chrystus rozumie nie tylko tęsknotę człowieka za trwałym domem, ale jest w pełni świadomy 

wszystkiego, co może zburzyć trwałe szczęście człowieka. Nie dziwcie się więc przeciwnościom, 

jakiekolwiek są! Nie zrażajcie się nimi! Budowa na skale to nie ucieczka przed żywiołami, które są wpisane 

w tajemnicę człowieka. Budować na skale znaczy liczyć na świadomość, że w trudnych chwilach można 

zaufać pewnej mocy”.  

 

Głupotą jest budować na piasku, czyli na takim gruncie, który nie daje pewności przetrwania w 

najtrudniejszych chwilach. Może i łatwiej jest wznosić swoje życie na ruchomych piaskach własnej wizji 

świata, może i łatwiej budować bez Jezusowego słowa, a czasem i wbrew temu słowu. Ale kto buduje w ten 

sposób, ten nie jest roztropny, bo wmawia sobie i innym, że w jego życiu nie rozpęta się żadna burza a w 

jego dom nie uderzą żadne fale. Być mądrym, to wiedzieć, że trwałość domu, zależy od wyboru fundamentu 

(Benedykt XVI, Spotkanie z młodzieżą na krakowskich Błoniach, Kraków, 27.05.2006). 

 

„I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co 

rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.  

 

Miasto Boże ma swoje bramy, które pozwalają do niego wejść tylko tym, którzy są tego godni (por. Mt 
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23,13). Piotr otrzymał klucze do tych bram. Do niego będzie więc należało otwieranie i zamykanie dostępu 

do królestwa niebieskiego, za pośrednictwem Kościoła. „Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; 

gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy” (Iz 22,22). „Związywanie” i 

„rozwiązywanie” to dwa techniczne wyrażenia języka rabinów stosowane w dziedzinie dyscyplinarnej. 

„Wiązać” znaczyło „ekskomunikować” a „rozwiązać” znaczyło cofnąć ekskomunikę. Później terminy te 

zostały odniesione także do dziedziny doktrynalnej. „Wiązać" znaczyło ogłosić jako zabronione, natomiast 

„rozwiązać" to ogłosić jako dozwolone. Innymi słowy, Piotr będzie sprawował w Kościele władzę 

jurysdykcyjną i doktrynalną, a jego decyzje będą uznawane przez samego Boga. 

 

c. Rozmowa, w której Jezus zapowiada zbudowanie swojego Kościoła na Piotrze, kończy się wezwaniem do 

zachowania ścisłej tajemnicy co do jego mesjańskiej godności. „Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie 

mówili, że on jest Mesjaszem”. Nasz Zbawiciel domagał się tego, ponieważ mesjanizm - w świadomości 

ówczesnych Izraelitów – był nierozerwalnie związany z polityką. Jezus natomiast pragnął wysunąć na 

pierwszy plan przede wszystkim jego znaczenie religijne.  

 

Rozmowa Chrystusa z Apostołami pod Cezareą świadczy o trosce Jezusa o to, by apostołowie strzegli się 

poważnego niebezpieczeństwa wykorzystania Jego, jak i Kościoła misji do celów politycznych. Chrystus 

pragnie ukazać czysto religijne perspektywy swego działania, ważniejsze i znacznie dalej sięgające niż 

perspektywy polityczne. 

Sobór Watykański II ujmie to w następujący sposób: „Wspólnota polityczna i Kościół są, każde na własnym 

terenie, od siebie niezależne i autonomiczne” (Gaudium et spes,76). Polityka służy doczesnemu dobru ludzi, 

religia natomiast odpowiada na potrzeby duchowe swoich wiernych.  

 

W czym tkwi zasadnicza trudność oddzielenia religii od polityki? W tym, że - w aspekcie indywidualnym - 

przekonania religijne z konieczności wpływają na postawę moralną, stąd każdy człowiek zaangażowany 

politycznie musi się liczyć z głosem własnego sumienia. Niestety, im głębsze zaangażowanie polityczne, 

tym trudniej je zharmonizować je z wymogami stawianymi przez religię. Wszystkie zaś momenty 

poświęcenia przekonań religijnych dla polityki, są zawsze zdradą wartości religijnych i jako takie nie 

świadczą dobrze o człowieku, który się takowej zdrady dopuszcza. 

W aspekcie społecznym z kolei - kiedy mówimy o oddzieleniu religii od polityki - mamy do czynienia z 

określonym układem sił w społeczeństwie. Jeśli religia posiada swoją własną organizację - jak to ma miejsce 

w Kościele - jej wpływ na wyznawców jest spory. Stąd też religia ujęta w instytucjonalne formy staje się 

siłą społeczną, z którą każdy polityk musi się liczyć, niezależnie od tego, czy zamierza wykorzystać ją do 

własnych celów, czy też zachować wobec niej dystans (ks. Edward Staniek).  

 

Zgodnie z myślą Chrystusa Kościół nie posiada więc specyficznych kompetencji w odniesieniu do struktur 

wspólnoty politycznej. Nie utożsamia się z nimi i nie jest związany z żadnym systemem politycznym. Nie 

wkracza też - ze swoim nauczaniem społecznym - w kwestie techniczne i nie ustanawia, ani też nie 

proponuje żadnych systemów czy modeli organizacji życia społecznego, bo nie jest to misją powierzoną mu 

przez Chrystusa.  

 

Kościół natomiast winien inspirować i przepajać społeczeństwo Ewangelią, ponieważ właśnie to zadanie 

zostało mu zlecone przez Chrystusa. Z tego powodu Kościół nie jest obojętny wobec wszystkiego, co 

społeczeństwo wybiera, czym żyje. Nie jest obojętny na kwestię moralności życia społecznego. 

Społeczeństwo, a wraz z nim polityka, ekonomia, praca, prawo, kultura, nie stanowią obszaru czysto 

świeckiego i doczesnego, czegoś co byłoby obce ekonomii zbawienia. Społeczeństwo bowiem - wraz z 

wszystkim, co się w nim dokonuje - dotyczy człowieka. 

 

Z tej racji nie jest winą duchownych, jeśli głoszenie moralności życia społecznego bywa traktowane przez 
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niektóre media jako mieszanie się do polityki. Nie umieją one odróżnić polityki od zaangażowania w etykę 

życia społecznego. Nie dziwi nas ten fakt, skoro w Polsce po 1989 roku zmieniają się parlamenty, rządy, 

koalicje i partie, ale najważniejsze centra opiniotwórcze pozostają w tych samych rękach.  

 

W tym kontekście przypomnijmy sobie, że ostatecznie przeciwnicy Chrystusa i tak - wbrew Jego woli - 

nadali jego religijnej działalności wymiar polityczny. Przez Sanhedryn Jezus został skazany za działalność 

religijną, a przez Piłata za działalność polityczną. W ten sposób Jezus zginął z rąk okupanta jako skazaniec 

polityczny. 

 

Zachowanie wolności religii wobec polityki nie jest łatwe, dlatego najcenniejszymi ludźmi - tak dla religii 

jak i polityki – są ci, którzy mają mocny kręgosłup moralny, zawierający w sobie rdzeń życia religijnego. 

Przykładem tego może być święty Tomasz Morus - ogłoszony patronem rządzących i polityków - który 

potrafił świadczyć o niezbywalnej godności sumienia, nawet za cenę męczeństwa. Poddawany różnym 

formom nacisku psychicznego, nie zgodził się na żaden kompromis, lecz dochowując niezłomnej wierności 

prawowitym władzom i instytucjom, swoim życiem i śmiercią potwierdził, że człowieka nie można oderwać 

od Boga, ani prawdziwego polityka od moralności. 

 

2. POLSKIE ROLNICTWO  
 

Kościół nie może więc być obojętny na kwestię moralności życia społecznego także w dziedzinie rolnictwa i 

dlatego dostrzega np. fakt niesprawiedliwej dyskryminacji polskich rolników w stosunku do rolników 

państw tzw. starej Unii. Polscy rolnicy - a także rolnicy z innych nowych krajów członkowskich UE - są 

dyskryminowani w dystrybucji dopłat bezpośrednich, otrzymując je w znacznie niższej wysokości niż 

rolnicy w większości starych krajów członkowskich.  

 

Nierówność dopłat bezpośrednich jest ogromnym „haraczem”, który płaci polska wieś. Według znawców 

problemu, w latach 2004–2013 polscy rolnicy otrzymują o ponad 120 miliardów złotych mniej dopłat 

bezpośrednich, niż otrzymaliby, gdyby byli traktowani na równych prawach np. z rolnikami niemieckimi.  

 

Jeśli system podziału dopłat się nie zmieni i po 2013 roku utrzymane zostaną te same dyskryminacyjne 

różnice, to polscy rolnicy otrzymają dopłaty w przeliczeniu na jeden hektar o około 150 euro niższe niż 

rolnicy niemieccy. Suma tych różnic przeliczona na około 16 milionów hektarów gruntów rolnych w Polsce 

da w ciągu 7 lat około 65–70 miliardów złotych straty, w okresie funkcjonowania nowego budżetu Unii 

Europejskiej. 

 

A jest to przecież sprawa niezwykle istotna nie tylko dla polskiego rolnictwa, ale również dla wszystkich 

Polaków. Gdyby polscy rolnicy otrzymywali dopłaty tej wysokości, co rolnicy starej Unii, ceny żywności 

mogłyby być niższe. Przy nierównych dopłatach i wyrównujących się szybko kosztach produkcji polscy 

rolnicy nie będą w stanie sprostać konkurencji i całe polskie rolnictwo będzie zagrożone upadkiem a 

wówczas chora sytuacja dotknie nie tylko rolników, ale i całe społeczeństwo, gdyż zagrozi to 

bezpieczeństwu żywnościowemu państwa.  

 

3. UPRAWA LUDZKICH SERC  
 

Kiedy nadchodzą dożynki, każdy roztropny gospodarz przypomina sobie, że on sam jest nie tylko siewcą i 

żniwiarzem, ale również rolą Bożą (Mt 13,1-23). Serce rolnika - podobnie jak i tych, którzy w jakikolwiek 

sposób są związani z rolnictwem - pozostaje najcenniejszą glebą, jaką należy pracowicie uprawiać. Jeden z 

Ojców Kościoła, zwracając się do gospodarza powie mu: „Kiedy zatem przechadzasz się po polu i 

przyglądasz się swojej ziemi, zważ, że ty także jesteś polem Chrystusa, i dbaj także o siebie jak o swoje 

pole. [...] Uprawiaj własne serce, aby było piękne dla Pana” (Św. Paulin z Noli, List 39, 3 do Aprusa i 

Amanda). Zachętą do uprawy ducha ludzkiego jest także scena zbliżającego się sądu Bożego; przybycie 

Boskiego Żniwiarza, który odrzuci plewy, a ziarno dobrych czynów zgromadzi w swoich śpichlerzach (Mt 

21,33). 
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„Jako realne zagrożenie dla naszej cywilizacji widzę ewolucję kulturową w kierunku miernoty uznanej za 

miernik doskonałości. Pogoń za lekkością bytu, wyzwoloną zarówno z etyki, jak i logiki, mogłaby wtedy 

prowadzić do kulturowego regresu w stronę zmodernizowanych jaskiń, które opuściliśmy przed tysiącami 

lat. [...] Na miejscu refleksji, znamiennej dla animal rationale, pojawiałoby się zwyczajne podglądactwo, zaś 

klasyczną aktywność szarych komórek zastąpiono by aktywnością siatkówki oka. Tej formy powolnego 

uśredniania naszych ideałów kulturowych obawiam się dużo bardziej niż fanatyzmu terrorystów czy użycia 

energii atomowej przez psychopatów” (abp Życiński, Potrzeba nam ekologii ducha, Newsweek.pl, 

17.12.2001).  

 

Stąd konieczna jest nie tylko ekologia rozumiana jako dbałość o środowisko materialne życia człowieka; o 

to, by tego środowiska nie zatruwać, by nie naruszać równowagi pomiędzy jego poszczególnymi 

elementami i nie niszczyć go. Przede wszystkim konieczna jest ekologia rozumiana jako troska o zdrowy 

rozwój duchowy człowieka, od którego zależy następnie los środowiska materialnego. Kryzysowe sytuacje, 

z którymi obecnie boryka się świat - mające swoje przyczyny już to gospodarcze, ekonomiczne, 

żywnościowe, ekologiczne czy też społeczne - są w gruncie rzeczy powiązanymi ze sobą kryzysami 

moralnymi. Konieczna jest zatem – właściwie rozumiana - ekologia ducha rolnika. W jego naturę jest 

przecież wpisane przesłanie, które nie oznacza zaprzeczenia wolności, ale jest jej warunkiem.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec – wyrażając serdeczną wdzięczność światu rolniczemu - odwołajmy się do bajki: 

„Bogaty rolnik, czując swój zgon bliski, 

Synów do izby w tajemnicy woła 

I rzecze: ‘Pamiętajcie, by nie sprzedać ziemi 

Którą uprawiałem rękami własnymi. 

Jest w niej skarb zakopany.  

Gdzie? Tego nie wiem dokładnie, 

Szukajcie pilnie, a przy dobrej woli 

Z pewnością sam w ręce wam wpadnie. [...] 

 

Zmarł rolnik, synowie stają na zagonie, 

Orzą skibę za skibą, każdą grudkę kruszą, 

Tak że po roku łan dobrze sprawiony 

Podwójne wydał im plony. 

 

Nie znaleźli pieniędzy. Lecz ojciec sędziwy 

Mądrze postąpił w ostatniej godzinie 

Przekazując synom naukę na ich własnym czynie, 

Że praca to skarb prawdziwy”  

(Jean de La Fontaine, Rolnik i jego synowie)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Polska prezydencja w Unii Europejskiej, 

20.9.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Obecność Kościoła w przestrzeni publicznej. Msza św. z okazji polskiej 

prezydencji w Unii Europejskiej (Bruksela, Katedra św. Michała i Guduli – 20.09.2011).  
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W czasie gdy Polska została obdarzona czasowo honorem prezydencji w Unii Europejskiej i gdy ten fakt 

jest celebrowany liturgicznie tutaj, w Brukseli, warto podjąć temat obecności Kościoła w przestrzeni 

publicznej.  

1. W takim momencie Ewangelia każe nam odwołać się do przynajmniej dwóch tekstów. Pierwszy z nich to 

słowa Chrystusa o obowiązku płacenia podatku: „Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: "Czyj jest ten obraz 

i napis?" Odpowiedzieli: "Cezara". Wówczas rzekł do nich: "Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do 

Cezara, a Bogu to, co należy do Boga" ” (Mt 22,19-21). 

 

Drugi tekst, to scena przesłuchania przed Piłatem, gdzie z ust namiestnika rzymskiego pada fundamentalnie 

ważne pytanie: „"Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?" […] Odpowiedział Jezus: "Tak, jestem królem. Ja się 

na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, 

słucha mojego głosu" (J 18,33.37). 

 

Oba te tekst odsłaniają - tak mocno zaakcentowaną przez Sobór Watykański II - potrzebę autonomii państwa 

i Kościoła, życia publicznego i życia religijnego. Także z uwagi na ich wymowę nikt z reprezentantów 

Kościoła katolickiego nie domaga się dzisiaj ścisłego powiązania religii i polityki, co nieuchronnie prowadzi 

do upolitycznienia Kościoła. Przeciwnie, proklamując potrzebę autonomii, głosi się taką sytuację, w której 

Kościół - wolny od fałszywych powiązań z państwem - może się poświęcić swoim własnym celom. Jak 

mówi dzisiejsze pierwsze czytanie: „Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować 

nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu” (Ezd 6,7). 

 

2. Jednym z tych celów jest realizacja zadań publicznych, dlatego głosząc autonomię instytucjonalną, trzeba 

mieć na uwadze konieczność współpracy państwa i Kościoła w zakresie wielu sektorów życia człowieka, 

który jest owszem obywatelem państwa, ale także - drogą Kościoła. Kościół np. ma obowiązek angażowania 

się w sektor edukacji szkolnej, w obszar opieki socjalnej (przedszkola, szpitale, domy starców), w troskę o 

humanitarny i sprawiedliwy system pracy, w troskę o pokój, o zrównoważony rozwój.  

 

Wielu pragnęłoby dzisiaj, by Kościół milczał a każde jego słowo uznaje za ingerencję w życie publiczne czy 

polityczne. Kościół jednak nie może milczeć, ani „dogadywać się”, gdy chodzi o niezbywalne wartości. 

Chrześcijanie muszą być „solą ziemi” także w odniesieniu do życia społecznego. Kościół katolicki w Polsce 

w przeszłości był takim głosem krytycznym i wiele go to kosztowało w społeczeństwie, w którym władzę 

przejęli „silniejsi i bardziej przebiegli”. Pragnie on pozostać tym głosem również w przyszłości, mimo tego, 

iż dostrzega rozliczne próby sprowadzania go do zakrystii (ograniczenia do modlitwy i dzieł 

charytatywnych służących państwu), odzwierciedlające dość powszechną dzisiaj tendencję mówienia o 

wolności, przy jednoczesnym odbieraniu jej niektórym.  

 

Nieobecność Kościoła we wspomnianych sferach byłaby nie tylko ograniczeniem praw Kościoła, byłaby 

także szkodą dla ludzi i dla samego państwa. Kościół w społeczeństwie pluralistycznym i współczesnym 

państwie demokratycznym pragnie, by nie traktowano go jako „nieprzychylnego nieznajomego”, ale jako 

wolny podmiot w wolnym państwie. 

 

Potrzeba konkretyzacji właściwych relacji Kościoła i państwa jest coraz bardziej aktualnym problemem. W 

watykańskiej instrukcji Kongregacji Nauki Wiary „Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i 

postępowania katolików w życiu politycznym” przypomniano, że: „Społeczeństwo obywatelskie znajduje 

się obecnie w centrum złożonego procesu kulturowego, który ukazuje koniec pewnej epoki i zarazem 

zdradza niepewność w obliczu pojawiających się na horyzoncie nowych czasów.” Obok pozytywów, obecny 

czas niesie także negatywy, a zwłaszcza relatywizm kulturowy, relatywizm etyczny, rozkład rozumu oraz 

zasad prawa naturalnego i moralnego.  

 

Jan Paweł II w rozmowie z André Frossardem pytany o relację Kościoła do polityki przywołał scenę 
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rozmowy Piłata z Chrystusem. Chrystusowe określenie istoty Jego królowania („dać świadectwo prawdzie”) 

Ojciec Święty zestawił z tekstem konstytucji Gaudium et spes, w którym misja Kościoła została ukazana 

jako zabezpieczenie transcendentnego charakteru osoby ludzkiej. Owo zabezpieczenie transcendentnego 

charakteru osoby ludzkiej nie jest niczym innym, jak właśnie dawaniem świadectwa prawdy o człowieku. 

Stąd Kościół ma prawo, ale i obowiązek nauczania „etyki społecznej”, pozostawiając ludziom 

kompetentnym samą technikę sprawowania władzy, wyrażając jednocześnie swoją pasterską troskę o to, 

ażeby owa technika sprawowania władzy nie miała charakteru utylitarystycznego, ale służyła 

sprawiedliwości społecznej, czyli dobru wspólnemu członków wspólnoty politycznej. „Sprawiedliwość 

społeczna” oraz „dobro wspólne” nie oznaczają ściśle tego samego, niemniej jednak są to pojęcia zbliżone i 

spójne, które razem wskazują na taki układ stosunków w życiu społecznym, w którym transcendentny 

charakter osoby ludzkiej doznaje zasadniczego zabezpieczenia (Jan Paweł II). 

 

3. Aby sprostać tym wyzwaniom, Kościół wskazuje na potrzebę prawdy również w świecie polityki.  

 

Tam, gdzie pojawia się niesprawiedliwość i krzywda, każe działać zgodnie z wiedzą opartą na faktach i 

rozważyć - w sposób bezstronny - problemy wszystkich, którzy są zaangażowani w dany konflikt. Jest 

bowiem przekonani, że osoby, których zadaniem jest rozwiązywanie sporów, zdolne są do podejmowania 

sprawiedliwych decyzji i działań na rzecz prawdziwego pojednania tylko wtedy, gdy pojmą i uznają całą 

prawdę o konkretnej sprawie.  

 

Propagowanie prawdy widzi też w dekonstrukcji ideologii politycznych, które usiłują zastąpić prawdę. 

Tragiczne doświadczenia XX wieku ukazały, jak nieludzkie skutki ma tłumienie prawdy i deptanie ludzkiej 

godności. Mimo tak bolesnych doświadczeń, w naszych czasach ponownie dostrzegamy pojawiające się 

próby szerzenia fałszywych wartości pod pozorem działań na rzecz pokoju, rozwoju i ochrony praw 

człowieka.  

 

Domaga się też nieustannego wysiłku stanowienia odpowiednich praw w oparciu o zasady etyczne prawa 

naturalnego. Dawniej odwoływanie się do prawa naturalnego uważane było za rzecz oczywistą, niestety 

obecnie wpływ pozytywizmu na teorię prawa sprawia, że konieczne jest ponowne potwierdzenie tego 

ważnego aksjomatu. Jeśli poszczególne osoby, społeczeństwa i państwa nie będą kierować się 

obiektywnymi prawdami moralnymi, staną się egoistyczne i pozbawione skrupułów, a życie ludzkie stanie 

się coraz bardziej zagrożone.  

   

Kiedy natomiast działania polityczne będą zgodne z prawem naturalnym, wspólnym całej ludzkości, wtedy 

nasze postępowanie stanie się bardziej rozważne i sprzyjające tworzeniu klimatu zrozumienia, 

sprawiedliwości i pokoju (por. Benedykt XVI, Trzy sposoby propagowania prawdy moralnej w życiu 

publicznym. Nikozja. Spotkanie z władzami i korpusem dyplomatycznym - 5 czerwca 2010). 

 

4. Wejście do Unii Europejskiej było dla Kościoła katolickiego w Polsce ogromnym wyzwaniem. Wnosząc 

do Unii nasze własne, historyczne doświadczenie duchowe, rozumiemy, iż jesteśmy tym samym wezwani 

do składania świadectwa, dlatego opowiadamy się za koniecznością uznawania nienaruszalnej godności 

człowieka, świętością ludzkiego życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, centralnym miejscem 

rodziny opierającej się na małżeństwie, jako związku dwóch osób odmiennej płci, doniosłością kształcenia, 

ochroną prawną jednostek oraz grup, współpracą wszystkich dla wspólnego dobra, za pracą uważaną jako 

dobro osobiste i społeczne, władzą polityczną rozumianą jako służba, podlegająca przepisom i rozumowi, a 

ograniczoną przez prawa ludzi i narodów, za prawem do wolności religijnej w jej potrójnym wymiarze 

(jednostkowym, wspólnotowym oraz instytucjonalnym), a także za zasadą solidarności i subsydiarności w 

wymiarze poziomym i pionowym.  
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Kościół katolicki w Polsce - w przestrzeni życia publicznego – pozostanie niezmiennie Kościołem 

Chrystusa na służbie człowieka, jego ostatecznego powołania i jego godności. Kościołem przekonanym o 

tym, że - z religijnego punktu widzenia - stanowimy jedną wielką rodzinę ludzką, stworzoną przez Boga, a 

naszym powołaniem jest pogłębianie jedności i budowanie bardziej sprawiedliwego, braterskiego świata, 

opartego na trwałych wartościach. Prosimy Boga, by nas wspomagał – tak teraz jak i w przyszłości – w 

realizacji tego zadania.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Stabat Mater dolorosa , 18.9.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Stabat Mater dolorosa (Poznań, k-ł pw. św. Antoniego Padewskiego - 

18.09.2011).  

   

W minionym tygodniu przeżywaliśmy w Kościele wspomnienie Matki Bożej Bolesnej (15 września). W 

tym dniu Kościół czcił Maryję ściśle złączoną z męką swojego Syna. W to liturgiczne wspomnienie 

wyraźniej dotarła do nas prawda o tym, że chociaż Bóg obdarzył Matkę Najświętszą przywilejem 

niepokalanego poczęcia - czyli wolności od grzechu pierworodnego - to jednak nie uwolnił Jej, podobnie jak 

nie uwolnił swojego Syna, Jezusa Chrystusa, od jednego z następstw tego grzechu - mianowicie od 

cierpienia. 

BOLEŚĆ MARYI  

   

„Bolejąca Matka stała 

U stóp krzyża, we łzach cała, 

Kiedy na nim zawisł Syn. 

 

A w Jej pełnej jęku duszy 

Od męczarni i katuszy 

Tkwił miecz ostry naszych win” 

(Stabat Mater) 

 

Maryja wiele wycierpiała jako Matka Zbawiciela. Nie wiemy, czy wcześniej przewidywała mękę i śmierć 

swojego Syna. Niektórzy uważają to za rzecz oczywistą, skoro została obdarzona szczególniejszym 

światłem Ducha Świętego, dotyczącym rozumienia ksiąg świętych, w których przecież jest zapowiedziana 

męka i śmierć Mesjasza. Inni znowu - powołując się na fragmenty Ewangelii podkreślające, że Maryja nie 

rozumiała wszystkiego z działalności publicznej Jezusa - są przekonani, że nie była Ona wtajemniczona we 

wszystkie szczegóły dotyczące życia i śmierci Jej Syna.  

 

Bez względu jednak na to, czy zrozumiała w pełni sens działalności swojego Syna, jest jednak sprawą 

oczywistą, że wiele wycierpiała w czasie swojego ziemskiego życia. Te cierpienia zostały wcześniej 

zapowiedziane jej przez Symeona: „A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc 

wielu” (Łk 2, 35). Maryja cierpiała podczas ucieczki do Egiptu, kiedy król Herod postanowił zgładzić 

Jezusa (Mt 2, 13-14). Dalej, podczas zgubienia Jezusa w trakcie powrotu z pielgrzymki do Jerozolimy (Łk 2, 

43-45). Cierpiała, widząc jak kapłani, faryzeusze i uczeni w Piśmie odrzucają naukę Jezusa i czyhają, aby 

Go zabić. Miecz boleści przeszył serce Maryi, gdy patrzyła na Syna niosącego ciężki krzyż, upadającego 

pod jego ciężarem i podczas krzyżowania i śmierci Jezusa, gdy nie mogła Mu pomóc (Mt 27, 32-50; Mk 15, 

20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30). Bolała przy Jego zdjęciu z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 

38-42) oraz podczas składania Go do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42). „Przez 

wiarę Maryja jest doskonale zjednoczona z Chrystusem w Jego wyniszczeniu" (Redemptoris Mater, 18).  
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Miarą miłości - nauczał św. Franciszek Salezy - jest to, co jesteśmy gotowi wycierpieć dla osoby ukochanej. 

Maryja kochała jak nikt i jak nikt inny cierpiała. Nie była biernym świadkiem cierpień Pana Jezusa, ale 

miała w nich najpełniejszy udział. Jest nie do pomyślenia na płaszczyźnie samej natury, aby matka nie 

doznawała cierpień na widok cierpiącego syna. „Wszystkie cierpienia, które złączyły się w Niej jakby w 

jedno, nieprzerwane pasmo, świadczą nie tylko o niewzruszonej wierze Maryi, ale stanowią Jej wkład w 

dzieło naszego zbawienia (Salvifici doloris, 25). W Betlejem, w ciszy nocy i wśród niezmiernej radości, 

Maryja zrodziła Jezusa; na Kalwarii, wśród okrzyków oprawców i w niewymownym cierpieniu, zrodziła 

ludzi do życia łaski.  

 

Ikonografia chrześcijańska przedstawiała jej mękę na różne sposoby. Najstarsze wizerunki ukazują Matkę 

Bolesną pod krzyżem Chrystusa. Nieco późniejsze (od XIV w.) przedstawiają ją w postaci Piety, czyli Matki 

z ciałem zmarłego Syna na Jej kolanach. Potem pojawią się przedstawienia Maryi z mieczem, który przebija 

jej serce (z czasem liczba tych mieczy pomnoży się aż do siedmiu). W twórczości literackiej z kolei znamy 

średniowieczny hymn Stabat Mater dolorosa, nabożeństwo wielkopostne - Gorzkie Żale. Znamy też piękną 

„Modlitwę Małgosi przed ołtarzem Matki Bożej Bolesnej” z „Fausta” Goethego, poświęconą właśnie Matce 

Bolesnej.  

 

„Wieczny ból we mnie,  

ból za mną, ze mną –  

oczy spłoszone  

już się nie zdrzemną. [...] 

 

Spójrz na mnie, Matko,  

z gwiaździstej drogi,  

ochroń od śmierci,  

od hańby srogiej.  

 

Przed Tobą staję  

grzeszna i drżąca,  

spójrz na mnie, Matko!  

O, Bolejąca!”  

(Goethe: „Faust”. Modlitwa Małgosi przed ołtarzem Matki Bożej Bolesnej).  

 

„A gdy Twój Jezus oddał ducha [...] to przecież nie Jego duszy dosięgła okrutna włócznia. Jej ostrze nie 

przepuściło nawet i umarłemu, choć nie mogło mu już szkodzić, a tylko otworzyło Jego bok, ale przeszyło 

ono Twoją duszę. Jego duszy już tam nie było, ale Twoja nie mogła się stamtąd oderwać. Twoją więc duszę 

przeniknęła ogromna boleść i nie bez słuszności zwiemy Cię więcej niż męczennicą, bo cierpienia Twej 

współczującej duszy większe były od cierpień fizycznych (św. Bernard, Kazanie w oktawie Wniebowzięcia 

NMP, 14-15).  

 

„Któryż człowiek nie zapłacze,  

Widząc męki i rozpacze  

Matki Bożej w żalu tym?  

 

Któż od smutku się powstrzyma,  

Mając Matkę przed oczyma,  

Która cierpi z Synem swym?”  

(Stabat Mater) 

NASZE BOLEŚCI  
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Ale oprócz boleści Maryi istnieje także świat naszych boleści. Tajemnica tego świata boleści jest 

najtrudniejsza do zrozumienia. Cierpią dobrzy i źli, starzy i młodzi, bogaci i biedni, cierpią wszyscy we 

wszystkich epokach i krajach. I prawdopodobnie każdy miewa chwile w życiu, gdy pod naporem cierpienia 

pyta: Dlaczego właśnie ja? Często też razem z Chrystusem prosi o oddalenie kielicha goryczy, ale nie 

zawsze się zgadza – tak jak Chrystus – z wolą Bożą i mówi: „Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie”.  

 

Konsekwentnie wierzący chrześcijanin często spotyka się z cierpieniem, szyderstwem, przewrotnymi 

komentarzami a nawet z prześladowaniem (w rodzinnym domu, zakładzie pracy, szpitalu, szkole czy na 

uniwersytecie). W tych trudnych chwilach łatwo zwątpić, a nawet utracić wiarę. Łatwo przestać ufać, gdy 

kwestionuje się ideały i autorytety, a świętości obrzuca się błotem. Jakże bliscy stajemy się wówczas Maryi 

pod krzyżem. 

Ale przecież i my, modląc się pośród naszych cierpień, możemy współdziałać z Chrystusem w dziele 

zbawienia świata. Także wtedy, kiedy pomagamy innym nie zważając na trudności i niedogodności, a także 

- gdy cierpliwie znosimy wszystkie doświadczenia, od których nie umiemy się uwolnić.  

 

Niech nam w tym pomaga Matka Boża w Cudy Wielmożna – Pani Poznania. Ona towarzyszy dziejom 

duchowym naszego miasta od XVII wieku. Odkąd w 1666 roku Tomasz Dybowski, franciszkanin - 

kwestując na poznańskiej Śródce - kupił u malarza Marcina jej obrazek. Nosił go na piersi, a następnie 

przechowywał w swojej celi. Wkrótce się okazało, że ci, którzy się przed nim modlą otrzymują wiele łask. I 

tak - coraz sławniejszy obraz - został uznany za cudowny w 1699 roku. Pan Bóg nie przestaje i dzisiaj 

obdarzać łaskami tych, którzy się uciekają o pomoc w troskach i cierpieniach do Maryi.  

 

Niech Poznań także dzisiaj – podobnie jak św. Jan Apostoł – weźmie Maryję do siebie (por. J 19,27) i uczy 

się od Niej trwania przy Jezusie. Trwajmy przy Jezusie i Jego Kościele, nawet wówczas, gdy będzie to tak 

trudne jak obecność na Kalwarii, bo przecież konsekwencją tego trwania jest Zmartwychwstanie.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

A kiedy już wszyscy odejdą, zabierając ze sobą hałas, krzyk i zgiełk, pozostanie jeszcze Jej serce – 

prawdziwe łzy i macierzyńskie współczucie. Serce Maryi i serce Kościoła, który wtedy, gdy nas wszyscy 

opuszczą, pozostanie przy nas do końca (por. Stefan Kardynał Wyszyński, Laski 1963 r.).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 50-lecie poświęcenia kościoła, 11.9.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Wdzięczen za grzechów naszych odpuszczenie (XXIV niedziela zwykła A) – 50-

lecie poświęcenia kościoła (Kolniczki – 11.09.2011).  

   

W dniu dzisiejszym uroczyście obchodzimy jubileusz poświecenia tutejszego kościoła. Minęło już 50 lat od 

tego momentu. Jakie szczególne duchowe doświadczenie wnosi taka rocznica w życie wspólnoty 

parafialnej?  

   

1. DAROWANIE DŁUGÓW  
Aby to zrozumieć najpierw – na co często zwracam uwagę - należy przypomnieć sobie biblijne prawo o 

jubileuszu. Prawo, które – tak w odniesieniu do małego jubileuszu, jak i do wielkiego - było nierozerwalnie 

związane z obowiązkiem darowania długów i wyzwolenia niewolników.  
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O to chodziło w małym jubileuszu, czyli w roku siódmym, zwanym także rokiem szabatowym. Podczas 

małego jubileuszu Prawo Mojżesza nakazywało wyzwalanie niewolników izraelskich: „Jeśli się tobie 

sprzeda brat twój, Hebrajczyk lub Hebrajka, będzie niewolnikiem przez sześć lat. W siódmym roku wolnym 

go wypuścisz od siebie. Uwalniając go, nie pozwolisz mu odejść z pustymi rękami. Podarujesz mu 

cośkolwiek z twego drobnego bydła, klepiska i tłoczni. Dasz mu coś z tego, w czym Pan, Bóg twój, tobie 

pobłogosławił. Przypomnisz sobie, żeś był niewolnikiem w ziemi egipskiej i wybawił cię Pan, Bóg twój. 

Dlatego ci daję dzisiaj ten nakaz” (Pwt 15,12-15).  

 

Z kolei prawo o wielkim jubileuszu - który przypadał co pięćdziesiąt lat (7 razy 7=49+1) - nakazywało 

naszym przodkom w wierze: „Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla 

wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz - każdy z was powróci do swej własności i każdy 

powróci do swego rodu” (Kpł 25,10). Z okazji wielkiego jubileuszu każdy Izraelita bez ziemi, miał wejść na 

nowo w posiadanie swojej ojcowizny, którą wcześniej utracił, popadając w niewolę. Każdy Izraelita 

niewolnik miał odzyskać wolność i wrócić do swojego rodu, ponieważ jubileusz był czasem odnowy 

społecznej. Był „czasem łaski”, rokiem nawróceń, odpuszczenia grzechów i pojednania zwaśnionych.  

 

2. PRZEBACZENIE GRZECHÓW  

 

O podobnym problemie – tym razem nie w materialnym, ale przede wszystkim w duchowym wymiarze - 

wypowiada się dzisiejszy fragment Ewangelii. Jest to fragment „mowy eklezjologicznej”, czyli mowy 

Jezusa o Kościele, zawierający zasady życia wspólnoty chrześcijańskiej.  

 

a. Bóg miłosierny  

 

Dzisiejsza przypowieść wskazuje na to, iż owe zasady winny naśladować postępowanie Boga w tej materii; 

Boga, który daruje nam nasze długi.  

 

„Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów”. 

Jeden talent to równowartość ponad 34 kilogramów srebra, zapłata za ok. 20 lat pracy jednego człowieka. 

Pomnożony przez dziesięć tysięcy daje niewyobrażalną sumę - 200 tysięcy lat pracy ludzkiej. W 

zestawieniu ze stoma talentami (zapłata za 4 miesiące pracy), jest to ilustracja ogromnej dysproporcji 

istniejącej między miłosierdziem Boga a brakiem miłosierdzia w człowieku. W gruncie rzeczy każdy z nas 

niewypłacalnym dłużnikiem Boga, od którego otrzymaliśmy „oddech, życie i wszystko” (Dz 17,25), przez 

którego zostaliśmy wykupieni kosztem „drogocennej krwi Chrystusa” (1 P 1,18-19). „Nikt bowiem siebie 

samego nie może wykupić ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu, jego życie jest zbyt kosztowne” (Ps 49,8-

9; ks. Józef Maciąg, Lectio divina XXIV niedziela zwykła „A” [11.09.2011]).  

 

Król „ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował”. Bóg miłosierny darował nam nasz dług nie 

dlatego, że uwierzył naszym deklaracjom, ale dlatego, że Jego serce poruszyło się litością wobec ludzkiej 

nędzy. Bóg obdarza nas swoją łaskawością nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale dlatego, że On jest dobry.  

 

Zwróćmy jednak uwagę na to, że Bóg nie przebacza lekkodusznie grzechów, za które grzesznik nie żałuje, z 

których nie pragnie się poprawić. Zwykle mówimy o trzech warunkach przebaczenia: grzesznik winien 

żałować popełnionego zła, postanawia więcej go nie czynić oraz jest gotowy za nie zadośćuczynić na tyle, 

na ile jest to możliwe.  
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Kiedy Izrael doświadcza gniewu Bożego, gdy obawia się kary, najpierw wyznaje swoje grzechy, błaga o 

wybaczenie, pokutuje i podejmuje postanowienie przestrzegania Bożego prawa. Najpierw stara się otworzyć 

na Boże przebaczenie, aby Bóg mógł go w ogóle udzielić.  

Faktycznie, zanim sługa z przypowieści otrzymał darowanie długów, wpierw „upadł przed nim i prosił go: 

‘Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam’.”  

 

Również Jezus wzywa do skruchy i zadośćuczynienia. W przypowieści o synu marnotrawnym skruszony 

syn postanawia powiedzieć ojcu: „Zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien 

nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z najemników (Łk 15,18-19). A Zacheusz z kolei 

mówi o zadośćuczynieniu: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym 

skrzywdziłem, zwracam poczwórnie” (Łk 19,8-9).  

 

Jezus często uczy, że osoba, która prosi Boga o miłosierdzie, sama winna najpierw okazać miłosierdzie tym, 

którzy ją skrzywdzili: „Jeśli twój brat zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy 

na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie mówiąc „Żałuję tego”, przebacz mu!” (Łk 

17,3-4). Przebaczenie bliźniemu jest wprost warunkiem otrzymania przebaczenia od Boga: „Lecz jeśli nie 

przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień” (Mt 6,15; por. 18,35).  

 

Nigdzie - ani w Starym, ani w Nowym Testamencie - nie jest napisane, że przebaczenie eliminuje 

sprawiedliwość. Przekonanie, że chrześcijaństwo stawia przebaczenie w miejscu sprawiedliwości jest 

poważnym nieporozumieniem. Jezus - podobnie jak Jan Chrzciciel - przestrzega swoich słuchaczy, aby 

ratowali się przed gniewem, na który zasłużyli (por. kard. Avery Dalles, Kiedy przebaczać). „W żadnym 

miejscu orędzia ewangelicznego ani przebaczenie, ani też miłosierdzie jako jego źródło, nie oznacza 

pobłażliwości wobec zła, wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi wyrządzonej. W każdym 

wypadku naprawienie tego zła, naprawienie zgorszenia, wyrównanie krzywdy, zadośćuczynienie za 

zniewagę, jest warunkiem przebaczenia” (Dives in misericordia, 14).  

 

b. człowiek niemiłosierny  

 

„Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i 

zaczął dusić, mówiąc: ‘Oddaj, coś winien!’...”  

Dług współbrata nie był mały (100 denarów – jak już wspominaliśmy - to równowartość 4 miesięcy pracy 

jednego człowieka). W sumie był to dług możliwy do spłacenia, ale w porównaniu z długiem królewskim – 

był on śmiesznie niski. To pośrednia ilustracja różnicy istniejącej między wielkodusznością Boga a 

małodusznością człowieka.  

 

Domaganie się sprawiedliwości ludzkiej, po otrzymaniu darowania długów od Boga jest też obrazem 

trudności, jaką dla osoby, która przebacza stanowi przebaczenie. Zakłada ono bowiem wyrzeczenie się złych 

uczuć i rezygnację z żądania sprawiedliwego zadośćuczynienia. Nie jest łatwo wyrzec się wrogich uczuć 

wobec kogoś, kto nas skrzywdził, albo zrezygnować z żądania zadośćuczynienia, którego mamy prawo się 

domagać.  

 

Lecz przebaczenie może być trudne także dla tego człowieka, który je przyjmuje. Świadomość, że mamy 

wobec kogoś moralny dług, przyjęcie łaski od wroga, może wywołać uczucie upokorzenia, podobnie jak 

przyjmowanie dobra, na które się nie zasłużyło. W utworze „Raj utracony” szatan świadomie rezygnuje z 

przebaczenia a wiedząc, że został pokonany, nie rezygnuje z uczucia wrogości („niezwyciężona wola i 
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pragnienie zemsty, nieśmiertelna nienawiść, odwaga, aby nigdy się nie poddać i nie cofnąć”). Takie 

nastawienie duszy uniemożliwia jej przyjęcie przebaczenia, nawet, gdy jest ono jej oferowane.  

 

Chrześcijańska nauka o przebaczeniu posiada nie tylko indywidualne skutki. Ona ma również swoje 

następstwa społeczne i polityczne. Chrześcijańskie przebaczenie może stać się niezwykle skutecznym 

lekarstwem na konflikty niszczące współczesny świat. Na postawy grup religijnych, etnicznych, narodów, 

które często doświadczają głęboko zakorzenionych uczuć niechęci, które wcale nie ustępują pod naciskami 

prawnymi, politycznymi czy militarnymi. Pragnienie zemsty przechodzi z pokolenia na pokolenie, 

powodując nowe akty przemocy, czego jaskrawym przykładem są głośne ostatnio akty terroryzmu.  

 

Wiele napisano do tej pory o wysiłkach zakończenia konfliktu katolicko-protestanckiego w Irlandii 

Północnej. O napięciach między katolikami i prawosławnymi, Żydami i Arabami, chrześcijanami i 

muzułmanami. Wszystkie te konflikty potrzebują „uzdrowienia pamięci”.  

Duch przebaczenia jest niezbędny dla przetrwania ludzkiej wspólnoty — rodziny, społeczności lokalnej, 

narodu czy ludzkości niezbędny jest duch przebaczenia. Przebaczenie samo w sobie nie rozwiąże 

wszystkich problemów osobistych i społecznych, ale bez niego problemy te na pewno nie dadzą się 

rozwiązać. Przede wszystkim jednak, duch przebaczenia jest konieczny, aby każdy człowiek mógł otrzymać 

przebaczenie od Boga. Mikołaj Gogol pisał: „Dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ 

wspomnienie, że kiedyś nam je wyświadczono, uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, gdy je nam 

wyrządzono, spoczywa na nas obowiązek odpłacania za nie dobrem”. Nawiązując do słów św. Pawła 

Apostoła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.  

 

c. mimo wszystko  

 

Kto chce być doskonały, jak doskonały jest Ojciec nasz niebieski, ten powinien przebaczać bliźnim. Dla 

chrześcijanina miarą przebaczenia nie jest człowiek. Tą miarą jest sam Bóg, który mówi: „jak ja ulitowałem 

się nad tobą”.  

 

Jezus wzywa do przebaczenia „z serca” (Mt 18,35). Wyjście z dobrą wolą naprzeciw komuś, kto nas 

skrzywdził, wymaga wielkiej siły ducha, wewnętrznej wolności, a czasami także wiary w sensie religijnym. 

Aby naprawdę szczerze powiedzieć „wybaczam ci” do żałującego swych czynów mordercy bliskiej osoby, 

trzeba mieć motywację religijną. Chrześcijanie - wierzący w Boga, który dla odpuszczenia ich grzechów 

poświęcił własnego Syna - znajdują czasami siłę, aby powiedzieć „przebaczam ci, ponieważ jestem 

chrześcijaninem”.  

 

„Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy 

przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”  

Piotr często zabiera głos w imieniu wszystkich uczniów. Jest pierwszym świadkiem przebaczającej miłości, 

której sam najmocniej doświadczył, gdy stał się zagubioną i odnalezioną owcą, by następnie stać się 

pasterzem, dającym życie za owce (26,75; J 21,15-19).  

 

Piotr wie już, że Ojciec w niebie przebaczy nam o tyle, o ile sami przebaczymy naszym winowajcom (Mt 

6,12nn). Dlatego w swoim pytaniu szuka potwierdzenia, że jeśli ktoś ze wspólnoty „zgrzeszy przeciw 

niemu”, tj. ubliży mu, oczerni go, lub w inny sposób skrzywdzi, należy takiemu bratu – jeśli żałuje - 

przebaczyć aż siedem razy, czyli zawsze.  



702 
 

 

„Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy». Odpowiedź 

Jezusa jest wyraźną aluzją do słów Lameka, potomka Kaina: „Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli 

on mnie zrani, i dziecko - jeśli mi zrobi siniec! Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek 

siedemdziesiąt siedem razy!” (Rdz 4,23-24). Greckie wyrażenie użyte przez Jezusa można również 

tłumaczyć: „siedemdziesiąt razy po siedem”. Jezus chce przez to wywołać mocny wstrząs w myśleniu 

Piotra, każąc mu podnieść liczbę aktów przebaczenia do kwadratu i pomnożyć je przez dziesięć. Przechodzi 

od problemu „ilości”, do sprawy „jakości” przebaczenia. Nieumiarkowanej żądzy zemsty - jaka istnieje w 

świecie wśród synów Kaina - przeciwstawia przebaczenie i miłosierdzie bez miary.  

 

„Chrystus tak bardzo nalega na konieczność przebaczania drugiemu, że Piotrowi pytającemu, do ilu razy 

winien jest przebaczyć bliźniemu, wskazuje symboliczną cyfrę: „siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18, 22), 

chcąc przez to powiedzieć, że powinien umieć przebaczać każdemu za każdym razem.  

 

Oczywiście, że to tak szczodrze wymagane przebaczenie nie niweczy obiektywnych wymagań 

sprawiedliwości. Właściwie rozumiana sprawiedliwość stanowi poniekąd cel przebaczenia. W żadnym 

miejscu orędzia ewangelicznego ani przebaczenie, ani też miłosierdzie jako jego źródło, nie oznacza 

pobłażliwości wobec zła, wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi wyrządzonej. W każdym 

wypadku naprawienie tego zła, naprawienie zgorszenia, wyrównanie krzywdy, zadośćuczynienie za 

zniewagę, jest warunkiem przebaczenia” (Dives in misericordia, 14).  

 

Przebaczanie umożliwia nam Duch Święty. On pozwala nam iść za poleceniem Jezusa: „Nie stawiajcie 

oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się 

z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!” 

(Mt 5,39-41). Bez światła Ducha Bożego człowiek nie potrafi pojąć mądrości zawartej w tym nakazie i 

raczej wyda mu się on zachętą do tolerowania zła, do tchórzostwa, do ujawniania swojej słabości itp. Bez 

mocy pochodzącej od tegoż Ducha nikt nie znajdzie w sobie tyle naturalnych sił, aby według 

Chrystusowego pouczenia ukształtować swoje życie.  

 

To dzięki temu Chrystus przekazał Kościołowi misję odpuszczania grzechów. „Komu grzechy odpuścicie, 

są mu odpuszczone” (J 20,23). Kiedy po raz ostatni ukazuje się Jedenastu, wysyła ich i udziela im władzy: 

„W imię Mesjasza głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom” (Łk 24,47). 

Apostołowie nie są posłani, by głosić przebaczenie tym, którzy się nie nawracają, ale by wzywać do 

nawrócenia, które prowadzi do odpuszczenia grzechów.  

 

Kościół poważnie traktował to wezwanie i daną mu władzę. Odpuszczenie grzechów uznaje za uświęcony 

sakrament, spotkanie z żywym Chrystusem, dla którego Kościół jest narzędziem pojednania.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

„Kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu 

faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami 

oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je 

olejkiem” (Łk 7, 36–45). Gest owej kobiety był wyrazem wdzięczności, za przebaczenie grzechów. Tyle 

wdzięcznej miłości wylało się z jej serca za darowany dług. Ile wdzięczności winniśmy okazać my – jako 

parafia – naszemu Zbawicielowi za cały nasz dług darowany nam przez Niego w ciągu minionych 50 lat? 
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„Przeto dobrodziejstw Jego nie przepomni, 

wdzięczen za grzechów naszych odpuszczenie, 

Pan wszytki ciała boleści odżenie, 

gdy zemrę – ciebie wszak nie ubezdomni. 

 

On da ci łaskę, lutością owinie, 

on ci pokaże, czym jest w życiu dobro: 

młodość się twoja jawi orlą, chrobrą – 

grzech się od kary bożej nie wywinie” 

(Ps 103, przeł B. Drozdowski).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 90-ta rocznica powstania Związku Oficerów 

Rezerwy, 28.9.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Bóg, Honor, Ojczyzna. 90-ta rocznica powstania Związku Oficerów Rezerwy 

(Katedra Poznańska - 28.09.2011).  

   

W dniach 28 września i 29 października w Poznaniu odbywają się obchody 90-lecia Związku Oficerów 

Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obchody te rozpoczynamy od uroczystej Eucharystii z 

prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków tego związku oraz ich rodzin.  

   

Wiemy, że związek ten kontynuuje tradycje powołanego w 1921 r. Centralnego Związku Rezerwistów WP, 

z którego wyłonił się w 1928 roku. Reaktywowano go w Poznaniu dnia 30 stycznia 1991 roku. Dzisiaj 

zrzesza on oficerów, chorążych, podoficerów oraz kombatantów i sympatyków, którzy tak w swojej 

działalności statutowej, jak i w codziennym życiu pragną nawiązywać do tradycji wojskowych i cnót 

oficerskich z czasów II RP. Chcą strzec godności oficera Wojska Polskiego w czym pomaga im dewiza 

„Bóg, Honor, Ojczyzna”.  

 

Do głównych celów tej organizacji należy m.in.: integrowanie oficerów rezerwy, kultywowanie tradycji 

wojskowej, otaczanie opieką żołnierzy rezerwy i ich rodzin, gromadzenie pamiątek związanych z tradycją i 

historią wojska, prowadzenie działalności popularyzatorskiej i oświatowej. Krzewienie w młodym 

pokoleniu patriotyzmu, czyli miłość do ojczyzny. Pośród tych celów – jak widać - jedne są niższej a inne 

wyższej rangi. Jedne mają charakter prywatny, a inne publiczny. Do tych ostatnich należy krzewienie 

postaw patriotycznych i dlatego warto nad tym tematem – bardziej niż nad innymi – dzisiaj się zamyślić.  

 

1. MIŁOŚĆ OJCZYZNY  

 

Cóż to jest patriotyzm? To nic innego jak pierwszeństwo ojczyzny.  

 

I tutaj od razu nasuwa się pytanie: dlaczego właśnie ojczyznę miłujemy bardziej, niż inne wspólnoty; 

szersze, albo mniejsze. Gmina np. jest wspólnotą mniejszą od ojczyzny, ale interes gminy powinien ustąpić 

interesowi ojczyzny - co więcej, nawet interes rodziny sumienie każe poświęcić interesowi Polski. Z kolei 

Europa jest wspólnotą większą niż Polska, a jednak nigdy sumienie nie żąda od nas zapomnienia o 

interesach polskich na rzecz - europejskich.  
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Nasuwa się pytanie, czy owa norma moralna ma swoje uzasadnienie, a jeśli tak, to jakie? Czy w owym 

długim szeregu różnych wspólnot istnieje zawsze taka, która posiada pewien prymat nad innymi i dlaczego?  

 

Otóż zdaje się, że tak jest. Wydaje się, że kultura - najważniejszy składnik ojczyzny - jest zawsze dziełem 

pewnej określonej jednostki terytorialnej i społecznej, która nabywa znacznie większe prawa do naszej 

służby niż pozostałe. W Polsce taką jednostką przewyższającą swoim znaczeniem kulturalnym - a więc i 

wpływem na to, czym jesteśmy oraz prawem do nas - jest Polska jako całość. To czym jesteśmy duchowo (a 

jest to czynnik w człowieku najważniejszy) jest w znacznej mierze jej zasługą. Żadna rodzina, dzielnica, 

gmina - a także Europa jako całość - nie mogą się równać z jej wpływem. Stąd istnieje prymat miłości 

ojczyzny przed innymi miłościami.  

 

2. PATRIOTYZM NIEDOJRZAŁY  

 

Ale miłość ojczyzny może przybierać w człowieku różne formy. Także formy chore. Do takich 

chorobliwych postaci patriotyzmu należą dwie skrajne postawy: nacjonalizm i kosmopolityzm.  

 

Nacjonalizm polega na idealizowaniu i wywyższaniu własnego narodu. Taka postawa jest przejawem 

fanatyzmu, a uleganie jej prowadzi w nieuchronny sposób do nienawiści. Zwykle nacjonalizm wiąże się z 

niechęcią i pogardą, czasem z dążeniem do dominacji, a nawet do zagłady innych narodów i ojczyzn.  

 

Znacznie powszechniejszą w naszych czasach jest jednak druga skrajność niedojrzałego patriotyzmu, którą 

nazywamy kosmopolityzmem. Kosmopolita - czyli obywatel świata - to ktoś, kto nie czuje więzi z własną 

ojczyzną, ponieważ jest przekonany, że żadna tego typu wspólnota nie jest mu potrzebna. Zazwyczaj 

podpiera się on powiedzeniem: „Patriotyzm jest rodzajem religii, jest jajkiem, z którego wylęgają się wojny” 

(Guy de Moupassant). 

 

Pewną formą kosmopolityzmu jest też naiwnie rozumiana „tolerancja” oraz slogany o nie narzucaniu innym 

narodom własnej kultury i tradycji. Tymczasem podobnie jak nie da się kochać wszystkich, jeśli najpierw 

nie nauczymy się kochać samych siebie i naszych bliskich, tak też nie można być dobrym obywatelem 

świata, nie będąc najpierw dobrym obywatelem własnej ojczyzny, człowiekiem w sposób dojrzały 

zintegrowanym z własnym narodem. „Żadne miejsce nie powinno być milsze dla ciebie od ojczyzny” - pisał 

Cyceron. 

 

Oczywiście, godziwa i uporządkowana miłość do własnej ojczyzny nie może nas czynić ślepymi na 

powinność obejmowania miłością wszystkich ludzi. „Niech obywatele pielęgnują wielkodusznie i wiernie 

miłość ojczyzny, jednak bez ciasnoty duchowej, tak by zawsze mieli również wzgląd na dobro całej rodziny 

ludzkiej, którą łączy w jedno różne więzy między plemionami, ludami i narodami” (Gaudium et spes, 75). 

Nie możemy bowiem zapomnieć o tym, jak wiele zawdzięczamy większym od naszej ojczyzny źródłom. 

Nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy, gdyby nie oryginalność żydowskiej myśli objawionej, wysiłek myślicieli 

i artystów greckich, gdyby nie porządek prawny wprowadzony przez prawo rzymskie, gdyby nie świętość 

misjonarzy włoskich i irlandzkich. Wyrywanie własnej ojczyzny z większej wspólnoty narodów jest 

niebezpieczne, gdyż traci ona przez to swój własny sens i swoje oblicze. Kultura polska np. stanowi pewien 

element kultury światowej, odcień niewątpliwie świetny i ważki, ale pozbawiony sensu bez ogólnej 

podstawy.  

 

3. PATRIOTYZM DOJRZAŁY  

 

Poza niedojrzałymi postaciami patriotyzmu istnieją też przejawy patriotyzmu dojrzałego. Opiera się on na 

przekonaniu, że nakazuje go czwarte przykazanie Dekalogu: „Czcij ojca swego i matkę swoją”, że z niego 
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wynikają dla nas obowiązki obywateli względem ojczyzny oraz tych, którzy nią rządzą (Katechizm Kościoła 

Katolickiego, 2199). Jedna i ta sama cnota pietas – uczy św. Tomasz z Akwinu - porządkuje nasz stosunek 

tak do rodziców, jak i do ojczyzny. Tomasz traktował patriotyzm jako tę część sprawiedliwości, jaką 

winniśmy stworzonemu źródłu naszego istnienia. Pietas wobec rodziców i ojczyzny domaga się od nas 

cultus, czyli bezwarunkowego szacunku. Także wówczas, kiedy wydaje się, iż nie ma po temu ewidentnych 

powodów. Należy tak postępować, ponieważ ojca należy szanować „choćby nawet rozum utracił” (Księga 

Syracha 3,13). Stąd ojczyzny nie wolno się wyrzekać nawet wtedy, kiedy jest ona postrzegana w opinii 

światowej skrajnie negatywnie.  

 

a. Ujawnianie patriotyzmu jest oczywiste w sytuacjach skrajnego zagrożenia ojczyzny (np. podczas wielkich 

katastrof, klęsk żywiołowych, czy w obliczu wojny). Polega on wówczas na okazywaniu solidarności 

rodakom, na ofiarnej obronie kraju, a nawet na obowiązku poświęcenia życia dla ojczyzny, o ile zajdzie taka 

potrzeba. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy pacyfiści, życie ludzkie nie jest bynajmniej najwyższą 

wartością, bowiem dobra reprezentowane przez ojczyznę, są z reguły wartościami wyższymi. Pod względem 

doczesnym człowiek jest tylko częścią społeczeństwa i może on poświęcić się dobrowolnie, tak jak np. 

poświęca się rękę dla ratowania życia całego organizmu. W naszej tradycji wielu Polaków rozumie 

patriotyzm głównie - a może nawet wyłącznie - w ten sposób, jako zbrojną obronę granic, czy udział w 

powstaniach narodowym.  

 

b. Ale przejawy miłości ojczyzny są niemniej potrzebne w warunkach pokoju. Patriotyzm na codzień to 

przyczynianie się do dobra społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności (KKK, 

2239). „Ojczyzna – pisał Cyprian Kamil Norwid - to wielki zbiorowy obowiązek”. To solidne wypełnianie 

podstawowych obowiązków obywatelskich (np. płacenie podatków, ochrona własności i środowiska, 

zasobów naturalnych własnego kraju, aktywna troska o honor ojczyzny i dobre imię rodaków).  

 

Nie służy dobru ojczyzny bezkrytyczne ubóstwianie demokracji budowanych na piasku. Demokracja jest 

tylko wtedy ustrojem bezpiecznym, gdy większość obywateli to ludzie światli, odpowiedzialni, 

kompetentni, ludzie sumienia, którzy szczerze troszczą się o dobro wspólne. Stąd ważnym przejawem 

patriotyzmu jest krytyczne analizowanie ustroju i zachowań ludzi rządzących, ale przede wszystkim 

osobisty, pozytywny udział w życiu społecznym i politycznym. Do tych obserwacji można dorzucić także 

te, jakich udzielała wychowawcom znana w środowisku wielkopolskim generałowa Jadwiga Zamoyska. 

Mówiła ona: „Bez czystości serca – umysł zawsze jest ciemny.” „Tak społeczeństwa jak i jednostki, które 

się przykazaniami Boskimi nie rządzą lub rządzić przestają, utrzymują się w stanie barbarzyństwa lub do 

niego muszą powrócić.” „Ludzie poważni i roztropni zawsze będą mniejszością. Jeśli zaś panuje większość, 

toć większość koniecznie z głupich, a nie z mądrych składać się musi” (30.11.1876).  

 

c. W końcu trzeba też zwrócić uwagę na rzecz fundamentalną, a mianowicie na kolosalną różnicę między 

patriotyzmem a religią. Jest to różnica zasadnicza, ponieważ przedmiotem religii jest kult samego Stwórcy, 

natomiast przedmiotem patriotyzmu jest ojczyzna, czyli stworzenie. Nadawanie patriotyzmowi cech religii 

wiąże się automatycznie z ubóstwianiem stworzenia i jako takie ma charakter bałwochwalstwa. Kto podnosi 

patriotyzm do rangi religii nie podnosi go wcale, ale obniża, ponieważ zlekceważenie wartości wyższej, 

musi w konsekwencji prowadzić do zniszczenia porządku wartości w ogóle (por. Józef M. Bocheński, O 

patriotyzmie).  

 

Tę fundamentalną różnicę między Stwórcą a stworzeniem przypominają nam właśnie słowa hasła: „Bóg – 

Honor – Ojczyzna”).  

 

4. OJCZYZNA NIEBIESKA  
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Różnica miedzy patriotyzmem a religią uczy nas jednocześnie tego, że nasze myślenie i działanie nie może 

zatrzymywać się na poziomie ojczyzny ziemskiej, bez jednoczesnego brania pod uwagę naszej ojczyzny 

niebieskiej. Nie może i nie powinno zatrzymywać się na samej doczesności, ale powinno być wychylone w 

wieczność.  

 

I oto właśnie dzisiejszy fragment Ewangelii przybliża nam problem ojczyzny niebieskiej. Trzech młodych 

ludzi spotyka się ze Zbawicielem. Każdego z nich interesuje ten sam cel, świętość, ale każdy inaczej 

rozumie sposób jej osiągnięcia (są to właściwie nie tylko trzy osoby, ale trzy postawy w podejściu do 

ojczyzny niebieskiej). Każda osoba otrzymuje też inną odpowiedź od Jezusa. Pierwszy człowiek jest 

ochotnikiem, sam pragnie pójść za Jezusem, tymczasem Jezus go gani. Drugi nie śmie pójść za Panem, On 

zaś go zachęca. Trzeci odkłada pójście za Panem, a Pan go oskarża (Łk 9,57-62).  

 

a. Pierwszy typ chrześcijanina jest ochotnikiem, sam się zgłasza, pragnąc pójść za Jezusem, ale Ten go gani: 

”Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! 

Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, 

gdzie by głowę mógł oprzeć.”  

„Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!” – to wyraz pierwszego porywu entuzjazmu na myśl o drodze do 

świętości. Na co Jezus mu odpowiada: nie jesteś zdolny do tego, by pójść za Mną, ponieważ jesteś 

przyzwyczajony do wygód. Ja tymczasem jestem bezdomny na tym świecie, bynajmniej nie z powodu 

ubóstwa, ale ze względu na moją misję. Nie mam domu, nie mam rodziny, czyli nie mam nic z tych rzeczy, 

które ludzie uważają zazwyczaj za niezbędne dla normalnego życia. Nie mam miejsca, gdzie mógłbym 

odpocząć. Nawet zwierzętom wiedzie się lepiej (J. Fitzmyer).  

 

Jeśli chcesz żyć tak jak ja, to nie spodziewaj się wytchnienia na tym świecie. Osiągniesz je dopiero w 

świecie przyszłym, ponieważ ci, którzy postępują drogą świętości, będą doznawać na tym świecie ucisku. 

Dlatego wypowiedź Jezusa („Syn Człowieczy nie ma gdzie oprzeć głowy”) zgadza się z wypowiedzią św. 

Pawła („Jesteśmy skazani na tułaczkę”) (por. Orygenes, Hom. o Ewangelii św. Łukasza, Fr 66/154/ - Łk 

9,58).  

 

Jeśli zaś nie godzisz się przyjąć tego warunku, to nie ma dla Mnie miejsca w twojej wierze, ponieważ: 

„Wielu staje się Moimi uczniami, aby zostać uczczonymi imieniem Chrystusa, a nie by uczcić Chrystusa. 

Daje mi się wynająć, aby znaleźć przyjemności cielesne, a nie po to, by znosić surowość moich przykazań. 

Inni jeszcze zbliżają się do nakazu wyrzeczenia się powodowani pragnieniem mamony; pragną zyskać poza 

światem to, czego nie mogą na nim zdobyć. (...) Przychodząc do Mnie, chcesz zyskać to, co ci poleciłem 

porzucić, aby iść za Mną. Dlaczego więc chcesz uzyskać ode Mnie to, czego chcę, abyś się wyrzekł? Drzwi, 

przez które pragniesz wejść po to, by pójść za Mną, są tymi samymi, przez które ja pragnę, abyś wyszedł. 

Oto dlaczego nie mogę cię przyjąć. Ja jestem ubogi, i nie mam bogactw materialnych, które mógłbym 

rozdawać. Jestem traktowany jako cudzoziemiec, i nie posiadam ani domu, ani dachu nad głową, a zatem 

każdy, kto pragnie zostać moim uczniem, dziedziczy ze Mną biedę. Dlaczego pragniesz nabyć ode Mnie to, 

czego domagam się abyś opuścił? (por. Filoksen di Mabbug, Hom., 9, 306-307.312-313). 

 

b. Drugi typ człowieka nie śmie pójść za Panem, tymczasem On go do tego zachęca; Chrystus sam 

wychodzi do niego z inicjatywą i mówi: „Pójdź za Mną!” „Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi 

najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i 

głoś królestwo Boże!”  

 

Czy człowiek zmarły może grzebać innych umarłych? Któż to są ci, którzy grzebią umarłych? Ojcowie 

Kościoła powiedzą, że tu nie idzie o zmarłych w sensie fizycznym, ale o zmarłych w sensie duchowym, 

czyli o ludzi pozbawionych wiary.  
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Chrystus stawia drugiej osobie bardzo radykalny warunek („Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych”). Kto 

pragnie zrozumieć wielkość wymaganego przez Jezusa radykalizmu, ten musi sobie przypomnieć jak 

wielkim szacunkiem judaizm otaczał rodziców („Synu, wylewaj łzy nad zmarłym i jako bardzo cierpiący 

zacznij lament, według tego, co mu przystoi, pochowaj ciało i nie lekceważ jego pogrzebu!” - Syr 38,16). 

„Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych” - to jedno z najbardziej radykalnych wymagań w Ewangelii. 

Pójście za Jezusem oznacza całkowite oddanie Jego osobie. W prostszy sposób wyjaśnia to inne 

powiedzenie Jezusa: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna 

lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,37).  

 

„Należy wprowadzić porządek w miłości”. Trzeba uporządkować hierarchię miłości, by dać każdemu to, co 

mu się słusznie przysługuje. Nie wolno wysuwać do przodu to, co powinno stać z tyłu. Miłujcie waszych 

rodziców, ale bardziej jeszcze miłujcie Boga (Augustyn, Sermo 100, 1).  

 

c. „Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! 

Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do 

królestwa Bożego.” 

Zdaje się, że ta ostatnia prośba – w porównaniu z poprzednimi - jest najmniej poważna; uprzedzenie 

własnych rodziców o zamiarze zaangażowania się w ewangelizację. A jednak Jezus nie zgada się nawet na 

to ustępstwo. Trzeba ewangelizować natychmiast i bezgranicznym oddaniem. W prosty sposób ilustrowała 

to postawa dobrego oracza. W jaki sposób może on orać prosto? Rozpoczynając orkę, musi on wpatrzeć się 

w jeden punkt znajdujący się na przeciwległym końcu pola i nie spuszczać tego punktu z oka. Następne 

bruzdy ułożą się równolegle, według pierwszej, prostej bruzdy. Św. Augustyn powie to samo językiem 

teologicznym: „Kiedy cię wzywa Wschód [Chrystus], nie zwracaj się ku Zachodowi [czyli światu]” 

(Augustyn, Sermo 100,1).  

 

Z odpowiedzi skierowanych przez Chrystusa do trzech zainteresowanych osób wynika, że ostatecznie nasz 

Zbawiciel wybiera tego, kogo sam chce.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Tak więc świat jest naszą drogą do nieba. Ojczyzna ziemska – drogą do ojczyzny niebieskiej. Za nią tęsknili 

wygnańcy żydowscy w Babilonie. Za nią, czasami świadomie innym razem nieświadomie, tęsknimy i my, a 

o tej tęsknocie przypominają nam słowa psalmu 137:  

 

„Płyną rzeki Babilońskie, płyną, szumią w dal,  

Wiatr powiewa brzeżną trzciną, nami chwieje żal.  

Nad wodami my usiedli o chlebie żebraczym —  

Ziemio święta! matko nasza! kiedyż cię obaczym? [...] 

 

Jeruzalem ! Jeruzalem ! biedna ziemio ty! 

Gdy twej męce nie poświęcę każdej mojej łzy,  

Jeźli ciebie nie ogarnę mym synowskim żalem —  

To mnie przeklnij i zapomnij matko Jeruzalem!  

 

Niech me oczy robak stoczy, niech w nie pluje czerń.  

Niech ma ręka w ogniu pęka, niech krzy się jak cierń,  

Niech mój język jak gadzina przyschnie do gardzielą —  

Jeźli zaprę twych boleści dla chwili wesela. [...]  
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(Kornel Ujejski, Psalm 137).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 100-lecie poświęcenia kościoła, 23.10.2011  

Abp Stanisław Gądecki. 100-lecie poświęcenia kościoła Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana 

(Poznań, 23.10.2011).  

 

W dniu dzisiejszym obchodzimy jubileusz 100-lecia poświęcenia tutejszej świątyni. To stosowna chwila, by 

wspomnieć samego pomysłodawcę utworzenia na Jeżycach nowej parafii, proboszcza parafii św. 

Wojciecha, a zarazem dziekana ks. Wolińskiego. On to - w kwietniu 1890 roku - za zgodą administratora 

archidiecezji poznańskiej Edwarda Likowskiego zakupił grunt pod świątynię, płacąc za niego 32 900 marek, 

które spłacono ze składek wiernych parafii i diecezji w ciągu sześciu lat. Część ziemi podarowali też 

poznańscy Bambrzy.  

   

Decyzję o erygowaniu parafii podjął prymas Florian Stablewski 28 czerwca 1894 roku, ale jej zatwierdzenie 

- ze strony pruskiego Ministerstwa Spraw Duchownych i Szkolnych - nastąpiło dopiero w grudniu, zaś 

odpowiednie zezwolenie wydano dnia 6 stycznia 1895 roku. Pierwszym proboszczem nowej parafii został w 

1896 roku ks. Walenty Kolasiński. Już wtedy parafia jeżycka liczyła 14 tys. wiernych.  

Świątynię zaprojektował królewski budowniczy prof. Jan Rakowicz, który w projekcie wzorował się na 

romańskim kościele ze Schwäbisch Gmünd w Wirtemberdze. Miała to być świątynia na 2 500 osób. 

Zasadnicze prace murarskie prowadziła firma Jana Bajona. Konstrukcje żelazne były dziełem firmy H. 

Cegielskiego.  

 

Dnia 21 listopada 1897 roku arcybiskup poznański i gnieźnieński Florian Stablewski poświęcił kamień 

węgielny pod świątynię. Na tę uroczystość mieszkańcy Jeżyc udekorowali swoje domy. Na ulicach, w 

bramach triumfalnych i oknach powieszono barwne wieńce. Każdy czynił, co mógł, by wszystko wypadło 

godnie. „O godzinie 9.00 zajechał zaprzężony w czwórkę powóz Jego Arcybiskupiej Mości, poprzedzony 

pikierem i otoczony banderyą dzielnych Jeżyczan na ognistych rumakach” – relacjonował wydarzenie 

„Przewodnik Katolicki”. Tłumy ludu, przybyłego także z dalszych okolic, zaległy cały plac kościelny i 

sąsiednie ulice. W imieniu Dozoru Kościelnego przemówił pan dr Kożuszkiewicz, wyrażając radość całej 

parafii, że stanie nowa świątynia, która dla mieszkańców Jeżyc stanie się twierdzą życia prawdziwie 

katolickiego.  

 

W tym samym roku wybrano patrona parafii - św. Floriana. Podwójne wezwanie zatwierdził papież Leon 

XIII - bullą z 12 stycznia 1899 roku – nadając jednocześnie podwójny przywilej odpustowy.  

 

Nieprzebrane tłumy stawiły się też pod nową świątynią 1 października 1899 roku, by uczestniczyć w 

poświęceniu kościoła. „Przy bardzo licznym udziale ludu i pięknej pogodzie odbyło się wczoraj poświęcenie 

nowego kościoła na Jeżycach” - donosił następnego dnia „Kuryer Poznański”. „Procesya, w której wystąpiły 

wszystkie Bractwa i Towarzystwa parafii jeżyckiej, także niektóre cechy - ruszyła rano do drzwi głównych 

nowego kościoła. Ceremonię benedykcyi odprawił miejscowy proboszcz X. Kolasiński w otoczeniu X. 

Kostenckiego, proboszcza parafii Bożego Ciała, X. Wagnera, wikarego u Św. Marcina i X. Koczwary, 

wikaryusza miejscowego. Po skończonem poświęceniu ścian kościoła zewnątrz i wewnątrz i odmówieniu 

modlitw, odprawił pierwszą mszą św. w nowym kościele miejscowy X. Proboszcz”.  



709 
 

 

,,Coraz jaśniej zdawano sobie sprawę, że dla utwierdzenia sprawiedliwych, a dla podniesienia moralnie 

upadłych i ratowania tylu dusz ginących potrzeba koniecznie stworzyć ognisko, około którego skupiałoby 

się całe katolickie życie w Jeżycach” - pisał w 1902 roku, po zakończeniu budowy kościoła św. Floriana, 

„Przewodnik Katolicki”. 

W ten sposób - sto lat temu - doszło do poświęcenia tej świątyni.  

 

1. JUBILEUSZ  

 

A dzisiaj obchodzimy setny jubileusz tego wydarzenia. Cóż to jest jubileusz? W rozumieniu Pisma Świętego 

był to obyczaj zdefiniowany przez Prawo Mojżesza. Prawo odróżniało najpierw mały jubileusz 

(przypadający co 7 lat) od wielkiego jubileuszu (przypadającego co 50 lat). Po siedmiu małych jubileuszach 

nadchodził rok wielkiego jubileuszu; rok pięćdziesiąty.  

 

Rozpoczęcie wielkiego jubileuszu oznajmiano głośnym graniem w świątyni jerozolimskiej na rogu, który 

nazywał się jobel, stąd pochodzi polskie „czynić jubel”, czyli brać udział w hałaśliwej zabawie, przeżywać 

wielką radość, wielką uroczystość.  

 

Księga Kapłańska przekazuje nam prawo o wielkim jubileuszu i mówi tak: „Będziecie święcić pięćdziesiąty 

rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz - każdy 

z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was 

rokiem jubileuszowym” (Kpł 25,10-11). A zatem, podstawowym przywilejem tego roku była powszechna 

amnestia. Po pierwsze polegała ona na przywróceniu wolności wszystkim niewolnikom żydowskim, którzy 

znajdowali się w niewoli u swoich ziomków Żydów. Po wtóre, w roku jubileuszowym każdy Izraelita bez 

ziemi, odzyskiwał za darmo swoją ojcowiznę, którą przedtem utracił popadając w długi.  

 

Prawo o roku jubileuszowym służyło zatem odnowie społecznej, zwracało niewolnikom wolność i własność, 

czyli gwarantowało im podstawowe prawa, umożliwiające odbudowanie zdrowego społeczeństwa. Nie ma 

fundamentu dla zbudowania zdrowego narodu tam, gdzie brakuje dwóch podstawowych warunków: 

wolności i własności.  

 

2. SERCE BOGA 
 

Wolność i własność stanowią jednak tylko punkt wyjścia a nie punkt dojścia, cel zdrowego społeczeństwa. 

Każdy z nas – w mniejszym lub większym stopniu – zdaje sobie sprawę z tego, że sama wolność i własność 

nie dają jeszcze zdrowego społeczeństwa. Do tego potrzeba czegoś więcej. Aby wolność i własność nie 

zostały nadużyte przez ludzi, potrzeba jeszcze wewnętrznego prawa, które nadaje im właściwy kierunek. 

Które z byle jakiej cywilizacji tworzy cywilizację godną człowieka, czyli cywilizację miłości.  

Ku takiej cywilizacji kieruje nas Stwórca. On z Miłością powołuje najpierw człowieka i Lud Boży do 

istnienia. Następnie z Miłością opiekuje się naszym życiem (Pwt 7,6-11). „Pan wybrał was i znalazł 

upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów 

jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował” (Pwt 7,7-8).  

Cor ad cor loquitur - „Serce przemawia do serca”. Nasza odpowiedź na Miłość Bożą nie powinna być 

uwarunkowana strachem przed karami, ale miłością należną Bogu: „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan 

jeden jest. Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej i ze 

wszystkiej siły twojej. I będą te słowa, które ja dziś przykazuję tobie, w sercu twoim”. W rzeczywistości 

jednak Lud Boży czasami tylko odpowiadał swoją miłością na Miłość Bożą, często jednak odpowiadał – jak 

my – tzn. obojętnością a nawet niewdzięcznością. Mimo to Pan Bóg nie pozostawił człowieka na łasce losu: 

„Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość” (Jer 31,3).  

 

3. SERCE JEZUSA 
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Bóg nie zniechęca się naszą niewdzięcznością, lecz stara się nas wychować i to w sposób coraz bardziej dla 

nas zrozumiały. Kiedy nadeszła pełnia czasów – zaofiarował nam swoją Miłość w postaci czegoś więcej niż 

Prawo. Ofiarował nam samego siebie w osobie swego Syna. Nie przemówił tylko przez swoje dzieła, ale 

przyszedł w ludzkiej Osobie swojego Syna, który umiłował nas ludzkim sercem. „Tak bowiem Bóg 

umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 

życie wieczne” (J 3,16). 

 

Chrystus „ludzkimi rękoma pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim kochał 

sercem” (KDK 22). Otaczał się dziećmi: „I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je” (Mk 10, 

16). Wzruszył się na widok wdowy opłakującej zmarłego syna i rzekł: „Nie płacz!” (Łk 7,13), a Jego 

współczucie sprawiło cud. On wzruszył się na widok trędowatych, paralityków, niewidomych, którzy 

wołają: „Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!” (Mt 20, 30). Wzruszył się na widok tłumu, idącego za 

Nim od trzech dni, i nie chciał go odprawić głodnym. Ulitował się nad grzesznikami i nie wzdragał się 

zasiąść z nimi do stołu. Ulitował się nad kobietą cudzołożną, którą odesłał po rozgrzeszeniu. A gdy ludzie 

opierali się Jego miłości, cierpiał. Na widok zatwardziałości Jerozolimy „zapłakał nad nią, i rzekł: «O, 

gdybyś i ty poznała w ten dzień to, co służy pokojowi!»” (Łk 19, 41-42).  

 

Święty Paweł dopowie do tego coś więcej: „Syn Boży umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie”. 

„Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1) a dowodem jego miłości, stał się bok 

Chrystusa przebity włócznią żołnierza (J 19,34).  

 

„Miłość zechciała, byś włócznią 

Było widzialnie przebite, 

Byśmy w tej ranie ujrzeli 

Żar, który w Tobie jest skryty”. 

(z hymnu Godziny Czytań na uroczystość NSPJ)  

 

Kiedy na krzyżu zamilkły usta Jezusa, pozostał otwarty bok i przebite Serce Syna Bożego, mówiące 

wyłącznie o Jego miłości. O tym, że „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas 

umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2, 4-5). W 

ten dramatyczny sposób boskie Serce przyzywa do siebie nasze serca.  

 

4. SERCE CZŁOWIEKA 
 

„Któż nie odpowie miłością 

Takiej miłości bez granic? 

Kto z odkupionych nie zechce 

W Sercu Chrystusa przebywać?” 

(z hymnu Godziny Czytań na uroczystość NSPJ) 

 

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To 

jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego 

jak siebie samego” (Mt 22,37-39).  

 

a. Serce Jezusa przebite włócznią żołnierza przemawia do naszych serc, skłaniając je najpierw ku 

nawróceniu. Ono domaga się od nas oczyszczenia. Wiemy przecież, że w sposób naturalny nasze życie i 

śmierć są zależne od serca. Do niego płynie z całego ciała krew pełna toksycznych odpadów, a ono 

oczyszcza ją i natlenia, posyłając w najodleglejsze krańce organizmu.  
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Szczególnym podmiotem tego oczyszczenia są rzesze biedaków, chorych, kalekich, ślepych, głuchych, 

niemych i sparaliżowanych, z których każdy symbolizuje jakiś aspekt duchowego okaleczenia człowieka, 

które domaga się uzdrowienia. Jest to tłum ludzi, którzy poszukują ratunku i znajdują go w Sercu Jezusa, 

które leczy, pociesza, uzdrawia, przywraca wzrok, mowę, słuch i siły. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 

utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). 

 

Dlaczego mam słuchać Serca Jezusowego, które przemawia do mojego serca? Ponieważ – dopóki żywe – 

moje serce nie pozostaje głuche. Nie da się uciszyć własnego serca. I nawet gdybyś udawał, że nie słyszysz, 

o czym ono mówi, nadal będzie biło w twojej piersi i nie przestanie powtarzać tego, co myśli o życiu i o 

świecie (Paulo Coelho, Alchemik). Każdy z nas potrzebuje czuć bicie własnego serca, ale - jeszcze głębiej – 

poczuć zmysłami wiary pulsowanie niezawodnej obecności Chrystusa, który jest sercem świata. Kiedy 

Chrystus znajdzie się w centrum naszego życia, staje się jednocześnie źródłem prawdy i dobroci, z którego 

możemy czerpać siły dla pokonania trudów codzienności (por. Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą 

‘Anioł Pański’ - 1.06.2008).  

 

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i 

zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. [...] Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to 

i my winniśmy się wzajemnie miłować. [...] Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku 

Niemu jest w nas doskonała” (1 J 4,7.11.12). 

 

b. Nie tylko pojedynczy chrześcijanin, ale i cały Kościół potrzebuje żyć tą Miłością Bożą (agape), bez której 

jego istnienie i działalność stają się bezużyteczne. Nawet gdyby uczniowie Chrystusa mówili językami ludzi 

i aniołów i posiadali wiarę, która „góry przenosi”, lecz nie mieliby miłości, nic im nie pomoże (por. 1 Kor 

13,2). Miłość jest sercem Kościoła. Św. Teresa z Lisieux podsumowała to jasno: „Zrozumiałam, że Kościół 

ma Serce i że to Serce płonie Miłością. Zrozumiałam, że tylko Miłość zdolna jest poruszać członki Kościoła. 

Zrozumiałam, że w Miłości zawierają się wszystkie powołania, że Miłość jest wszystkim”. 

 

Historia Kościoła potwierdza prawdziwość jej stwierdzenia. Miłość rozświetlała przecież życie świętych od 

dnia Pięćdziesiątnicy po dzień dzisiejszy. W każdym świętym, we wszystkich epokach dziejów Kościoła 

można odnaleźć znaki tej miłości. Święci, żyjący według nowego przykazania miłości, są potwierdzeniem 

miłości Boga rozlanej w ludzkich sercach przez Ducha Świętego (por. Rz 5,5).  

 

Oni przypominają nam o tym, że miłość ma również swój wymiar społeczny. Miłość społeczna demaskuje 

bezduszny aktywizm, który stara się ulepszyć świat wyłącznie za pomocą praw ekonomicznych, lub walki 

społecznej jednych z drugimi. Ona głosi fascynujące wyzwanie do budowy świata rządzącego się prawem 

pokoju, solidarności, sprawiedliwości i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie. Ten 

wymiar zachęca nasze serce do tego, by wyszło poza siebie, by zaufało Chrystusowi i biorąc z Niego 

przykład, stało się darem miłości dla innych. By - na ruinach nienawiści i przemocy – wznosiło cywilizację 

Bożej Miłości, której podstawą jest uznanie powszechnego zwierzchnictwa Boga, jako niewyczerpanego 

źródła Miłości.  

 

„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, 

niebezpieczeństwo czy miecz? [...] Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który 

nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy 

teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie 

zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,35.37-39). „Wody 

wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki” (Pnp 8, 7). 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

W roku jubileuszu poświęcenia tutejszej świątyni prośmy Najświętsze Serce Jezusa o ogarnięcie swoją 

miłością wszystkich zmarłych duszpasterzy, budowniczych, artystów i parafian jeżyckich, od początków 
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istnienia tutejszej parafii aż po dzień dzisiejszy. Niech Serce Jezusa spojrzy także na współczesnych 

parafian, którzy razem z ich obecnym proboszczem ks. prał. Kubickim i towarzyszącymi mu kapłanami, 

odnowili tę świątynię tak, by w czas swojego szczególnego święta została ponownie przywrócona do pełnej 

swej chwały.  

 

„Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, zadośćuczynienie, 

jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz 

udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki 

wieków”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Nabożeństwo ekumeniczne , 20.10.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Czego mi jeszcze brakuje? Nabożeństwo ekumeniczne (Katedra Poznańska – 

20.10.2011).  

   

Dzisiaj spotykamy się w Poznańskiej Katedrze na dziesiątym już Ekumenicznym Świecie Biblii. 

Przypominamy sobie jednocześnie cztery charakterystyczne znaki jednoczące wspólnotę pierwotnego 

Kościoła: życie Słowem Bożym, braterską wspólnotę jedności, łamanie chleba i trwanie na modlitwie. O 

pierwszych chrześcijanach mówi się przecież: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 

chleba i w modlitwach” (Dz 2,42).  

   

„Źródłem jedności było wtedy przede wszystkim słuchanie nauki Apostołów, bezpośrednich świadków 

działalności Chrystusa, Jego życia, śmierci i zmartwychwstania. Głoszona Ewangelia inspirowała tworzenie 

się niepowtarzalnej wspólnoty braterskiej, której cechą było wspólne przebywanie, wspólnota posiadanych 

dóbr, dzielenie się nimi z potrzebującymi. Tym, co najbardziej scalało wspólnotę było łamanie chleba, czyli 

Eucharystia, w której wierni doświadczali bliskości Jezusa. To ona rodziła pragnienie nieustannego trwania 

na modlitwie i chęć pełnienia woli Bożej. Należy życzyć, by współczesne wspólnoty chrześcijan wzorowały 

się na tym, co jednoczyło Kościół Apostolski, by mogły również przeżywać wspólnotę Stołu 

Eucharystycznego, której brak dla wielu jest dzisiaj źródłem goryczy. Pamiętając, że zjednoczenie jest Bożą 

łaską, prośmy Boga w modlitwie, by obdarzył swój Kościół darem pojednania i wzajemnej miłości” 

(Benedykt XVI).  

 

Pragnąc szczerze wspólnoty eucharystycznej, pochylamy się w międzyczasie nad ewangelijną sceną, w 

której Jezus spotyka bogatego młodzieńca. 

 

1. BOGATY MŁODZIENIEC 
 

„Co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne”? To pytanie młodego człowieka świadczy o tym, że 

nie myśli jedynie o życiu doczesnym, ale równie ważne, a może i nawet ważniejsze jest dla niego życie 

wieczne. Dlatego chce wiedzieć, co musi zrobić, by je osiągnąć. Był to zatem człowiek pobożny.  

 

Ów bogaty młodzieniec z ewangelicznej opowieści - podobnie jak młodszy i starszy brat z przypowieści o 

synu marnotrawnym - posiada wiele bliskich nam cech. Każdy z nas jest kimś podobnym do bogatego 

młodzieńca. I chociaż nie każdy posiada bogactwo, jakim jest sama młodość, to jednak każdy z nas jest 

bogaty w to, co zdobył, czego doświadczył, co przeżył, co umie, jakie ma umiejętności i zdolności, jaką 

posiadł wiedzę. Każdy niesie ze sobą cały bagaż naleciałości, wyobrażeń, pragnień. Każdy ma swoje 

zainteresowania i dążenia, plany i zamierzenia. Każdy z nas ma swoją wizję Boga, swojego powołania, 

swojej drogi życiowej. Każdy wiąże jakieś nadzieje z przyszłością. Wszystko to jest naszym bogactwem. To 

przecież nasze życie!  
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A jednocześnie żyjemy w świecie konsumpcji i natarczywej pokusy hedonizmu. Wielu ludzi nie myśli dziś 

o życiu wiecz¬nym, nie myśli o zbawieniu, a więc nie myśli o przyszłości. Świat zdaje się nastawiać nas na 

maksymalne czerpanie przyjemności tu i teraz. Carpe diem – nie myśleć o tym, co będzie jutro, nie myśleć o 

życiu po śmierci, ale korzystać z dnia.  

 

W przeciwieństwie do tego, postawa młodzieńca każe nam stawiać pytanie o cel życia, jakim jest zbawienie. 

„Co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” To pytanie nie dotyczy tylko tego, co będzie po 

śmierci. Chodzi także o to, co jest tu i teraz, a także o to, co nam przyszłość ma niejako zagwarantować. 

Chodzi więc o sens naszego życia, o to, by ono nie było daremne.  

 

Młodzieniec nie pyta o to, jakich zasad należy przestrzegać, ale jak osiągnąć pełny sens życia. „To dążenie 

bowiem stanowi rzeczywiste podłoże każdej ludzkiej decyzji i działania, to ukryte poszukiwanie i 

wewnętrzny impuls porusza ludzką wolność. Pytanie młodzieńca odwołuje się ostatecznie do Dobra 

absolutnego, które nas pociąga i wzywa, jest echem Bożego powołania, źródła i celu życia człowieka [...] 

jedynej odpowiedzi, która zaspokaja pragnienie serca człowieka” (por. Veritatis splendor, 7). 

 

2. JEZUS  
 

W młodzieńcu, którego nie podaje Ewangelia Mateusza, możemy rozpoznać każdego człowieka, 

zbliżającego się świadomie lub nieświadomie do Chrystusa, Odkupiciela człowieka, i stawiającego Mu 

pytanie moralne. On jest jedynym, który może zapewnić nam życie wieczne. Dlatego jest także jedynym, 

który potrafi ukazać sens obecnego życia i nadać mu pełnię treści. 

Rozmówca Jezusa jest pobożnym Izraelitą, wyrosłym w cieniu Bożego prawa. Możemy się więc domyślać, 

że jeśli pyta Jezusa, to nie dlatego, że nie zna odpowiedzi zawartej w Prawie. Jest bardziej prawdopodobne, 

iż pytania o dobro moralne rozbudziła w nim fascynacja osobą Jezusa. Młodzieniec odczuwa potrzebę 

konfrontacji z Tym, który rozpoczął swą działalność, głosząc radykalne orędzie: „Czas się wypełnił i bliskie 

jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15).  

 

O tym pragnieniu spotkania Chrystusa dla zrozumienia samego siebie pięknie uczył Jan Paweł II: 

„Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca - nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem 

powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty - musi ze swoim niepokojem, 

niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. 

Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, musi sobie «przyswoić», zasymilować całą rzeczywistość 

Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas 

owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą samym” (Redemtor 

hominis, 10).  

 

Jeśli chcemy dotrzeć do sedna ewangelicznej moralności i pojąć jej głęboką i niezmienną treść, musimy się 

uważnie zastanowić nad sensem pytania zadanego przez bogatego młodzieńca z Ewangelii, a także nad 

sensem odpowiedzi Jezusa, pozwalając, by On nas prowadził krok za krokiem, ku pełni prawdy.  

 

3. DOSKONAŁOŚĆ  

 

a. „Jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowaj przykazania”. Stwierdza w ten sposób istnienie ścisłej 

więzi między życiem wiecznym a przestrzeganiem Bożych przykazań: to właśnie przykazania wskazują 

człowiekowi drogę życia i prowadzą do niego.  
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Młodzieńcowi nie wystarcza odpowiedź Jezusa, pyta więc dalej Mistrza o to, które przykazania należy 

przestrzegać, aby jego życie świadczyło wyraźnie o uznaniu świętości Boga. Jezus przypomina mu 

przykazania Dekalogu dotyczące bliźniego: „Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 

czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego!” (Mt 19, 18-19). Normy negatywne 

szczególnie dobitnie wyrażają bezwarunkową konieczność ochrony życia ludzkiego, więzi osób w 

małżeństwie, własności prywatnej, uczciwości i dobrego imienia.  

 

Przykazania stanowią zatem podstawowy warunek miłości bliźniego, a jednocześnie jej sprawdzian. Są 

pierwszym, niezbędnym etapem drogi ku wolności: „Pierwsza wolność - pisze św. Augustyn - polega na nie 

popełnianiu przestępstw takich jak zabójstwo, cudzołóstwo, rozpusta, kradzież, oszustwo, świętokradztwo i 

tym podobne. Gdy człowiek zaczyna unikać tych przestępstw (a nie powinien ich popełniać żaden 

chrześcijanin), zaczyna podnosić wzrok ku wolności, ale jest to dopiero początek wolności, a nie doskonała 

wolność”.  

 

Kto przestrzega przykazań, ten jest z pewnością na drodze do Boga. Ale samo przestrzeganie przykazań nie 

wystarcza do tego, by zostać uczniem Chrystusa.  

 

Jezus oczekuje od nas większej więzi, niż ta, jaką tworzy sprawiedliwość. On pragnie od nas prawdziwej 

miłości, oddania całkowitego i do końca. O tym właśnie pisze św. Paweł w liście do Rzymian: „Albowiem 

przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym 

nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest 

doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 9-10). 

 

b. „Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?”. Co jeszcze mogę zrobić, by się uświęcić. 

Młodzieniec osiągnął już pewien stopień doskonałości, lecz Jezus zaprasza go, by poszedł jeszcze dalej, by 

stał się jeszcze doskonalszy. „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a 

będziesz miał skarb w niebie”. 

 

To wezwanie do pozbycia się bogactwa nie jest – jak to tłumaczy wielu - prostą metaforą. Kryje się w nim 

jednoznaczne nawiązanie do radykalnego nauczania Jezusa („Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie 

mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, 

ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i 

serce twoje. [...] Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie 

miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” - Mt 

6,19-21.24). Kryje się w nim również praktyka Kościoła czasów apostolskich („Ci wszyscy, co uwierzyli, 

przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według 

potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z 

radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im 

codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia” Dz 2,44-47).  

 

Ewangeliczna rada ubóstwa, odwołująca się do słów i przykładu życia samego Jezusa Chrystusa, we 

współczesnym świecie wydaje się szczególnie przydatna. Wobec narastającej biedy wielu rodzin i ciągle 

postępującego rozwarstwienia pomiędzy wąską grupą bardzo bogatych i coraz większymi obszarami 

zwyczajnej biedy, wszyscy winniśmy poczuć się wezwani przez Jezusa Chrystusa do nowego przyjęcia 

słów: „Błogosławieni ubodzy w duchu” (Mt 5,3).  

 

Bez wiary w Boga człowiek zaczyna szukać szczęścia w mnożeniu posiadanych rzeczy i spełnianiu swoich 

dążeń. Tymczasem nikt nie znajdzie szczęścia ani w budowanych przez siebie instytucjach i systemach, ani 

w pomnażaniu majątku czy zdobywaniu kariery, jeśli nie zrozumie, że Królestwo niebieskie obiecane jest 

ludziom ubogim w duchu. Właściwa, ewangeliczna postawa wobec dóbr materialnych, obowiązująca 
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każdego chrześcijanina, każe w dobrach materialnych - pozyskanych z zachowaniem sprawiedliwości - 

widzieć tylko dobro powierzone przez Boga, którego nie jesteśmy pełnoprawnymi właścicielami, a jedynie 

dzierżawcami, którym to dobrem należy zarządzać sprawiedliwie, czyli z pożytkiem nie tylko dla siebie, ale 

także dla innych, przede wszystkim biednych i potrzebujących. 

 

Ta zachęta jest bardziej radykalną formą przykazania miłości bliźniego. Jest nowym, konkretnym wyrazem 

przykazania miłości Boga. Zarówno przykazania, jak zaproszenie Jezusa skierowane do bogatego 

młodzieńca, służą jednej i niepodzielnej miłości, która spontanicznie dąży do doskonałości, a której miarą 

jest sam Bóg: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). U św. 

Łukasza, Jezus uściśli jeszcze bardziej treść owej doskonałości: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest 

miłosierny” (Łk 6, 36).  

 

c. Ta zachęta skierowana jest przede wszystkim do tych, którym powierza On szczególną misję, poczynając 

od Dwunastu; ale jest też oczywiste, że miano ucznia Chrystusa przysługuje każdemu wierzącemu (por. Dz 

6, 1). Dlatego naśladowanie Chrystusa jest pierwotnym i najgłębszym fundamentem chrześcijańskiej 

moralności.  

 

Naśladowanie to nie polega jedynie na słuchaniu nauki i na posłusznym przyjmowaniu przykazań. Oznacza 

ono coś bardziej radykalnego: przylgnięcie do osoby samego Jezusa, uczestnictwo w Jego życiu i 

przeznaczeniu, udział w Jego dobrowolnym i pełnym miłości posłuszeństwie woli Ojca.  

 

Wzywając młodzieńca, by szedł za Nim drogą doskonałości, Jezus żąda od niego, by doskonale wypełnił 

przykazanie miłości, „Jego” przykazanie. By włączył się w Jego doświadczenie całkowitego daru z siebie: 

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje” (Mt 16, 24; por. VS, 19).  

   

4. ODSZEDŁ SMUTNY 
 

Dla młodego bogacza było to za trudne. Nie był jeszcze tak doskonały, jakby się mogło wydawać. „Nie 

wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki 

takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy 

dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje” (Mt 19,11-12). 

 

Młodzieniec z Ewangelii w chwili podstawowego wyboru nie miał jeszcze odwagi postawienia wszystkiego 

na Jezusa. W efekcie odszedł smutny i przygnębiony. Zrozumiał bowiem, że brakuje mu wielkoduszności i 

to nie pozwoliło mu na pełne urzeczywistnienie samego siebie. Wrócił do swojego bogactwa, niezdolny do 

zerwania z własnym egoizmem.  

 

5. O. CZESŁAW LINIEWICZ OFM 
 

Przykładem człowieka, który nie tylko zostawił wszystko i poszedł za Jezusem, ale był także postacią 

obecną na polu budowania jedności chrześcijan był Ojciec Liniewicz. Urodził się on dnia 10.05.1948 roku w 

Szczecinku, na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej, przeniósł się 

z rodzicami do Wronek. Tam rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej, pracując jednocześnie 

jako ślusarz w miejscowych Zakładach Ziemniaczanych. W 1969 ukończył Technikum Mechaniczne i 

podjął pracę na stanowisku konstruktora w Fabryce Maszyn i Urządzeń we Wronkach, gdzie pracował do 

1971 roku.  
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Po zakończeniu pracy zawodowej wstąpił do Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych 

Franciszkanów i – usłyszawszy podobnie jak św. Franciszek wezwanie Jezusa „idź, sprzedaj, co posiadasz, i 

rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” - rozpoczął w Osiecznej 

nowicjat. Potem studiował w Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie. W latach 1983-

1986 był wicerektorem WSD w Katowicach-Panewnikach oraz duszpasterzem akademickim. Jednocześnie 

studiował na KUL-u poradnictwo psychologiczne i psychoterapię, a we wrześniu 2000 roku objął urząd 

gwardiana klasztoru w Poznaniu. Jest autorem Modlitewnika maryjnego, Lekcjonarza maryjnego i 

Franciszkańskich obrzędów życia zakonnego w Polsce oraz redaktorem Modlitewnika franciszkańskiego. 

Interesował się szczególnie biblistyką, liturgiką i ekumenizmem. 

 

W grudniu 2001 został mianowany członkiem Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej i wszedł do 

Poznańskiej Grupy Ekumenicznej i dzięki temu - w 2004 roku - podjął prace w Synodalnej Komisji ds. 

Dialogu Ekumenicznego. W 2009 r. Minister prowincjalny uczynił go swoim delegatem ds. ekumenizmu.  

 

O. Czesław zmarł nagle, w poniedziałek, dnia 3.10.2011 r. w klasztorze w Brodnicy, w trakcie głoszenia 

triduum przed uroczystością św. Franciszka. Odszedł do Pana w 63. roku życia, w 40. roku powołania. My 

zaś modlimy się za niego i wspominamy ze wzruszeniem tę postać spokojną, pogodną i wnoszącą tak wiele 

dobrego ducha w atmosferę poznańskiego, i nie tylko poznańskiego, ekumenizmu.  

 

Nie mogę też nie poprosić o modlitwę w intencji członka Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, pastora 

Tadeusza Raszyka, który był zawsze z nami, a teraz walczy z ciężką chorobą.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec, rozważając ewangelijną opowieść o bogatym młodzieńcu zróbmy rachunek sumienia. 

Zastanówmy się nad posiadanym przez nas „bogactwem”. Poprośmy Ducha Świętego, by pomógł nam 

najpierw dojrzeć w najdalszych zakątkach duszy ukryte „zapasy”, „skarby” i „bogactwa”, a następnie 

poprośmy Go, aby pomógł nam zrezygnować z tego wszystkiego dla Królestwa Bożego. A potem pójdźmy 

za Jezusem, wówczas nasze serce - wolne od niepotrzebnych obciążeń – będzie mogło raźniej podążać 

drogą świętych.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Wszystkich Świętych, 1.11.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Z niezliczoną rzeszą świętych. Uroczystość Wszystkich Świętych (Poznań, 

Cmentarz na Górczynie - 1.11.2011).  

   

W dzisiejsze listopadowe popołudnie stajemy w zadumie na górczyńskim cmentarzu, wspominając tych, 

którzy już odeszli spośród żywych; którzy nas poprzedzili w drodze do niebieskiej Ojczyzny. Zatrzymujemy 

się nad ich grobami, przypominamy sobie ich twarze. Najpierw rodziców, z ich piękną miłością do nas. 

Dziadków, z ich ciepłymi sercami. Kapłanów z ich Bożą miłością. Nauczycieli i wychowawców, którzy 

uczyli nas żyć. Naszych krewnych, sąsiadów i znajomych. Ludzi zasłużonych dla Ojczyzny i Kościoła. 

Oczyma duszy dostrzegamy tych, których kochaliśmy i kochamy nadal, a którzy są już po tamtej stronie. A 

miłość wyciska nam łzy.  

   

1. NIEBO  
 

a. Tymczasem dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych niesie przede wszystkim radość, ponieważ w 

tym podniosłym dniu Kościół kieruje swój wzrok ku niebu, ku ogromnej rzeszy mężczyzn i kobiet, którym 
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Bóg dał udział w swojej świętości. Dziś Kościół - „Matka świętych” - ukazuje swoje cudowne piękno, 

rozpoznaje swoje rysy charakterystyczne i doznaje najgłębszej radości.  

 

Dzisiaj wpatrujemy się w „wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich 

pokoleń, ludów i języków” (Ap 7, 9). W świętych Starego Testamentu, poczynając od sprawiedliwego Abla 

i wiernego patriarchy Abrahama. W świętych Nowego Testamentu, począwszy od św. Szczepana, w 

licznych męczenników z początków chrześcijaństwa, a także błogosławionych i świętych z późniejszych 

wieków, aż po świadków Chrystusa naszych czasów. W świętych z wszystkich ras i narodów, wszystkich 

epok i zawodów. We władców i żebraków, intelektualistów i analfabetów, bogatych i biednych, osoby 

konsekrowane i świeckich, dzieci, młodzież i starców, mężczyzn i kobiety, mężów i żony, matki i wdowy. 

Wpatrujemy się we wszystkich, którzy swoim życiem potwierdzili działanie Ducha świętości w Kościele.  

 

Dzisiaj Kościół kieruje swój wzrok na tych, których wspomina List do Hebrajczyków: „Jedni ponieśli 

katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali zelżywości i 

biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przerzynano piłą, przebijano mieczem; tułali się 

w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku - świat nie był ich wart - i błąkali się po 

pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali 

się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie 

chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas” (Hbr 11,32-40).  

 

Kościół wpatruje się w tych, którzy w swoim ziemskim życiu starali się zawsze pełnić Bożą wolę, miłując 

Boga całym sercem, a bliźnich - jak siebie samych. Wszyscy oni cieszą się wiecznością, nie tylko tą, która 

trwa tak długo jak długo trwa o nich ludzka pamięć, ani wiecznością, która jest tylko „ciągiem 

następujących po sobie dni kalendarzowych, ale czymś, co przypomina moment ostatecznego zaspokojenia, 

w którym pełnia obejmuje nas, a my obejmujemy pełnię” bytu, prawdy i miłości (Spe salvi, 12).  

 

Dzisiaj Kościół raduje się „w jednej uroczystości czcząc zasługi Wszystkich Świętych” (por. Kolekta); nie 

tylko tych, których w ciągu wieków wyniósł do chwały ołtarzy, ale i tych niezliczonych mężczyzn i kobiet, 

których świętość jest ukryta przed światem, lecz jest dobrze znana Bogu.  

 

b. Czemu służy nasza dzisiejsza uroczystość? Od tego pytania rozpoczyna się słynna homilia św. Bernarda 

na dzień Wszystkich Świętych. Odpowiedź, jakiej udziela ów święty jest także dzisiaj aktualna: „Nie 

potrzebują święci naszych pochwał i niczego nie dodaje im nasz kult. Tak naprawdę, gdy obchodzimy ich 

wspomnienie, my sami odnosimy korzyść, nie oni. Co do mnie, przyznaję, że ilekroć myślę o świętych, 

czuję, jak się we mnie rozpala płomień wielkich pragnień. Pierwszym pragnieniem, które wywołuje albo 

pomnaża w nas wspomnienie świętych, jest chęć przebywania w ich upragnionym gronie [...]. Drugim 

pragnieniem, [...] jest, aby Chrystus, nasze życie, ukazał się tak jak im również i nam, abyśmy i my ukazali 

się z Nim w chwale” (Sermo 2).  

 

Jak mogę dojść do świętości? Odpowiedź jest jasna; święte życie nie jest zasadniczo owocem naszych 

starań, naszych działań, to Bóg nas uświęca. Jesteśmy powołani przez Boga i usprawiedliwieni w Chrystusie 

nie ze względu na swe uczynki, lecz według postanowienia i łaski Bożej. To działanie Ducha Świętego 

ożywia nas od wewnątrz, a życie Zmartwychwstałego, nam przekazane, nas przemienia (Benedykt XVI, 

Wszyscy święci Papieża. Audiencja generalna 13.04.2011). 

 

Dopiero w takim świetle możemy poprawnie zrozumieć komentarz św. Augustyna do Pierwszego Listu św. 

Jana: „Dilige et fac quod vis — Kochaj i czyń, co chcesz”. A dalej: „Gdy milczysz, milcz z miłością; gdy 

mówisz, mów z miłością; gdy karcisz, karć z miłością; gdy przebaczasz, przebaczaj z miłości; niech w sercu 

tkwi korzeń miłości, wyrośnie z niego tylko dobro” (7, 8). Kto kieruje się miłością, kto w pełni żyje 
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miłością, ten prowadzony jest przez Boga.  

 

2. CZYŚCIEC  
 

a. Jutro z kolei przeważy atmosfera smutku, Kościół przeżywa w ten dzień Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. „Kościół, wspólna i kochająca Matka, oddawszy należną cześć 

wszystkim swoim dzieciom, radującym się już w niebie, stara się teraz gorącymi modłami do Chrystusa, 

swego Pana i Oblubieńca, przyjść z pomocą wszystkim jeszcze w czyśćcu cierpiącym, aby jak najrychlej 

mogli dojść do społeczności z błogosławionymi w radości wiekuistej”. W tym dniu staramy się pomóc tym 

zmarłym, którzy podczas ziemskiego życia byli wprawdzie otwarci na Boga, lecz w sposób niedoskonały. 

Których droga do pełnej szczęśliwości wymaga uprzedniego oczyszczenia z resztek niedoskonałości, z 

wszelkiego zniekształcenia duszy. Mówi Pismo: „ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam 

wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień” (1 Kor 3, 14-15).  

 

Czyściec nie oznacza miejsca, ale raczej formę życia (por. Jan Paweł II, Czyściec – niezbędne oczyszczenie 

przed spotkaniem z Bogiem. Rzym – 4.08.1999). O tej formie pisał największy poeta Dante w następujący 

sposób:  

 

O tym królestwie dziś zawiodę pienia, 

gdzie duchy, ziemskie zmywszy pokalanie, 

stają się godne wejść w Państwo Zbawienia 

(Dante, Boska Komedia. Czyściec. Pieśń I,4-6; tł. A. Świderska) 

 

Skąd oczyszczający się w czyśćcu biorą siłę do przetrwania tego bolesnego procesu oczyszczenia? Czerpią 

ją z Miłości, która na nich czeka. Podobnie jak jeńcy wojenni, którzy przebywając wiele lat w obozach o 

chłodzie i głodzie, po powrocie do ojczyzny wyznawali: Udało się nam przeżyć tylko dlatego, bo 

wiedzieliśmy, że ktoś na nas czeka. Że są osoby, którym jesteśmy potrzebni, które się nas spodziewają. 

Miłość, która na nich czekała okazała się skutecznym lekarstwem na wszelkie doznawane zło. Na 

oczyszczających się w czyśćcu czeka największa Miłość.  

 

b Ta prawda o czyśćcu przypomina nam najpierw, że zmarli mogą się wstawiać za żyjącymi. Śmierć 

zmienia więzi między ludźmi, ale ich nie niszczy. „Życie wieczne nie izoluje człowieka, przeciwnie, 

wyprowadza go z izolacji ku prawdziwej jedności z braćmi i całym stworzeniem Bożym” (kard. J. 

Ratzinger). Wprawdzie – jak - uczy święty Tomasz z Akwinu - w sprawach tego świata zmarli nie wchodzą 

już w relacje z tymi, których tu pozostawili, ale możliwe są relacje w sprawach życia duchowego (Suma 

teologiczna, Suppl., q.72 a.2 ad 4).  

 

Św. Katarzyna z Bolonii (zm. 1463) wyjaśnia: „Często to, co przez świętych w niebie nie mogłam uzyskać, 

otrzymałam natychmiast, kiedy zwróciłam się do dusz w Czyśćcu. To nie dusze czyśćcowe mnie 

wysłuchały, ale Bóg mnie wysłuchał ze względu na Jego miłość do biednych dusz czyśćcowych, które On 

bardzo kocha”. A święty proboszcz z Ars dodaje: „Kiedy chcemy uprosić u Boga prawdziwy żal za nasze 

grzechy, zwróćmy się do dusz czyśćcowych, które od tak wielu lat żałują za swe grzechy w płomieniach 

ognia czyśćcowego”.  

 

Lecz czyściec przypomina nam również o tym, że my, żyjący, powinniśmy pamiętać o zmarłych. 

Ostatecznie pamięć o zmarłych odróżnia nas od zwierząt. Ona jest potwierdzeniem tego, że człowiek jest 

zdolny do wierności i wdzięczności. Potwierdzeniem tego, że miłość nie umiera, ale trwa w sercach tych, 

którzy jej doświadczyli. Z tego względu Kościół zachęca nas, abyśmy wytrwale modlili się za zmarłych, 

ofiarując za nich nasze codzienne cierpienia i trudy. Nie zapominajmy też o Eucharystii składanej w ich 

intencji (2 Mch 12, 42-45), być może potrzebują oni jeszcze ostatecznego oczyszczenia, aby dostąpić 

radości nieba. 

 

Wprzódy mi trzeba okrąg tyloraki 
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dokoła zrobić,/ ilem za żywota 

odwlekał świętej pokuty odznaki./ 

Chyba modlitwą zbawi mię istota 

co żyje w łasce,/ bo innych pacierzy 

głosy nie trafią tam, gdzie niebios wrota./ 

(Dante, Boska Komedia. Czyściec. Pieśń IV, 130-135) 

 

3. PIEKŁO  
 

Ale w Dniu Zadusznym dobrze jest też pomyśleć o stanie, który nazywamy piekłem. Rozmyślanie o piekle 

winno stać się zbawienną przestrogą dla naszej wolności.  

 

Piekło to nie tyle miejsce, ile raczej sytuacja, w jakiej znalazł się człowiek, który w sposób wolny i 

ostateczny oddalił się od Boga, źródła życia i radości. „Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto 

nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego” (1 J 3, 

14 c-15). „Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, 

oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego 

samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem 'piekło' ” (KKK, 1033). 

 

Tam celów nie ma, lecz same rutyny 

Pozardzewiałe — i nie ma tam wieków — 

Dni — nocy — epok — tam tylko godziny 

Biją, jak tępych utwierdzanie ćwieków 

(C.K. Norwid, Z pamiętnika) 

 

I chociaż - bez specjalnego objawienia Bożego - nie wiemy, kogo z ludzi dotknęło ostateczne potępienie, to 

jednak wiemy, że potępienie i piekło nie jest karą Bożą wymierzoną człowiekowi „z zewnątrz”, ile raczej 

logiczną konsekwencją decyzji podjętych przez samego człowieka podczas jego doczesnego życia. Jest 

naturalnym następstwem odrzucenia miłości Bożej, które zwraca się przeciw temu, kto tego dokonał. To 

sytuacja w jakiej nieodwołalnie znajduje się człowiek, który - nawet w ostatniej chwili swojego życia - 

odrzucił miłosierdzie Boga.  

 

To nie Bóg nas potępia, On pragnie wyłącznie zbawienia stworzonych przez siebie istot. To niekiedy sam 

człowiek zamyka siebie na Jego miłość. „Potępienie” polega właśnie na ostatecznym oddaleniu się od Boga, 

które to oddalenie człowiek dobrowolnie wybrał i potwierdził ostateczną pieczęcią w chwili śmierci; wyrok 

Boży tylko ratyfikuje ten stan (por. Jan Paweł II, Piekło jako ostateczne odrzucenie Boga. Rzym - 

28.07.1999). 

 

Drogę do tego stanu otwiera – opisana dramatycznie przez Dantego – straszliwa brama, zza której nie ma 

odwrotu: 

 

Przeze mnie droga do boleści grodu, 

przeze mnie droga na wieczyste męki: 

do zgubionego na zawsze narodu. 

Sprawiedliwości mego Stwórcy dzięki 

ugruntowana przez moc boską w bycie 

wyszłam z Mądrości i Miłości ręki. 

Przede mną żadne nie wszczęło się życie, 

prócz odwiecznego - i ja wiecznie stoję. 

Rzućcie nadzieję wy, co tu wchodzicie!... 

(Dante, Boska komedia. Piekło. Pieśń III,1-9; Przedpiekle; tł. A. Świderska). 

 

ZAKOŃCZENIE 
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Gdy już przebiegliśmy myślą niebo, czyściec i piekło, ożywmy teraz naszą duchową więź ze świętymi i 

pozwólmy, by oni nas mogli pociągnąć ku celowi naszego istnienia, tj. ku spotkaniu z Bożą Miłością.  

 

Kiedy - począwszy od Poznańskiej Katedry - nawiedzamy groby polskich królów i biskupów poznańskich, a 

także groby sprawujących kiedyś władzę, kapłanów, żołnierzy poległych za Ojczyznę, groby naszych 

bliskich, gdy ogarniamy w duchu wszystkie znane i nieznane cmentarze rozproszone na polskiej ziemi oraz 

na całym świecie, gdzie spoczywają doczesne szczątki ludzi oczekujących na ostateczne zmartwychwstanie, 

nie zapomnijmy o gorącej modlitwie za wszystkich wiernych zmarłych, którzy potrzebują jeszcze Bożego 

miłosierdzia. 

 

Nie zapomnijmy w końcu o nas samych; o naszym osobistym stosunku do życia i śmierci. Módlmy się za 

nas samych i za naszych bliskich, za każdego człowieka dobrej woli, abyśmy nie zmarnowali doczesnego 

życia, ale zabiegając o wszystko, co jest potrzebne do życia, troszczyli się przede wszystkim o 

nieprzemijający skarb, jakim jest życie wieczne.  

 

Co raz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej, 

Wokoło lecą szmaty zapalone;/ 

Gorejąc, nie wiesz, czy stawasz się wolny,/ 

Czy to, co twoje, ma być zatracone?/ 

 

Czy popiół tylko zostanie i zamęt, 

Co idzie w przepaść z burzą? —/ czy zostanie/ 

Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament,/ 

Wiekuistego zwycięstwa zaranie!.. 

(C.K. Norwid, W pamiętniku)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wychowawcy Ojczyzny, 6.11.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Wychowawcy Ojczyzny. Dzień Modlitw o Kanonizację Błogosławionych i 

Beatyfikację Sług Bożych pochodzących z Archidiecezji Poznańskiej (Katedra Poznańska - 6.11.2011).  

   

Drodzy Kapłani, 

Osoby życia konsekrowanego, 

Wierni świeccy, 

Kochani Rodacy, uczestniczący – dzięki TV Polonia - w tej Eucharystii na całym świecie!  

 

W pierwszą niedzielę listopada - przypadającą po uroczystości Wszystkich Świętych - modlimy się co roku 

w Poznańskiej Katedrze o kanonizację błogosławionych oraz beatyfikację sług Bożych, pochodzących z 

terenu Archidiecezji Poznańskiej. Czynimy tak, ponieważ jesteśmy przekonani, że nie wolno nam 

zaprzepaścić tak wielkiego dziedzictwa duchowego świadków żywej wiary, którzy - przez doskonałe 

zjednoczenie z Chrystusem - pozostawili nam wzór życia chrześcijańskiego, stając się prawdziwymi 

wychowawcami naszej Ojczyzny.  

   

1. MĘCZENNICY  

 

Najpierw, kierujemy nasze dzisiejsze modlitwy ku męczennikom. W historii chrześcijaństwa męczennicy 

byli wzorami heroicznej wierności jedynemu Bogu. Wzorami całkowitego posłuszeństwa pierwszemu i 
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podstawowemu przykazaniu Dekalogu: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!” (Wj 20,3).  

 

Papież Jan Paweł II w Bydgoszczy 7 czerwca 1999 r. powiedział: „Za szczególną powinność naszego 

pokolenia w Kościele uważam zebranie wszystkich świadectw o tych, którzy dali życie za Chrystusa. Nasz 

wiek, nasze stulecie ma swe szczególne martyrologium jeszcze nie w pełni spisane. Trzeba je zbadać, trzeba 

je stwierdzić, trzeba je spisać. […] Trzeba, ażebyśmy przechodząc do trzeciego tysiąclecia spełnili 

obowiązek, powinność wobec tych, którzy dali wielkie świadectwo Chrystusowi w naszym stuleciu”. 

 

I chociaż w historii chrześcijaństwa męczenników nie brakowało w żadnym stuleciu, to jednak w sposób 

szczególny naznaczyli oni swoją krwią wiek dwudziesty. Byli pośród nich także męczennicy Kościoła 

Poznańskiego. Jakaś część spośród nich znalazła się już w gronie błogosławionych, o których kanonizację 

dzisiaj się modlimy. Idzie o 16 osób:  

 

1. bł. bpa Michała Kozala (1893-1943), który urodził się w Nowym Folwarku k. Krotoszyna,  

2. bł. ks. Mariana Konopińskiego (1907-1943), wikariusza parafii św. Michała w Poznaniu, 

3. bł. ks. Józefa Kuta (1905-1942), proboszcza z Gościeszyna, 

4. bł. ks. Włodzimierza Laskowskiego (1886-1940), dziekana z Lwówka, 

5. bł. ks. Narcyza Putza (1877-1942), proboszcza parafii św. Wojciecha w Poznaniu, 

6. bł. o. Józefa Cebulę (1902-1941), oblata, który kończył gimnazjum w Krotoszynie,  

7. bł. ks. Ludwika Mzyka (1905–1940), przełożonego domu werbistów w Chludowie,  

8. bł. o. Alojzego Ligudę (1898-1942), werbistę, który pracował jako kapelan i katecheta w szkole sióstr 

urszulanek w Poznaniu,  

9. bł. br. Grzegorza Bolesława Frąckowiaka (1911–1943), werbistę, z Cerekwicy koło Borku,  

10. bł. br. Józefa Zapłatę (1904-1945), ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, 

11. bł. Natalię Tułasiewicz (1906-1945), poznańską nauczycielkę, która zginęła w obozie koncentracyjnym 

w Ravensbrück dnia 31 marca 1945 roku.  

 

Idzie też o „Poznańską Piątkę”, czyli wychowanków salezjanów poznańskich, którzy zostali zgilotynowani 

w Dreźnie:  

12. bł. Czesława Jóźwiaka (1919-1942), ucznia gimnazjum św. Jana Kantego, 

13. bł. Edwarda Kaźmierskiego (1919-1942), ślusarza-mechanika, 

14. bł. Franciszka Kęsego (1920-1942), kandydata do salezjanów, 

15. bł. Edwarda Klinka (1919-1942), maturzystę z Gimnazjum im. Bergera, 

16. bł. Jarogniewa Wojciechowskiego (1922-1942), ucznia szkoły handlowej. 

 

Dzisiejsza nasza modlitwa kieruje najpierw swój wzrok ku niebu, ku tym mężczyznom i kobietom, którym 

Bóg dał udział w swojej świętości. W ten sposób Kościół - „Matka świętych” - ukazuje swoje cudowne 

piękno, rozpoznaje swoje rysy charakterystyczne i doznaje najgłębszej radości. Ten błogosławiony stan 

pięknie opisuje Dante: 

 

Jako w sadzawki czystej wód krysztale 

rybki się zbiegną do cię, sądząc może, 

żeś im żer przyniósł,/ niezlęknione wcale,/ 

tak ja ujrzałem mknący w tym przestworze/ 

rój świateł ku nam,/ i głos się słyszało:/ 

Oto kto jeszcze miłość naszą wzmoże./ 

W miarę jak każde ku nam się zbliżało,/ 

widzi się rozkosz co ducha opłynie, 

po blasku światła co zeń promieniało. 

(Dante, Boska komedia. Raj. Pieśń V, 100-108)  

 

Wszyscy ci błogosławieni nie cieszą się wiecznością ułomną i przemijającą, która trwa tak długo, jak długo 
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trwa o nich ludzka pamięć, ani tą, która jest tylko „ciągiem następujących po sobie dni kalendarzowych, ale 

czymś, co przypomina moment ostatecznego zaspokojenia, w którym pełnia obejmuje nas, a my 

obejmujemy pełnię” bytu, prawdy i miłości (Spe salvi, 12).  

 

To rzesza tych, którzy w swoim ziemskim życiu starali się zawsze pełnić Bożą wolę, miłując Boga całym 

swoim sercem, a bliźnich - jak siebie samych. Na krętych drogach historii to właśnie oni stali sie 

prawdziwymi wychowawcami i reformatorami Polaków, którzy nie pozwolili sobie na to, by im zginęły 

sprzed oczu stałe punkty odniesienia myśli i działania, dzięki czemu wyprowadzają naszą historię z 

ciemności, do których powrót ciągle nam zagraża. Podczas gdy ludzie mali, bez talentu, bez zasad i bez 

problemów, ale odznaczający się sprytem życiowym, posiadają nadzwyczajną zdolność wyjaławiania 

wszystkiego naokoło siebie oraz pomniejszania wszystkich wartości, święci i błogosławieni, którzy w 

swoim życiu drogą miłości dochodzili do Prawdy, przyczynili się do tego, że może się spełnić nasze 

najgłębsze pragnienie; możemy spotkać największą Miłość, czyli Boga.  

 

2. „ŚWIADKOWIE WIARY”  
 

Po męczennikach, naszą modlitwą obejmujemy także naszych „świadków wiary”. Wiemy przecież, że 

greckie słowo martyr, czyli „świadek” nie oznacza wyłącznie męczennika, który poniósł śmierć za wiarę. 

Ten termin można odnieść również do ludzi, którzy w stopniu heroicznym naśladowali Chrystusa w 

zwykłych okolicznościach życia. Takich ludzi nie brakowało pośród Wielkopolan w ciągu wieków. 

„Kalendarz świętych, błogosławionych, świątobliwych i pobożnych Poznaniaków i Wielkopolan z pism 

staropolskich hagiografów Hiacynta Pruszcza, Stanisława Duńczewskiego i Floriana Jaroszewicza 

zestawiony” (wydany przez Wandę Karkucińską i Jacka Wiesiołowskiego w 1994 roku, s. 7-103) wymienia 

aż 122 osoby święte i świątobliwe, które przeszły przez Poznań. Osoby te należą do szczególnego 

dziedzictwa Kościoła Poznańskiego, które powinniśmy cenić i szanować.  

 

Dlatego modlimy się także o kanonizację błogosławionych świadków wiary naszej archidiecezji: 

 

1. bł. Bogumiła (ok. 1135 – 1204), biskupa poznańskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, a w końcu 

pustelnika,  

2. bł. Edmunda Bojanowskiego (1814 –1871), założyciela sióstr służebniczek, 

3. bł. Sancji Szymkowiak (1910 –1942), serafitki. 

 

Następnie o beatyfikację Sług Bożych:  

 

1. kard. Augusta Hlonda (1881 –1948), 

2. ks. Kazimierza Rolewskiego (1887-1936), rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, 

3. ks. Aleksandra Żychlińskiego (1889-1945), profesora i ojca duchownego w Arcybiskupim Seminarium 

Duchownym w Poznaniu, potem rektora Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, 

4. ks. Stanisława Streicha (1902-1938), zamordowanego przez komunistycznego zamachowca podczas 

Mszy św. w kościele w Luboniu,  

5. ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), proboszcza parafii św. Jana Kantego w Poznaniu,  

6. o. Bernarda z Wąbrzeźna (1575-1603), mnicha z opactwa benedyktyńskiego w Lubiniu, otaczanego 

szczególną czcią przez mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego,  

7. ks. Wawrzyńca Kuśniaka (1788-1866), filipina ze Świętej Góry pod Gostyniem,  

8. o. Euzebiusza Huchrackiego (1885 - 1942), gwardiana klasztoru franciszkanów w Miejskiej Górce,  

9. ks. Ignacego Posadzego (1898-1984), współzałożyciela Chrystusowców i Sióstr Misjonarek Chrystusa 

Króla,  

10. kleryka Jana Wojtkowiaka (1917 –1940), ze Zgromadzenia Księży Werbistów, z Bruczkowa,  

11. kleryka Czesława Golaka (1919 - 1941), ze Zgromadzenia Księży Werbistów, z Fabianowa, 

12. dra Kazimierza Hołogi (1913-1958), lekarza z Nowego Tomyśla, który poświęcił swoje życie dla 
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ratowania życia pacjenta,  

13. Szymona Lebiedziewa, młodego oazowicza i poetę z Grodziska Wielkopolskiego.  

 

„Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: 

ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, 

i ci ją znajdą, którzy jej szukają, 

uprzedza bowiem tych, co jej pragną, 

wpierw dając się im poznać” (Mdr 6,12-13)  

 

Błogosławieni i Słudzy Boży to nasze „panny roztropne”, które „razem z lampami zabrały również oliwę w 

naczyniach” (Mt 25, 4). W ich życiu było widoczne stałe dążenie do zaopatrzenia się w oliwę, która jest 

symbolem Ducha Świętego, symbolem Miłości, którą płonie sam Bóg, i której udziela nam Syn, byśmy 

miłowali Boga, pełniąc Jego wolę oraz miłowali braci, pełniąc czyny miłosierdzia. To Duch Święty sprawia, 

że możemy płonąć, że jesteśmy synami światłości i źródłami światła w świecie (Flp 2, 15). To Duch 

sprawił, że ich więź, komunia z Bogiem – nawet, jeżeli rozwijała się w sposób tradycyjny - nigdy nie 

wykazywała oznak znużenia i monotonii; zawsze uzewnętrzniała się w sposób żywy i oryginalny. Ich życie i 

śmierć odbijało - jak lustro - jedyne światło, którym jest Chrystus.  

 

Dzięki tej „oliwie” ich przykład pomaga nam przedzierać się przez zawiłe problemy naszych czasów do 

prawdy o Bogu, człowieku i świecie. Pomaga zrozumieć, że jedynymi prawdziwymi reformatorami, dobrym 

fermentem Kościoła, są święci. To oni, posiadając ostre widzenie zła, odnajdywali je najpierw w sobie 

samych i tam zaczynali z nim walkę, która stała się dla nich szkołą pokory i miłości. Nie wszyscy dzisiaj o 

tym pamiętają, dlatego tak dużo talentów, energii, gorliwości oraz łaski marnuje się obecnie na walkę z 

urojonym lub z rzeczywistym złem, walkę prowadzoną z niecierpliwością i pogardą dla ludzi i struktur 

Kościoła.  

 

Oni uczą nas, że domem rodzinnym Europy jest Kościół. Gdy dzisiaj europejski system myślenia, działania 

oraz wartościowania znalazł się na swojej górze kuszenia, gdzie zostanie poddana próbie wierność prawdom 

i prawom, którym Europa zawdzięcza swoje istnienie i swój dotychczasowy rozwój, święci, błogosławieni i 

słudzy Boży uczą nas, że nie wystarczy urodzić się Europejczykiem, do tego tytułu trzeba dorastać przez 

całe życie, całe myślenie i działanie, kochanie, cierpienie i umieranie, które ubogaca nasz kontynent w ład 

serca, woli i rozumu.  

 

3. POWSZECHNE POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI  

 

„Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 

ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5). W czasach braku wytchnienia i dowolności, w 

których tak wielu ludzi traci orientację i równowagę, w których wierność miłości w małżeństwie i w 

przyjaźni stała się tak krucha i krótkotrwała, gdy susza i śmierć zagrażają gałązkom, Chrystus przenika nas 

swoim życiem. A ta komunia, „ta przynależność nawzajem do siebie i do Niego nie jest jakimś związkiem 

myślowym, wymyślonym czy symbolicznym, ale – że tak powiem – jest biologiczną, pełną życia 

przynależnością do Jezusa Chrystusa. Jest to Kościół, ta wspólnota życia z Nim i ze sobą nawzajem, która 

opiera się na chrzcie oraz jest przeżywana i pogłębiana za każdym razem w Eucharystii [...], czyli 

niesłychane utożsamienie się Pana z nami, z Jego Kościołem” (Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. 

na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, 22.09.2011). 

 

To utożsamienie nie jest zasadniczo owocem naszych starań, naszych czynów, to Chrystus nas uświęca. 
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Jesteśmy powołani przez Boga i usprawiedliwieni w Chrystusie nie ze względu na swe uczynki, lecz według 

postanowienia i łaski Bożej. To działanie Ducha Świętego ożywia nas od wewnątrz, a życie 

Zmartwychwstałego, nam przekazane, nas przemienia (Benedykt XVI, Wszyscy święci Papieża. Audiencja 

generalna 13.04.2011).  

 

„Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do 

ognia, i płonie” (J 15, 6). Są to słowa skierowane w szczególności do tych, którzy - dzięki różnego rodzaju 

medytacjom, dietom, ćwiczeniom, wiedzy tajemnej itp. – starają się osiągnąć doskonałość poza Chrystusem. 

A chociaż istnieje pokusa obywania się bez Chrystusa w ekonomii, w polityce, w wychowywaniu dzieci, w 

szkolnictwie, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że zbawienia nie można osiągnąć bez Zbawiciela. Nie można 

dojść do doskonałości moralnej bez pomocy Chrystusa. „Beze Mnie nic nie możecie uczynić”.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

A zatem, umocnieni przez tak licznych świadków Ewangelii, przyspieszmy i my kroku na drodze do Pana, 

który nadchodzi. 

 

Módlmy się za nas samych i za naszych bliskich, za każdego człowieka dobrej woli, abyśmy nie marnowali 

doczesnego życia, ale troszczyli się przede wszystkim o nieprzemijający skarb, jakim jest wieczne 

zbawienie.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Nowy rok działalności Szkoły Katechistów, 

5.11.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Przyszłość Kościoła. Inauguracja nowego roku działalności Szkoły 

Katechistów (Poznań, Wydział Teologiczny – 5.11.2011).  

 

Dzisiaj inaugurujemy Mszą św. następny rok działalności Szkoły Katechistów Archidiecezji Poznańskiej. 

Szkoła ta służy przygotowaniu katechistów świeckich do dzieła katechezy dorosłych w naszej archidiecezji. 

Szkoła ta jest niezwykle potrzebna, ponieważ przyszłość Kościoła w Polsce zależy od ludzi, którzy będą 

głosić Dobrą Nowinę z mocną i żywą wiarą.  

   

1. NOWA EWANGELIZACJA  
 

a. Samo zadanie głoszenia Ewangelii rozpoczęło się od momentu Zesłania Ducha Świętego. W historii 

przyjmowało ono różne formy, w zależności od miejsc, sytuacji i okresów historycznych.  

 

Dzisiaj napotyka ono na niesłychane trudności, ponieważ obecnie przeżywamy kryzys nie tylko 

ekonomiczno-finansowy, ale przede wszystkim kulturowy i antropologiczny. To człowiek jest w kryzysie, a 

Europa zatraca swoją tożsamość.  

 

Pojawiło się zobojętnienie lub zjawisko porzucania wiary – narastające w społeczeństwie i kulturze, która 

przez wieki wydawała się przeniknięta Ewangelią. Przemiany społeczne, których jesteśmy świadkami w 

ostatnich dekadach - z jednej strony przynoszą wiele korzyści dla ludzi, w tym także dla Kościoła, ale - z 

drugiej strony prowadzą do utraty poczucia sacrum. Kwestionuje się dzisiaj takie rzeczy, które kiedyś były 

uważane za niepodważalne (jak wiara w Boga stwórcę wszystkiego, objawienie Jezusa Chrystusa jedynego 

Zbawiciela oraz wspólne rozumienie podstawowych ludzkich doświadczeń, takich jak narodziny, śmierć, 

życie w rodzinie i odniesienie do naturalnego prawa moralnego).  

 

Niemiecki filozof religii Bernhard Welte mówi ponadto o tzw. bezistociu religii. Idzie o taką formę 
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religijności, która zachowuje zewnętrzne rytuały i praktyki religijne, zatracając jednocześnie żywotny 

kontakt z jej duchem. Tymczasem „duszą” prawdziwej religijności jest świadoma i żywa więź z Bogiem. 

Jeśli ta więź jest słaba, wówczas religia - mimo zewnętrznych pozorów - przestaje być tym, czym być 

powinna. Zrutynizowane praktyki nie wypływają z samego rdzenia osoby. Nie angażują całego człowieka – 

stąd też bierze się ostry podział na to, co świeckie i to, co duchowe. Stąd też słaby wpływ praktyk 

religijnych na postawy, zachowania i wybory w codziennym postępowaniu. 

 

W ślad za tym idzie pustka wewnętrzna, gdzie człowiek - pragnący być jedynym architektem swojej natury i 

przeznaczenia - odkrywa, iż został pozbawiony tego, co stanowi o jego najistotniejszej cząstce.  

 

b. W obliczu naporu sekularyzacji, potrzebujemy adekwatnej odpowiedzi. Trzeba głoszenia z nową 

gorliwością Ewangelii. Głoszenia, u którego korzeni nie stoi jakiś plan ekspansji, ale raczej pragnienie 

podzielenia się nieocenionym darem, którym Bóg zechciał nas obdarować, dając nam udział w Jego 

własnym życiu.  

Jan Paweł II – podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku – tę odpowiedź nazwał nową ewangelizacją. Kim 

są adresaci nowej ewangelizacji? Są to ludzie ochrzczeni, którzy swojej wiary nie pogłębili, od dawna nie 

mieli kontaktu z Kościołem, którzy – z własnej lub z winy innych ludzi - od Kościoła odstąpili, lub znaleźli 

się poza jego duszpasterskim oddziaływaniem. Nowa ewangelizacja winna być propozycją takich dróg, 

które pozwolą im na nowo powrócić do Chrystusa. 

 

Kim są ewangelizatorzy? To przede wszystkim ludzie, którzy posiadają głębokie doświadczenie Boga. O 

nich – między innymi mówił Benedykt XVI: „U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej 

czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową 

perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” (Deus caritas est, 1). Dlatego najpierw Kościół 

winien ewangelizować samego siebie, by następnie - jako prawdziwy świadek Chrystusa – mógł uobecniać 

Go w świecie. Nowej ewangelizacji nie dokona się przy pomocy jakiś wyrafinowanych metod, chodzi raczej 

o to, by być autentycznymi chrześcijanami.  

 

2. KATECHEZA DOROSŁYCH  

 

Czym jest katecheza dorosłych? Niełatwo podać jedną jej definicję. Istnieją bowiem różne sposoby 

rozumienia tej katechezy, tak co do jej zakresu, intensywności, jak i do czasu trwania.  

W dokumentach Kościoła, katecheza dorosłych jest rozumiana jako element całościowego procesu 

ewangelizacji (EN, 17; CT, 18). Wyraża się ona w pierwszym, podstawowym, integralnym i 

systematycznym pogłębianiu otrzymanej w Chrzcie świętym wiary, której rozwój dokonuje się w ciągu 

całego życia osoby, prowadzącym do osiągnięcia pełnej dojrzałości w Chrystusie (zob. Ef 4, 13).  

Katecheza dorosłych musi więc być „odrębna”; choć nigdy nie może być odłączona od innych form 

działalności Kościoła:  

• jest różna od pierwszego głoszenia, tj. od przepowiadania Ewangelii tym, którzy nigdy jej nie słyszeli, jak i 

od ponownej ewangelizacji tych, którzy o niej zapomnieli;  

• odróżnia się też od formalnego kształcenia religijnego, które, jako proces systematyczny i 

wyspecjalizowany, wykracza poza podawanie fundamentalnych elementów wiary;  

• nie wyczerpuje się w nieformalnych spotkaniach wspomagających rozwój wiary w Boga, które są 

fragmentaryczne i przypadkowe w codziennym życiu dorosłych.  

• pozostaje ściśle związana ze wszystkimi innymi działaniami podejmującymi rozwój wiary:  

• przedłuża głoszenie centralnego orędzia chrześcijaństwa (kerygmat), uwypuklając je i "tłumacząc" na 

język kultury danego środowiska;  

• przedstawia treści wiary katolickiej, ukazując fundamentalne artykuły Credo w ich ścisłym związku z 

doświadczeniem życiowym osób, przez co wychowuje do autentycznej mentalności wiary;  

• wprowadza w sposób wyraźny i organiczny, choć także elementarny, na drogę wiary, wyrażanej i 

podtrzymywanej przez słuchanie słowa Bożego, jego celebrację (liturgia), posługę miłości (diakonia) oraz 

przez żywe świadectwo, które człowiek dorosły daje w różnych sytuacjach swojego życia.  
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Zadanie to przekracza możliwości duchowieństwa. Księża mogą i powinni wspomagać katechezę dorosłych, 

niemniej jednak potrzeba wielkiej rzeszy świeckich, którzy - podobnie jak Nadzwyczajni Szafarze Komunii 

Świętej – dotarliby do człowieka szukającego, jak i do nieposzukującego Ewangelii. 

a. Aby ludzie świeccy mogli wypełnić tę misję, potrzebują najpierw wcześniejszej formacji (ChL, 58), i to 

takiej formacji, która dokona się na kilku poziomach. 

Pierwszym poziomem będzie formacja ludzka, czyli rozwijanie w sobie cech i postaw niezbędnych w 

działalności misyjnej i apostolskiej. Należą do nich przede wszystkim: uczciwość, szczerość, uprzejmość, 

siła ducha, solidność zawodowa i obywatelska, poczucie sprawiedliwości. Bez dojrzałego człowieczeństwa 

nie ma bowiem dojrzałego chrześcijaństwa i apostolstwa.  

 

Drugi poziom to formacja duchowa. Jej celem jest osobiste nawrócenie, przyjęcie Chrystusa jako Pana 

swojego życia oraz coraz pełniejsze zjednoczenie z Nim przez ustawiczne pogłębianie życia 

sakramentalnego i życia modlitwy. Sprzyja temu udział w rekolekcjach, dniach skupienia, praktyka 

nawiedzania Najświętszego Sakramentu, kierownictwo duchowe, regularna spowiedź św., udział w kursach 

i kręgach biblijnych itp.  

 

Trzeci poziom to formacja intelektualna − czyli zgłębianie podstaw nauki o Kościele, teologii apostolstwa 

świeckich oraz katolickiej nauki społecznej. W Archidiecezji Poznańskiej stworzony został całościowy 

program katechezy dorosłych. Teraz pozostaje – podobnie jak w tekście „Chrzest dorosłych” - szczegółowe 

opracowanie poszczególnych tematów tego programu.  

 

b. Dla przeprowadzenia tego programu w całej archidiecezji potrzebujemy setek katechistów świeckich, 

którzy dotarliby do ludzi oddalonych duchem, lub ciałem od Kościoła. W Szkole Katechistów pragniemy 

ich przygotować do katechezy dorosłych (np. rodziców, którzy pragną Chrztu, Pierwszej Komunii Świętej, 

Bierzmowania dla swoich dzieci). Pośród tych dorosłych jest wielu takich, którzy od lat nie postawili nogi w 

kościele i nie mają żadnych podstaw ku temu, by stać się wychowawcami wiary. Oni potrzebują nowej 

ewangelizacji, która pomoże im dostrzec Światło Prawdy, jaką jest Chrystus.  

Jest to nie tylko kwestia ukazania ludziom dorosłym piękna i głębi Ewangelii, ale i przekonanie ich do 

ewangelijnego sposobu życia. Do tego zaś jest potrzebna wspólnota wiary. W takiej wspólnocie, 

ukształtowanej przez wiarę, ludzie mogliby doświadczyć tego, że nikt nie jest wykluczany ze wspólnoty 

Kościoła. Że istnieje dla nich ostoja wiary pośród sekularyzującego się świata.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec, módlmy się za wszystkich, którzy prowadzą Szkołę Katechistów oraz za tych, którzy odważnie 

podjęli i podejmują w niej swoją formację:  

 

Boże, który pozwalasz nam uczestniczyć w Twojej misji nauczania, uzbrój nasze usta swoją mocą, aby 

katecheza dorosłych - wsparta Twoją pomocą - niosła ludziom Słowo, jakie Ty do nich kierujesz i rozpalała 

na nowo Miłość, jaką Ty ich miłujesz.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święto Niepodległości , 11.11.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Ziemio ojczysta, ziemio jasna. Święto Niepodległości (Fara Poznańska – 

11.11.2011). 

   

„Spojrzał Bóg na ucisk swojego ludu w niewoli, wysłuchał jego jęczenia (Wj 3,7-9), zlitował się i stanął po 

naszej stronie, aby skruszył nieznośne nam więzy i oddał nam wolną, niezależną i zjednoczoną ziemię 

ojców naszych” – tak pisał kard. Aleksander Kakowski nazajutrz po odzyskaniu niepodległości.  
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„Żadne cię miano nadto nie zaszczyca. 

Co być nie mogło przez wieki twą ozdobą. 

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, 

Lecz czymś największym czym być można; sobą! 

(L. Staff, Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą) 

 

1. PATRIOTYZM CZASU WOJNY 

 

Zawieszenie broni - podpisane w dniu 11 listopada 1918 roku - przyniosło naszemu narodowi od dawna 

oczekiwane wyzwolenie. Ten akt dziejowej sprawiedliwości nie był jedynie skutkiem sprzyjającej sytuacji 

politycznej w ówczesnej Europie, ale nade wszystko był owocem wytrwałego zmagania narodu o 

zachowanie tożsamości i duchowej wolności. Mimo pesymistycznych uwag marszałka Piłsudskiego - 

,,Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie kropelki 

krwi” - sprawie niepodległości poświęcało swoje talenty, siły i wytężoną pracę wielu Polaków. Jedni 

ponosili trudy przymusowej emigracji, inni płacili za wolność ojczyzny najwyższą cenę, przelewając krew i 

oddając życie w kolejnych powstaniach, na różnych frontach wojen. W polskiej tradycji nie brakuje 

wzorców życia całkowicie poświęconego dobru wspólnemu naszej ojczyzny. Najpiękniejsze uczucia i 

postawy wyzwalały przykłady odwagi i pokory, wierności ideałom i poświęcenia u wielu rodaków, którzy 

bezinteresownie i z poświęceniem ratowali ojczyznę, gdy była ona poddawana najcięższym próbom. 

Wszyscy oni rozumieli bowiem, że „miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i 

porządku miłości” (KKK, 2239). 

 

„Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, 

która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej” (Jan Paweł 

II, Przemówienie na lotnisku Okęcie, 16.06.1983). W tamtych okolicznościach Polacy objawili wysoki 

stopień patriotyzmu, czyli umiłowania tego, co ojczyste; tego zasobu dóbr, który otrzymaliśmy w 

dziedzictwie po ojcach. A równocześnie - wynikającego z tego stanu posiadania (ziemi, terytorium), 

wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę naszego narodu (por. Jan Paweł II, Pamięć i 

tożsamość). 

 

„Ojczyzna moja tam, gdzie zboża niosą wiatr  

i gdzie zielony krąg zamyka pierścień Tatr,  

i gdzie jak posąg złoty morze wygina łuk,  

i człowiek, gdy z człowieka przemawia żywy Bóg. 

(K. K. Baczyński, Ojczyzna /Prolog/) 

 

2. PATRIOTYZM NA CZAS POKOJU  
 

Natomiast dzisiaj - po 93 latach od momentu odzyskania niepodległości - żyjemy w zupełnie innej sytuacji 

geopolitycznej, w innej Europie. Dzisiaj nie mamy już do czynienia z potrzebą patriotyzmu czasu wojny, ale 

z potrzebą patriotyzmu na czas pokoju. W warunkach pokoju przejawy miłości ojczyzny są niemniej 

potrzebne, niż w czasie wojny. Patriotyzm na codzień to nic innego jak przyczynianie się do dobra 

społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności (KKK 2239). „Ojczyzna – pisał 

Norwid - to wielki zbiorowy obowiązek”.  

 

a. Najpierw będzie to obowiązek dbania o własny rozwój (o zdrowie fizyczne, dojrzałość psychiczną, 

intelektualną, moralną, duchową i religijną). To właśnie miłość ojczyzny winna mobilizować każdego z nas 

do podejmowania trudu osobistego rozwoju i samowychowania. Do zachowania wewnętrznej wolności. 

Trud osobistego rozwoju jak i ochrona wewnętrznej wolności są nie tylko przejawem naszej troski o własny 

los, ale także wyrazem troski o ojczyznę. Tylko ludzie wewnętrznie wolni, idący za głosem prawego, dobrze 

ukształtowanego sumienia mogą budować dobrobyt swojej ojczyzny. Tylko ludzie wolni wychowują ludzi 

wolnych.  
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Niewolnicy natomiast wychowują niewolników. Jakże biedną jest ojczyzna, w której wielu obywateli to 

ludzie zniewoleni, uzależnieni, niezdolni do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Biedną jest ta 

ojczyzna, której znaczną część obywateli stanowią egoiści, ludzie prymitywni, zaburzeni, skoncentrowani 

na sobie samych, na szukaniu doraźnej przyjemności i wygody.  

 

b. Kolejnym przykładem patriotyzmu jest troska o własną rodzinę (tę, z której wyrastamy, w której 

wzrastamy i tę, do której założenia się przygotowujemy). Troska o dobre przygotowanie się do założenia 

trwałej rodziny i o mądre wychowanie dzieci jest jednym z ważniejszych przejawów patriotyzmu. Jakże 

bardzo zagrożony jest los takiego kraju, w którym rodziny są nietrwałe, rozbite, biedne materialnie i 

duchowo, patologiczne, niezdolne do tworzenia klimatu bezpieczeństwa, wrogo nastawione do dzieci oraz 

do mądrego wychowania młodego pokolenia. Silna rodzina jest niezawodną podstawą silnej ojczyzny.  

 

3. PRZYKŁAD OBECNEGO WEWNĘTRZNEGO ZNIEWOLENIA  

 

Dzisiaj posiadamy własną Konstytucję, własny parlament, własny rząd, mamy prawo powiedzieć: jesteśmy 

narodem niepodległym. Tu jednak – niejako bezwiednie - nasuwa się pytanie: owszem, jesteśmy 

niepodlegli, ale czy my umiemy być wolni?  

 

Negatywną odpowiedź na to pytanie zdaje się dawać smutne zjawisko dzieci urodzonych w związkach 

nieformalnych. GUS informuje, że w Polsce - w 2010 roku - urodziło się w związkach nieformalnych 20,6 

%. Trzykrotny wzrost ilości dzieci urodzonych w związkach nieformalnych w ciągu zaledwie 10 lat jest 

bardzo niepokojącym faktem. Ponadto, małżeństwa przeżywają też rosnące kłopoty ze swoją trwałością, a w 

wyniku ich rozpadów w ostatnich latach ponad 50 tys. dzieci rocznie pozostaje osamotnionych, na ogół bez 

ojca. Małą pociechą jest dla nas to, ze gorsza sytuacja pod tym względem panuje w województwach 

północnych i zachodnich. W Szczecinie – powiadają – ok. 40 % dzieci rodzi się w związkach 

nieformalnych.  

 

A dzieje się to akurat teraz, gdy tyle rozprawia się o prawach dziecka. Gdy za przejaw przemocy wobec 

dzieci uznaje się ich krytykowanie, a milczy o ich podstawowym prawie, jakim jest prawo do wychowania 

przez oboje rodziców w stabilnej rodzinie.  

 

Główną odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą sami rodzice. Lecz państwo nie jest tu również bez 

winy. Państwo nie propaguje w dostateczny sposób wzoru trwałej i pełnej rodziny, jako podstawowej 

wspólnoty, najlepiej zabezpieczającej prawa dziecka. Nie bez fatalnego wpływu są też rozwiązania prawne 

faworyzujące osoby samotnie wychowujące dzieci, które zachęcają do życia w związkach nieformalnych, 

bądź do rozwodu. 

 

Przykładem tego podejścia były wysokie dodatki dla dzieci przyznawane kiedyś wyłącznie osobom 

samotnie wychowującym dzieci. Spowodowało to falę rozwodów i zniechęciło wielu do zawierania 

związków małżeńskich, ponieważ status samotności dawał większe prawo do szczególnych zasiłków.  

 

Zazwyczaj szczególne uprawnienia dla osób samotnie wychowujących dzieci uzasadnia się potrzebą 

ochrony najuboższych. Takie uzasadnienie jest jednak chybione. Osoby samotnie wychowujące dzieci nie są 

bowiem w najtrudniejszej sytuacji materialnej. W znacznie gorszej sytuacji są np. rodziny wielodzietne, w 

których małżonkowie wspólnie wychowują dzieci, a nie mają takich szczególnych uprawnień.  

 

4. PRZYCZYNY OBECNYCH KLĘSK  
 

a. Gdzie leżą przyczyny takiej klęski? Być może jakaś część współczesnych trudności jest następstwem 
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długotrwałego okresu naszej niewoli.  

 

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, by mówić, że dnia 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała 

niepodległość, wolność i suwerenność po 123 latach niewoli. Niestety, często nie zdajemy sobie sprawy z 

tego, że Polska była pozbawiona wolności znacznie dłużej.  

 

Już data pierwszego rozbioru - czyli rok 1772 – wskazuje na to, że Polska była pozbawiona niepodległości, 

wolności i suwerenności nie 123, ale całe 146 lat. Sięgając głębiej w dzieje, łatwo zauważymy, że faktyczna 

utrata suwerenności Rzeczypospolitej nastąpiła jeszcze wcześniej, bo w roku 1717, kiedy to tzw. „Sejm 

Niemy” uznał, że gwarantem praw Polski jest car Rosji. Daje to wtedy nie 123 ale ponad 200 lat podległości 

Polski wrogiemu mocarstwu. Ale i to nie oddaje całości, bo przecież wcześniej - to jest już w 1704 roku - 

armia rosyjska wkroczyła w granice Polski. A więc mamy już do czynienia z 214 latami poddaństwa. 

 

Przyglądając się z kolei dziejom po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, dostrzeżemy, że nasza ojczyzna 

- ponad wszelką wątpliwość - utraciła znowu niepodległość, wolność i suwerenność we wrześniu 1939 roku, 

kiedy to Niemcy (zwane wtedy III Rzeszą) i Rosja (zwana Związkiem Sowieckim) po raz kolejny dokonały 

agresji na Polskę i zlikwidowały niepodległe państwo w wyniku tzw. IV rozbioru Polski. A następnie, 

Polska Ludowa - utworzona na rozkaz Stalina i istniejąca od 22 lipca 1944 do 1990 roku - była przecież 

pozbawiona suwerenności przy zachowaniu pozorów niepodległości.  

 

Tak więc – patrząc z naszej dzisiejszej perspektywy w czasy przed i po 1918 roku - otrzymujemy w sumie 

przerażający bilans ok. 265 lat pozbawienia autentycznej wolności. Daje to kilkanaście pokoleń Polaków, 

które - od początku XVIII wieku - nie posiadały własnego niepodległego państwa (por. Józef Szaniawski, 

Niepodległość). 

 

Czy ten długi okres wzrastania Polaków bez atmosfery wolności i odpowiedzialności nie pozostawił 

trwałego śladu w naszej mentalności? Czy tak długa niewola nie okazała się dla wielu - poza szlachetnymi 

wyjątkami - znaczącą przeszkodą w kształtowaniu wolnego obywatela? Czy nie ukształtowała w wielu 

mentalności niewolniczej, która za nic nie ponosi odpowiedzialności?  

 

b. Po wtóre, wydaje się, że nasze obecne trudności w dziedzinie małżeństwa, rodziny i narodu potęguje 

rozpowszechnione dzisiaj błędne myślenie o związkach międzyludzkich w kategoriach kontraktu; w 

kategoriach umowy. Związek małżeński, rodzinny, czy społeczny postrzegany jest jako rodzaj umowy. 

Istota zaś umowy polega na tym, że jest ona dotrzymywana do czasu, gdy strony, które ją zawarły, czerpią z 

niej zaplanowane korzyści. Z chwilą, gdy jedna ze stron dochodzi do wniosku, że aktualny układ nie 

zaspokaja jej interesów, kontrakt ulega rozwiązaniu albo unieważnieniu.  

 

Tymczasem jest sprawą oczywistą, iż żadna wspólnota nie może prawdziwie funkcjonować wyłącznie jako 

wspólnota kontraktowa, bo jest ona również wspólnotą losu. Aby w małżeństwie, rodzinie czy narodzie 

można było skutecznie stawić czoła przeciwieństwom i zagrożeniom losu oraz by żyć ze sobą na dobre i na 

złe, tak małżeństwo, rodzina, jak i naród potrzebują innych więzi niż kontraktowe, potrzebują więzi 

bezwarunkowej.  

 

W małżeństwie i rodzinie taką wartością bezwarunkową, która cementuje wspólnotę jest miłość. W narodzie 

jest to patriotyzm. Tymczasem - w zsekularyzowanym języku kontraktu - nie ma miejsca na uczucie, które 

jest decydujące dla skutecznego funkcjonowania każdej rodziny. Podobnie rzecz ma się z narodem, jako 

wspólnotą polityczną. W powinności obywatelskie nie można wprost wpisać więzi, która powinna łączyć 

ludzi z sobą. Nawet konstytucja nie nakłada na obywateli obowiązku kochania ojczyzny, chociaż zakłada 

lojalność wobec niej. Lojalność jednak jest zbyt słabym spoiwem, by ludzie mogli żyć razem ze sobą i 

solidarnie stawiać czoła wszelkim zagrożeniom wojennym czy kryzysowi gospodarczemu. Do tego 
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niezbędna jest więź bezwarunkowa, która pozwoli widzieć w naszych rodakach naszych braci, za których w 

momencie zagrożenia jesteśmy gotowi ponosić znaczne ciężary, a nawet oddać życie. 

Żadna wspólnota polityczna - ani starożytna demokracja, ani monarchia, ani współczesna demokracja 

liberalna - nie może się obyć bez bezwarunkowej więzi łączącej jej obywateli. Żadna wspólnota polityczna 

nie może istnieć bez tej postawy, którą w naszej kulturze nazywamy patriotyzmem. Ta postawa mogłaby się 

nazywać inaczej, ale i tak musiałaby istnieć - nawet w postnarodowej wspólnocie – ponieważ taka postawa 

jest po prostu niezbędna (por. Rozmowa z dr Dariuszem Gawinem, O patriotyzmie: sprawa najważniejsza).  

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Na koniec, módlmy się więc za wszystkich naszych rodaków, którzy błagali Boga o wolność Polski, którzy 

walczyli o jej niepodległość. Módlmy się w szczególności za tych, którzy w imię miłości ojczyzny oddali 

swoje życie.  

 

W tym dniu szczególnym prośmy Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich naszych rodaków, 

aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z bezcennego daru wolności.  

 

Módlmy się w końcu za nas samych, o głębsze zrozumienie błogosławieństw, jakie niesie ze sobą dojrzała 

miłość ojczyzny. 

 

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna, 

Nie będę powalonym drzewem. 

Codziennie mocniej w ciebie wrastam 

Radością, smutkiem, dumą, gniewem. 

 

Nie będę jak zerwana nić. 

Odrzucam pusto brzmiące słowa. 

Można nie kochać cię i żyć, 

Ale nie można owocować” 

(W. Szymborska, Gawęda o miłości ziemi ojczystej)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, 

13.11.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Świat milczy – ty działaj! Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym 

(Katedra Poznańska – 13.11.2011).  

   

Dzisiaj - w drugą niedzielę listopada - obchodzimy III Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 

Pierwsze obchody takiego dnia odbyły się w 2009 roku i były poświęcone sytuacji chrześcijan w Indiach. 

Drugi dzień, w 2010 roku, ukazywał sytuację prześladowanych chrześcijan w Irak  

   

Tym razem inicjator akcji – tj. polski oddział międzynarodowego stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w 

Potrzebie” – wybrał kraj, który w bieżącym roku podzielił się na dwa oddzielne państwa: Republikę Sudanu 

ze stolicą w Chartumie i Republikę Sudanu Południowego ze stolicą w Dżubie. Taki podział jest 

uwieńczeniem wieloletnich starań mieszkańców Południa oraz społeczności międzynarodowej o położenie 

kresu prawie 30-letniej wojnie domowej między Północą a Południem, która zniszczyła i wykrwawiła cały 

kraj, szczególnie jego południową część. 

Sudan, położony po obu brzegach środkowego biegu Nilu jest miejscem prastarej, liczącej kilka tysięcy lat 
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cywilizacji. Już w połowie drugiego tysiąclecia przed Chrystusem na dzisiejszym pograniczu egipsko-

sudańskim istniało królestwo Nubii (biblijna nazwa Kusz). Przez długi okres należało ono do Egiptu, ale na 

przełomie VIII i VII w. to właśnie ono panowało nad Egiptem. Od VI wieku po Chr. istniały tam dwa 

królestwa chrześcijańskie, które – mimo najazdów muzułmańskich i odcięcia od reszty świata 

chrześcijańskiego – zachowały wiarę aż do połowy XVI wieku. A zatem chrześcijaństwo na terenie Sudanu 

nie jest „obcym ciałem”, ono istniało tam na długo przed pojawieniem się islamu. 

 

Sudan nie jest też obcy nam, Polakom. Któż nie czytał w dzieciństwie o powstaniu Mahdiego, do którego 

nawiązuje tak obrazowo Sienkiewicz w „Pustyni i w puszczy”?  

 

Nasze poznańskie obchody III Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym rozpoczynają się obecną 

Mszą św. w intencji Sudanu. Następnie proponują spotkanie z salezjanką, siostrą Aleksandrą Bartoszewską, 

polską misjonarką z tego kraju. Zwieńczeniem będzie wizyta w Poznaniu bpa Macrama Gassisa z diecezji El 

Obeid. Bp Macram będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej w naszej katedrze w najbliższy piątek o godz. 

19.00.  

 

W dzisiejszej Eucharystii modlimy się więc za chrześcijan Sudanu Północnego i Południowego, którzy – w 

różny sposób - doświadczają ucisku tylko dlatego, że są uczniami Chrystusa. Dla nas samych ta Eucharystia 

jest wzmocnieniem więzi duchowej z Kościołem powszechnym, a w szczególności z jego cierpiącymi 

członkami w Sudanie.  

 

1. EWANGELIA 
 

Przytoczona w dzisiejszej Ewangelii przypowieść o talentach (Mt 25,14-30) uczy nas o obowiązku stałego 

rozwoju ucznia Chrystusowego oraz o skutkach grzechu zaniedbania.  

 

Medytując nad tą przypowieścią dochodzimy do kilku prostych wniosków: 

 

• Wszystkie nasze talenty i zdolności są darem Stwórcy a nie owocem naszej zapobiegliwości.  

• Pociechą dla nas jest to, że nikt na świecie nie jest totalnym beztalenciem; każdy posiada przynajmniej 

jeden talent (jedynie nieumiejętność rodziców, nauczycieli, albo lenistwo samego ucznia może przyczynić 

się do tego, że talent ten zostanie zakopany). 

• Obdarzając ludzi różną ilością talentów, Bóg wydaje się - z pozoru - niesprawiedliwy, ponieważ sprawia, 

iż na starcie ludzie znajdują się w sytuacji nierównej.  

• Otrzymany talent jest proporcjonalny do indywidualnych możliwości każdego z nas. Na tym polega 

prawdziwa sprawiedliwość: nie każdemu po równo, lecz każdemu według możliwości. Bóg daje 

człowiekowi tylko tyle talentów, ile ten jest w stanie rozwinąć swoimi siłami („każdemu według jego 

zdolności” według jego własnej dynamiki). 

• Nie musimy więc patrzeć zazdrosnym okiem na to, że inni potrafią osiągnąć więcej. Komu więcej dano, od 

tego też się więcej wymaga. Mamy więc zrobić tyle, na ile nas stać. Człowiekowi godzi się starać tylko o 

taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności (Arystoteles). Bóg nie żąda od nas rozwijania zdolności, 

których nie posiadamy. 

• Grzech zaniedbania zaczyna się tam, gdzie nie zrobimy nic, gdzie rezygnujemy z wszelkiego wysiłku. 

Niestety w naszym wychowaniu często zaniedbuje się wychowanie do inicjatywy, która jest jednym z 

istotnych elementów ewangelijnej postawy. 

• Ostatecznie jednak Bóg okazuje się sprawiedliwym przez to, że od każdego człowieka żąda na końcu 

100% więcej ponadto, czym go wcześniej obdarzył.  

• Będąc wyposażonym w rozum i wolność, każdy z nas bierze na siebie osobistą odpowiedzialność za swój 

własny rozwój, za własne zbawienie. Wspomagany, lub krępowany przez rodziców i pedagogów oraz 

otoczenie, niezależnie od stopnia uległości wpływom zewnętrznym, pozostaje głównym sprawcą swego 

własnego pomyślnego lub niepomyślnego losu.  
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• Jedynym sposobem zachowania talentu jest jego stałe rozwijanie (np. kto posiada talent do gry na pianinie, 

im więcej ćwiczy, tym większe ma szanse na stanie się mistrzem). „Każdemu bowiem, kto ma, będzie 

dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma”).  

• Rozwoju nie da się zazwyczaj osiągnąć bez wysiłku i cierpienia („Wiemy przecież, że całe stworzenie aż 

dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze 

dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując <przybrania za synów> - odkupienia 

naszego ciała” (Rz 8,22-23). 

• Kara za gnuśność nie kończy się tylko na ostrym napomnieniu i na odebraniu nie wykorzystanego talentu. 

Sługa leniwy zostaje ukarany, wyrzuceniem „na zewnątrz w ciemności”. Wielu ludzi sądzi, że do zbawienia 

potrzeba tylko jednego – ustrzec się grzechu ciężkiego. Sługa leniwy nie uczynił nic złego. Oddał 

właścicielowi otrzymane od niego pieniądze co do grosza. Z punktu widzenia sprawiedliwości wymiennej 

nie wyrządził Panu Bogu krzywdy. A jednak marnując czas, najcenniejszy surowiec, jaki istnieje na ziemi, 

zasłużył na potępienie. Będziemy sądzeni z inicjatywy, z wykorzystania talentów otrzymanych od Boga, z 

sił, czasu, zdolności, które miał w twórczy sposób wykorzystać dla budowy Królestwa Bożego na ziemi. 

• Wszystkie talenty, jakiekolwiek otrzymaliśmy, mają ostatecznie za zadanie służyć chwale Bożej („a ja po 

powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność”). 

• Końcową nagrodą za stuprocentowy, kompletny rozwój talentów nie jest odpoczynek, ale jeszcze bardziej 

ambitne zadanie („nad wieloma cię postawię”). 

• „Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi! (1Tes 5,1-6). 

 

2. PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN NA ŚWIECIE  

 

A zatem, to ewangelijne wezwanie skierowane do nas ma służyć większej chwale Bożej. Takiemu celowi 

służą też wszystkie cierpienia Kościoła na świecie, także w Sudanie, które są właśnie bolesnym sposobem 

rozwijania talentów chrzcielnych.  

 

Tu warto sobie najpierw uświadomić oczywisty fakt, że od początku pojawienia się chrześcijaństwa na 

ziemi Kościół cierpi. Od męczeństwa św. Szczepana po dziś dzień zamordowano na świecie ok. 70 

milionów chrześcijan. Ta liczba wcale nie maleje, ale raczej z każdym kolejnym wiekiem wzrasta. W XX 

wieku np. zamordowano za wiarę 45 milionów chrześcijan, co stanowi 65% wszystkich mordów 

dokonanych na wyznawcach Chrystusa od pojawienia się chrześcijaństwa. Co najmniej 75 % prześladowań 

religijnych na świecie jest dzisiaj skierowana przeciwko chrześcijanom. Co roku ginie za wiarę ok. 170 tys. 

chrześcijan. Codziennie umiera za wiarę prawie 500 wyznawców Chrystusa, a zatem statystycznie rzecz 

biorąc, co trzy minuty ginie jeden chrześcijanin. Chrześcijanie są więc obecnie najbardziej prześladowaną 

grupą religijną na świecie.  

 

Sudan, Nigeria, Somalia, Erytrea, Mauretania, Arabia Saudyjska, Afganistan, Iran, Irak, Jemen, Uzbekistan, 

Turkmenistan, Malediwy, Bhutan, Laos, Korea Północna, Chiny - to tylko niektóre z państw, w których 

chrześcijanie są dyskryminowani. Do tej listy należy dodać te kraje, w których działają silne ruchy 

fundamentalistyczne, powiązane z nacjonalizmem. Tak jest m.in. w Indiach, Bangladeszu, Pakistanie, Turcji 

i Indonezji.  

 

Współczesne formy dyskryminacji bywają różnorodne, często subtelne. Oprócz przymusowej pracy, 

więzienia, obozów koncentracyjnych, lub wygnania z kraju, stosowane są również mniej widoczne, ale za to 

bardziej wyrafinowane represje takie jak śmierć cywilna, ograniczanie wolności osobistej, lub 

dyskryminacja społeczna. Chrześcijanie mają mniejsze szanse na zrobienie kariery w polityce, w wojsku, w 

urzędach państwowych a czasami drogi awansu zawodowego są dla nich w ogóle zamknięte.  

 

Prześladowanie a nawet pogromy chrześcijan bywają zazwyczaj bagatelizowane w mediach. 
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Niesprawiedliwość wobec chrześcijan nie jest ciekawym tematem dla wielu kamer telewizyjnych i fleszy 

aparatów fotograficznych. Materiału o tym nie można zobaczyć w głównych stacjach telewizyjnych, ani 

przeczytać w wiodących dziennikach światowych. Są to bowiem tematy niepoprawne politycznie. 

 

3. PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN W SUDANIE 
 

a. W dzisiejszą niedzielę nie chcemy jednak mówić o dyskryminacji chrześcijan na całym świecie, lecz 

koncentrujemy się na samym Sudanie Północnym oraz Południowym. Przez cały wcześniejszy okres 

istnienia jednego Sudanu sytuacja tamtejszych chrześcijan była bardzo trudna, a na początku lat 

osiemdziesiątych ubiegłego wieku - odkąd tamte władze zaczęły na siłę islamizować kraj - stała się wręcz 

tragiczna.  

 

Wprowadzono prawo islamskie (szariat), które obowiązuje wszystkich obywateli, niezależnie od 

wyznawanej religii, faworyzując jednocześnie islam i sprzyjając islamizacji kraju. Oznacza to np. kary 

długoletniego więzienia, a nawet śmierci za przejście z islamu na jakiekolwiek inne wyznanie. Bardzo 

trudno przychodzi nie muzułmanom - a najczęściej jest to wręcz niemożliwe - uzyskać zgodę na budowanie 

świątyń lub jakiegokolwiek innego budynku kultowego. Chrześcijanie są dyskryminowani przy 

przyjmowaniu na studia, do pracy i stronniczo traktowani przez sądy. Ocenia się, że obecnie co najmniej 35 

tys. wyznawców Chrystusa w tym kraju jest niewolnikami swych muzułmańskich „panów”, gdzie dochodzi 

też do porywania dzieci chrześcijańskich. Na każdym kroku faworyzowany jest islam, który w programach 

nauczania jest przedstawiany w sposób tendencyjny (np. wypaczający dzieje stosunków islamsko-

chrześcijańskich). 

 

Przepisy te niosą ze sobą różne utrudnienia w pracy chrześcijańskich misjonarzy, którzy zajmują się nie 

tylko działalnością ściśle duszpasterską, ale prowadzą również szkoły, placówki służby zdrowia, opieki nad 

uchodźcami itp. Trudno im uzyskać zezwolenia na wjazd i pracę w Sudanie.  

 

Z długiej listy różnego rodzaju ograniczeń i prześladowań, na jakie napotykali i nadal napotykają 

chrześcijanie w tym – do czasu rozpadu – największym obszarowo państwie afrykańskim (ponad 2,5 mln 

km kw.), wystarczy przypomnieć, że w sierpniu 2009 roku fundamentaliści islamscy ukrzyżowali 6 młodych 

chrześcijan za to, że ci nie chcieli wyprzeć się swojej wiary.  

 

b. Sytuacja w Sudanie Południowym wygląda inaczej, przynajmniej od strony formalnej. Podstawą prawną 

jest tam Tymczasowa Konstytucja Sudanu Południowego, gwarantująca wszystkim równość praw i 

obowiązków i zapowiadająca wolność religijną.  

 

Sytuacja katolików obecnie jest tam dużo lepsza niż wówczas, kiedy kraj nie był podzielony. Teraz wśród 

mieszkańców Sudanu Południowego dominują chrześcijanie. Liczba katolików sięga ośmiu milionów w 

prawie dziesięciomilionowej populacji. Muzułmanie natomiast stanowią wspólnotę liczącą poniżej 5 proc. 

wiernych. Działa tam siedem bardzo rozległych diecezji. Wzrasta też liczba powołań do stanu kapłańskiego, 

choć poważnym problemem jest brak środków na utrzymanie i studia kleryków.  

 

Niestety, sytuacja w tym najmłodszym państwie świata nie jest jeszcze stabilna i nie wiemy, jak się rozwinie 

na płaszczyźnie politycznej, społecznej i religijnej. W obliczu tej niestabilności i niepewności biskupi 

katoliccy Sudanu przestrzegają przed groźbą ponownego wybuchu wojny domowej. Wzywają społeczność 

międzynarodową do pomocy w rozwiązaniu obecnego konfliktu na granicy obu państw. Apelują o 

udzielenie pilnej pomocy żywnościowej i sanitarnej oraz zwracają uwagę na to, że tysiące ludzi na 

pograniczu między obu państwami jest zagrożonych codziennymi nalotami bombowymi, dokonywanymi 

przez wojsko Sudanu Północnego. 

 

c. Wracając do orędzia dzisiejszej Ewangelii, pytamy: a co my – Wielkopolanie – powinniśmy w tej sytuacji 

zrobić? Jak możemy rozwinąć nasze naturalne talenty otrzymane od Boga z korzyścią dla chrześcijan 

dyskryminowanych i prześladowanych w Sudanie?  
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Wiemy, że pomoc prześladowanemu Kościołowi jest zazwyczaj organizowana według zasady „trzech 

kroków”. Pierwszym krokiem jest informacja, która winna ukazać skalę prześladowania chrześcijan. Drugi 

krok, to modlitwa, którą wspieramy naszych braci i siostry. Trzecim krokiem jest pomoc materialna. 

 

Aplikując to do naszych warunków, najpierw powinniśmy dowiedzieć się jak najwięcej o tym, co dzieje się 

w jednym i drugim Sudanie. Drugim krokiem winna być nasz modlitwa za prześladowanych; nie tylko 

podczas dzisiejszej Mszy św. Przybądźmy licznie do katedry na piątkową Drogę Krzyżową, by wyrazić 

naszą solidarność z biskupem Gassisem i chrześcijanami Sudanu. Po trzecie, pamiętajmy o pomocy 

materialnej, którą możemy przekazać dla chrześcijan Sudanu za pośrednictwem polskiej sekcji organizacji 

„Kościół w Potrzebie”.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec, módlmy się do naszego Pana. Odkupicielu świata, który rozdzieliłeś swoim uczniom i 

uczennicom rozmaite talenty dla ich dobra oraz dla dobra całego Kościoła, daj mi Ducha, który pochodzi od 

Ciebie, abym poznał talenty, jakich mi udzieliłeś, bo jeśli ich nie poznam, nie potrafię być za nie wdzięczny 

ani ich mądrze używać. Udziel mi łaski, abym je poznał z całą pokorą — tak, abym nie oszukiwał się 

myśląc, że są liczniejsze, niż są w rzeczywistości. Spraw, bym się zadowalał darami, które mi dałeś. Bym 

nie pogardzał wskutek pychy tymi, którzy mniej mają ode mnie, ani nie zazdrościł tym, którzy posiadają 

więcej. Spraw, bym służył Tobie przez wiele lub mało, które mi ofiarowałeś.  

 

Bym przy tym nie zapomniał o koniecznej trosce o te części Twojego Mistycznego Ciała, którym pozwoliłeś 

uczestniczyć w cierpieniu Twojego Syna. Umacniaj nasze Siostry i Braci w Sudanie, którzy są 

prześladowani z powodu swej wiary. Daj im siłę wytrwania, aby w każdym ucisku złożyli w Tobie całą 

swoją ufność i okazali się Twoimi wiernymi świadkami. Pozwól im znaleźć otuchę i siłę dzięki więzi 

duchowej, jaka łączy ich z chrześcijanami żyjącymi na całym świecie.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata, 20.11.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Ciebie, Chryste, wyznajemy Królem czasu i wieczności. Uroczystość Jezusa 

Chrystusa, Króla Wszechświata (Katedra Poznańska – 20.11.2011). 
 

Iesu, rex admirábilis, 

et triumphátor nóbilis, 

dulcédo ineffábilis, 

totus desiderábilis: 

(Officium lectionis)  

 

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, tuż przed rozpoczęciem Adwentu, kierujemy nasz wzrok ku 

Chrystusowi, zwycięskiemu Władcy Wszechświata. Dzisiejsza uroczystość stanowi jakieś imponujące 

zamknięcie, pieczęć całego roku liturgicznego. Jest to – w pewnym sensie – także przypomnienie chwili 

zakończenia całych dziejów zbawienia, ostatni etap; zjednoczenie wszystkiego i wszystkich w Bogu.  

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim 

tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od 

drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie” 

(Mt 25,31-33). 
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„Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, 

Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako 

ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn 

zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich” (1 Kor 

15,24-26.28).  

 

Dzisiejsze przypomnienie tego kulminacyjnego momentu jest jednocześnie świętem patronalnym Akcji 

Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W ten dzień, do członków jednego i drugiego 

stowarzyszenia skierowane jest jedno i to samo orędzie o powszechnym władaniu Chrystusa, Króla 

Wszechświata.  

 

1. CHRYSTUS KRÓL  

 

a. Dlaczego Chrystus Król? Wydawałoby się, że podkreślanie w dzisiejszych czasach tytułu królewskiego 

jest już nieaktualne. Przecież prawie wszystkie królestwa ziemskie poszły w cień, a te, które się jeszcze 

uchowały, pozostają już raczej tylko atrapami.  

 

Jest to orędzie dość dziwne, zważywszy na to, że podczas Jego ziemskiego życia nikt nie uważał Jezusa za 

króla. Dlaczego nikt nawet nie podejrzewał, że może być królem. Przecież Jezus urodził się w stajni, a nie 

na dworze królewskim. O Jego narodzeniu dowiedzieli się najpierw ubodzy pasterze, a nie wielcy tego 

świata. Jego królewskość była całkowicie ukryta aż do chwili procesu przed Piłatem.  

 

On sam, gdy ludzie kilkakrotnie próbowali obwołać Go królem, nie zgodził się na to. Nigdy też – podczas 

swej działalności publicznej - nie powiedział o sobie, że jest królem. Owszem, mówił w tym okresie bardzo 

wiele o Królestwie Bożym, podkreślając zawsze, że jest ono zupełnie inne niż to, co wyobrażali sobie Jego 

słuchacze. Kiedy np. matka synów Zebedeusza poprosiła, aby jej synów umieścił w swym królestwie po 

swej prawie i lewej stronie, odpowiedział jej ostro: „Nie wiecie, o co prosicie”, wskazując tym samym, że 

nawet Jego najbliżsi nie rozumieli natury Królestwa, które zapowiadał (Mt 20,20-24). Stąd, wyjaśniając 

zasady tego Królestwa, powiedział: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą 

władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. 

A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna 

Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” 

(Mt 20,25-28). 

W ten sposób Syn Człowieczy przyjął oblicze głodnych i spragnionych, cudzoziemców, nagich, chorych i 

więźniów, wreszcie wszystkich, którzy cierpią lub są usuwani na margines, stając się sługą swoich 

najmniejszych braci. Tymi słowami wskazał, że prawdziwe królowanie nie polega na używaniu przemocy 

towarzyszącej władzy, ale na pokornej służbie, nie polega na ucisku słabych, ale na chronieniu słabych.  

 

b. Dopiero przed sądem Piłata, kiedy „Piłat zapytał Go: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Odpowiedział 

mu: «Tak, Ja nim jestem»” (Mk 15,2).  

 

Wtedy dopiero potwierdził swoją królewską władzę, tłumacząc jednocześnie Piłatowi, że nie jest to żadna 

władza polityczna: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy 

moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd” (J 18,36). Jezus 

zdecydowanie odciął się od jakiegokolwiek dążenia do zdobycia władzy ziemskiej, podkreślając 

jednocześnie swoją władzę duchową, która nie ogranicza się do jakiegoś określonego terytorium 



736 
 

geograficznego, ale obejmuje duchem cały świat i każdego człowieka. 

On nie zgodził się na to, by nałożono Mu złotą koronę królewską i dano do ręki berło, żeby Go odziano 

królewskim płaszczem purpurowym, ale przyjął koronę z ciernia, trzcinę zamiast berła i strzęp czerwonego 

żołnierskiego płaszcza. Zamiast korony chwały, przyjął koronę hańby.  

 

Jezus nigdy nie walczył orężem i nie przelewał cudzej krwi dla zdobycia władzy, ale przelał własną krew 

dla zbawienia rodzaju ludzkiego: „Wiecie bowiem, że [...] zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, 

srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako Baranka niepokalanego i bez zmazy” (1 P 1,18-

19). 

 

Św. Augustyn komentuje to w następujący sposób: „Nie po to jest Królem Izraela, aby wyciskać podatki, 

mieć do swojej dyspozycji uzbrojone wojsko, czy też, aby zwyciężyć wrogów widzialnych. Jest Królem 

Izraela, co rządzi umysłami, ponieważ jest wieczystym doradcą; bo tych, co w Niego wierzą, w Nim mają 

ufność i Go miłują, wiedzie do królestwa niebieskiego”.  

 

2. CHRZEŚCIJANIN  
 

Każdy z nas - przez fakt Chrztu świętego - stał się własnością Chrystusa Króla, wpisując się w szeregi Jego 

obywateli. On zaś przyrzekł nam życie wieczne. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, iż tę umowę zawarli 

wszyscy chrześcijanie na ziemi, których jest przecież tylko w tej chwili ponad miliard, to musimy przyznać, 

że żaden ziemski władca nie miał nigdy tylu obywateli.  

 

O sile więzi z naszym Władcą świadczy przelana za Niego krew milionów chrześcijan, którzy umiłowali 

Jego i Jego prawo. Takiej daniny wierności nie otrzymał żaden ziemski król. Od męczeństwa św. Szczepana 

po dziś dzień zamordowano na świecie ok. 70 milionów chrześcijan. I ta liczba wcale nie maleje, lecz z 

każdym kolejnym wiekiem wzrasta. W samym XX wieku np. zamordowano za wiarę 45 milionów 

chrześcijan. Obecnie codziennie umiera za wiarę prawie 500 wyznawców Chrystusa, a zatem statystycznie 

rzecz biorąc, co trzy minuty ginie jeden chrześcijanin.  

 

Niemniej jednak, trzeba też przyznać, że przeciętnemu współczesnemu chrześcijaninowi, który lekceważy 

swoje powołanie do świętości i jest przyzwyczajony do dostrzegania oznak wielkości w sukcesie, pieniądzu 

czy władzy, trudno zaakceptować takiego Króla, który chce być niewolnikiem bliźnich. Takiego Pana, który 

czyni siebie niewolnikiem najmniejszych, którego tronem jest krzyż. Dla którego panowanie oznacza 

służbę. A jednak to właśnie On prosi nas, abyśmy poszli za Nim tą samą „królewską drogą”, służąc ubogim, 

słabym i odsuniętym na margines.  

 

Tę drogę służby trzeba rozpoczynać od oddania Mu własnego serca, ponieważ to właśnie tam Bóg spotyka 

się z naszą wolnością. To właśnie tam możemy Mu nie pozwolić na panowanie nad sobą, a w konsekwencji 

stać się przeszkodą w Jego królowaniu nad światem: w rodzinie, społeczeństwie, w historii. Tymczasem 

chodzi o to, by każde ludzkie serce przylgnęło bezwarunkowo do Chrystusa. Od tego zależy nie tylko nasze 

osobiste zbawienie, ale także zbawienie świata. On pragnie najpierw królować w naszych sercach, a stamtąd 

- nad całym światem. Gdybyśmy - jako chrześcijanie - tego nie uczynili, całe nasze opowiadanie o 

królowaniu Chrystusa, byłoby przejawem błazeństwa.  

 

Mamy możliwość wyboru, z kim chcemy się sprzymierzyć; z Chrystusem i Jego aniołami czy z diabłem i 

jego zwolennikami? Do nas należy wybór. Chcemy wprowadzać w czyn sprawiedliwość, czy też 

niegodziwość; podjąć miłość i przebaczenie, czy zemstę i zabójczą nienawiść. Do nas należy odpowiedź - 

nie tylko werbalna, ale przede wszystkim czynna. Jeśli wybierzemy drogę czynnej, szczodrej miłości 

bliźniego, pozwolimy Chrystusowi, aby rozciągnął swoje panowanie w czasie i przestrzeni (por. Benedykt 

XVI, Do pielgrzymów z archidiecezji Amalfi-Cava de’ Tirreni, 22.11.2008). 

 

Udział świeckiego chrześcijanina w Chrystusowym władaniu w świecie objawia się w konkretnym działaniu 
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w sferze doczesnej. Przed nim stoi zadanie takiego przeobrażania instytucji i sytuacji społecznych, by nie 

skłaniały do grzechu, lecz były poddane normom sprawiedliwości i miłości. Doskonalenie wytworów 

ludzkiej pracy i cywilizacji w taki sposób, by przyczyniały się do rozwoju chrześcijańskiej wolności (zob. 

KK 36). Zadaniem świeckich chrześcijan jest odnowienie wszystkiego w Chrystusie (Ef 1,10). Odnowienie 

powołania i godności człowieka, rodziny, kultury, gospodarki, polityki, a także wspólnoty 

międzynarodowej. 

 

Jeden z księży umieścił kiedyś ogłoszenie na swoim blogu, że potrzebna jest pomoc na operację dziecka, 

które bardzo cierpi, ponieważ urodziło się z wadą serca. Chodziło o zebranie pewnej kwoty pieniędzy na 

leczenie. W komentarzu pod tym ogłoszeniem pojawiło się zdanie: A gdzie jest Bóg? Dlaczego do tego 

dopuścił? Odpowiedź księdza była trafna: Nie zajmujmy się pytaniem: „Gdzie jest Bóg?”, skoro możemy tu 

i teraz pokazać Go, pomagając temu dziecku. Często w naszym życiu nie dostrzegamy śladów obecności 

Boga, ponieważ świadomość tego, że może być aż tak blisko jest dla nas przerażająca. Tymczasem św. 

Paweł uczy: „Trzeba bowiem, ażeby Chrystus królował”. Trzeba, żeby Jego Królestwo było widzialne, żeby 

stało się rozpoznawalne. 

 

Potrzeba więc, aby wszyscy chrześcijanie, ale w szczególności członkowie AK i KSM-u byli żarliwymi i 

entuzjastycznymi świadkami delikatnego władania Boga wobec ludzi obojętnych religijnie oraz tych, którzy 

myślą, że poszukiwanie egoistycznego szczęścia, łatwego zysku czy władzy jest ostatecznym celem 

ludzkiego życia. Także wobec ludzi młodych szukających w trudnym świecie motywów życia i nadziei. 

 

3. AK – KSM  
 

Pani Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, 

Pani Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej,  

Członkowie Zarządów, 

Księża Asystenci Diecezjalni i Parafialni jednej i drugiej organizacji,  

Drogie Członkinie i Członkowie zwyczajni, juniorzy, kandydaci AK i KSM-u, 

Czcigodni Seniorzy jednej i drugiej organizacji! 

 

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy katolickie dają swym członkom duchowe oparcie oraz stanowią dzisiaj 

wręcz niezastąpione środowisko formacji dojrzałych postaw chrześcijańskich (por. Christifideles laici, 29). 

Dojrzałych, czyli takich, których sercami i umysłami rządzi Chrystus. Takich, którzy – jako apostolat 

świeckich – mogą stać się owocnym przedłużenie apostolatu hierarchicznego. Celem Akcji Katolickiej jest 

przecież pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz bezpośrednia współpraca katolików świeckich z 

hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła poprzez:  

 

• pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz  

• ukierunkowanie na zadania apostolskie, 

• przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, 

• zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i 

moralności chrześcijańskiej, 

• kształcenie liderów katolickich oraz wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, 

kulturalnym i politycznym. 

 

Ogromnie się cieszę, gdy patrzę na Was, tak licznie zgromadzonych w Poznańskiej Katedrze, jesteście 

przecież nadzieją Kościoła Poznańskiego. Raduję się z tego, że również w tym roku przybyliście do katedry, 

przynosząc bogate plony Waszej formacji wewnętrznej i zewnętrznej. Myślę tutaj także o tegorocznych 

dokonaniach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej, jako składowej części 

Akcji Katolickiej, które zapisało w dziejach naszej archidiecezji piękne karty. Wykorzystujcie Wasze bogate 

dziedzictwo w sposób twórczy, odczytując nowe znaki czasu i dostosowując do nich metody pracy 

apostolskiej.  
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Gratuluję nowym Członkiniom i Członkom KSM-u, którzy dzisiaj składali swoje przyrzeczenia. Niech 

Wasze angażowanie w życie Kościoła i Jego misję apostolską, wychowanie do uczciwej pracy i 

odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności i przedsiębiorczości a także gotowości niesienia 

pomocy słabym, pozwoli Wam głębiej przeżywać miłość do Boga, Kościoła i Ojczyzny.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Za wszystkich wiernych archidiecezji związanych z Akcją Katolicką i Katolickim Stowarzyszeniem 

Młodzieży modlę się do Chrystusa: 

 

„Królu wieczności i czasu, 

Stwórco niebiosów i ziemi, 

Panie gwiaździstych przestworzy, 

Bądź pochwalony na wieki” 

(z hymnu na Jutrznię uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, I Niedziela Adwentu, 27.11.2011 

Abp Stanisław Gądecki. Czuwajcie! I Niedziela Adwentu (Konojad, k-ł pw. św. Andrzeja Apostoła – 

27.11.2011). 

 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Rok liturgiczny trwa tyle samo dni, co rok 

cywilny, lecz zaczyna się w innym momencie i niesie inne wartości. Rok cywilny odzwierciedla tylko rytm 

kosmosu, codzienny obrót Ziemi wokół własnej osi oraz coroczny obieg wokół słońca. Rok liturgiczny 

natomiast zakłada to samo, lecz dodaje do tego nowy wymiar: historię, której bohaterami są Bóg i człowiek. 

W jej świetle wszystkie inne wydarzenia są bez większego znaczenia.  

   

W Adwencie podążamy duchem w dwóch różnych kierunkach. Najpierw ruszamy ku przeszłości, 

wspominając ze wzruszeniem narodziny Zbawiciela w Betlejem. Następnie wybiegamy w najdalszą 

przyszłość, podnosząc wzrok ku ostatecznemu celowi naszego pielgrzymowania w dziejach, jakim będzie 

spotkanie z Chrystusem powracającym w chwale na końcu czasów. W ten sposób nasza nadzieja jest zawsze 

mocno zakorzeniona w zbawczym wydarzeniu z przeszłości, ale kieruje się ku zbawczej przyszłości.  

 

Wierzymy i wyznajemy Tego, „który wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w 

chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca”. Bo nastąpi kres tego świata, a to, co 

zostało stworzone, będzie odnowione” (Cyryl Jerozolimski, Katecheza 15, 1-3). To wyczekiwanie na 

przyszły powrót Zbawiciela jest pełne radosnej tęsknoty, podobne do oczekiwania na moment żniw, albo na 

narodziny dziecka (por. 1Tes 5,3). Nie wolno przespać tego decydującego czasu.  

 

1. EWANGELIA  

 

a. Ewangelia I Niedzieli Adwentu - choć bliska Świąt Bożego Narodzenia – nie mówi jednak o narodzeniu 

Jezusa, ale o Jego drugim przyjściu na końcu czasów. „Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który 

udał się w podróż” (Mk 13,34). Grecki termin apódēmos oznacza emigranta, człowieka, który oddala się od 

swojego ludu (gr. dēmos). To Chrystus jest tym emigrantem, który – w momencie Wniebowstąpienia - 

zostawia swój ziemski dom i wszystko, co tutaj posiadał, pod opieką zaufanych sług (douloi). Pod opieką 

tych, którzy z natury stanowią własność Pana.  
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Jezus, który nam zostawił bogactwa swej łaski i powierzył świat w zarząd, zachęca nas do czuwania, 

ponieważ powróci pewnego dnia oddając sprawiedliwość złym i dobrym sługom.  

 

b. Nie potrafimy przewidzieć czasu nadejścia Chrystusa (kairosu). Nikt nie będzie wiedział, kiedy Pan 

przyjdzie (por. Mk 13,32).  

 

„Chrystus – powie św. Efrem - aby uniknąć pytań uczniów o chwilę Jego przyjścia, powiedział: ‘O dniu 

owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, ani Syn; nie wasza to rzecz znać czas i chwile’. Pan ukrył 

przed nami tę chwilę, aby każdy z nas czuwał i nie wykluczał, że może to nastąpić jeszcze za jego życia. 

Gdybyśmy dokładnie znali czas przyjścia Pana, stałoby się ono daremne, bo nie pożądałyby Go ani narody, 

ani wieki, w których ma się objawić. Pan powiedział tylko tyle, że przyjdzie, ale nie określił, kiedy to 

nastąpi, i dzięki temu stale Go wyczekują wszystkie pokolenia i wieki” (św. Efrem, Komentarz do 

Diatessaronu, 18). 

 

Wprawdzie ewangelia wymienia kilka znaków poprzedzających i wskazujących na bliski koniec 

(„Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a 

miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie”), to jednak znaki wskazują 

tylko na to, że świat w pewnym momencie się skończy, a nie na określony moment, w którym to się stanie. 

Znaki te bowiem pojawiają się od początku ludzkiej historii. Dlatego ten, kto mówi, że nie wie, kiedy Pan 

powróci zgodny jest z nauką Ewangelii. 

 

„Wyczekiwali Go sprawiedliwi i prorocy sądząc, że się objawi za ich dni. Tak samo i dzisiaj każdy z 

wiernych pragnie przyjąć Chrystusa w czasie swego własnego życia, ponieważ Pan nie wskazał dnia tego 

przyjścia. Postąpił tak przede wszystkim, żeby nikt nie mniemał, że On, którego nie dosięga upływ czasu, 

mógł być poddany jakiemuś przeznaczeniu i godzinie. Jakże więc to, co sam postanowił, byłoby Mu 

nieznane, skoro sam określił znaki towarzyszące Jego przyjściu? Tak więc umyślnie Pan je określił w ten 

sposób, aby odtąd wszystkie pokolenia i wieki uważały, że nadejście Chrystusa dokona się właśnie w ich 

czasach” (św. Efrem, Komentarz do Diatessaronu, 18).  

 

Nikt nie będzie wiedział, kiedy Pan przyjdzie (por. Mk 13,32), ponieważ godzinę końca zna tylko Ojciec. 

Jeśli więc ktoś twierdzi, że zna czas paruzji, to z pewnością kłamie, albo uległ kłamstwu. Nie ma sensu 

spekulowanie na temat czasu powrotu Zbawiciela (por. Dz 1,7; 1Tes 5,2; Ap 3,3), bo tego rodzaju 

spekulacje – podsuwane od czasu do czasu przez błądzących - mogą nas doprowadzić jedynie do 

duchowego zamętu (por. 2Tes 2,1-4). 

 

„Natomiast spośród dwóch – uczy św. Tomasz z Akwinu - którzy mówią, że to wiedzą, bardziej 

niebezpiecznie błądzi ten, kto powiada, że już wkrótce przyjdzie Chrystus i nastąpi koniec świata. Jeśli 

bowiem nie stanie się tak, jak to zostało zapowiedziane, ktoś może z tej okazji całkowicie zwątpić w Jego 

przyjście” (De potentia Dei q. 5 a. 6).  

 

„A więc czuwajcie, bo kiedy ciało jest mdłe, to wtedy natura zwycięża i całe postępowanie człowieka jest 

poddane nie jego woli, ale bodźcom natury. A kiedy dusza zapada w odrętwienie, gdy nią zawładnie 

małoduszność czy smutek, wtedy zapanuje nad nią jej wróg i kieruje nią wbrew jej woli. Siły natury mogą 

opanować ciało, a nieprzyjaciel duszę.  

 

Dlatego właśnie Pan poleca nam czuwać i przykazuje, byśmy się nie zaniedbywali, nie trwali w odrętwieniu 

i strzegli się zniechęcenia, bo tak mówi do nas Pismo: "Ocknijcie się, sprawiedliwi", oraz: "Powstałem i 

znów jestem z Tobą", i jeszcze: "Nie zniechęcajcie się", "oddani zaś posługiwaniu, nie upadamy na duchu" 

(św. Efrem, Komentarz do Diatessaronu, 18). 

 

c. A zatem: Czuwajmy! Greckie słowo agrypneo, które znaczy „czuwać” – powiadają - jest połączeniem 

dwóch słów: agros – czyli „pole” i hypnos – tj. „sen”. Słowo to wskazywałoby np. na czuwanie pasterzy lub 
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ludzi pracujących w polu, którzy odpoczywając w czasie nocy, w każdej chwili są gotowi, by - w razie 

niebezpieczeństwa - zbudzić się i bronić swojej trzody, atakowanej przez drapieżniki. Taki sen nie jest więc 

wypoczynkiem czy zapomnieniem o świecie, to raczej nieustanna gotowość do działania. Przypomina to 

dzisiejsze życie odźwiernego w nowoczesnym budynku w mieście. Taki odźwierny nie może się nigdzie 

oddalić, jeśli nie ma zmiennika. Musi czuwać nad tym kto wchodzi i kto wychodzi. Musi zamykać drzwi i je 

otwierać. Winien zwracać uwagę na złodziei. Jednym słowem jego praca wymaga ciągłej czujności.  

 

Na czym ma polegać owo czuwanie sług w oczekiwaniu na ponowne przyjście Chrystusa: „uważajcie na 

siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień 

nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej 

ziemi. Czuwajcie więc (agrypneite) i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, 

co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,34-36). Nasze czuwanie nie jest bezsennością, 

co byłoby niemożliwe do zrealizowania. Czuwać oznacza być przygotowanym na przyjście. Wyrażają to 

doskonale słowa Pieśni nad Pieśniami: „Ja śpię, lecz serce me czuwa” (Pnp 5,2). 

 

„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, 

oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i 

zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam 

wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o 

trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. [...] Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, 

której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie» (Łk 12,35-38.40).  

 

Co znaczy w praktyce „czuwać”? W czasie pamiętnego spotkania z młodzieżą na Apelu Jasnogórskim w 

1983 r., papież Jan Paweł II wyjaśnił to w następujący sposób:  

„Czuwam, to znaczy staram się być człowiekiem sumienia”. Sumienie jest tą władzą w człowieku, która 

wzywa go, względnie powstrzymuje od działania nie ze względu na ewentualne konsekwencje, kary, 

nagrody, ludzkie sądy, lecz ze względu na wewnętrzną wartość i prawdę czynu. Człowiek, który chce i 

potrafi być wierny swojemu sumieniu, ma poczucie bezpieczeństwa i wewnętrzny pokój, płynący z 

przekonania, że postępuje dobrze. 

Czuwać, to znaczy dostrzegać drugiego człowieka, jego potrzeby, prawa, dobro. Właśnie takie było 

podstawowe zadanie odźwiernego z dzisiejszej Ewangelii: czuwać nad służbą i całym domem. Najlepszym 

przykładem takiej postawy jest matka: jej wrażliwość na dzieci, gotowość do poświęcenia się w razie 

potrzeby”. 

 

O tym, jak trudne bywa tego rodzaju czuwanie, przekonali się uczniowie w noc poprzedzającą mękę 

Chrystusa. Kilkakrotnie nie zdali egzaminu z wierności Jezusowi (por. Mk 14,29-31.37-41.50.68-72). 

„Czuwajcie (gregoreite) i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie! Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” 

(Mk 14,38).  

 

2. CZUWANIE ŚW. ANDRZEJA  

 

Andrzej pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim (por. J 1, 44), ale mieszkał w domu teściowej swego 

starszego brata, św. Piotra, w Kafarnaum (por. Mk 1, 21. 29-30). Andrzej był pierwszym powołanym przez 

Jezusa apostołem. 

 

Spotkanie nad Jeziorem Genezaret i powtórne wezwanie przekazał nam św. Mateusz: „Gdy (Jezus) 

przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem i brata jego, 

Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro: byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię 

was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” (Mt 4, 18-20).  
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Dlaczego Jezus powoływał na apostołów właśnie rybaków, a nie np. rolników, krawców czy szewców albo 

żołnierzy? Czy dlatego, że głoszenie Dobrej Nowiny rozpoczynało się właśnie nad Jeziorem Galilejskim? 

Czy dlatego, że krewni Jezusa byli akurat rybakami? Być może chodziło o zwyczajnych, prostych ludzi, o 

„maluczkich”, biednych i niewykształconych? Ale przecież prostymi byli również rolnicy i niewolnicy. A 

może chodziło o pewne przymioty rybaka, niezbędne do późniejszej pracy apostolskiej; do połowu dusz 

ludzkich. O ludzi cierpliwych, wypływających z nadzieją na połów, znający zwyczaje ryb, które pragną 

złowić, znających łowiska, stosujących przynętę, gotowych do podjęcia ryzyka, odważnych i wprawionych 

do pokonywania sztormów. Prostszą odpowiedź daje Ewangelista Mateusz: „królestwo niebieskie podobne 

jest do sieci, zarzuconej w morze” (Mt 13,47).  

 

Oprócz materialnego, greckie słowo użyte na określenie czynności „naprawiania sieci” (katartizontas) 

posiada również swoje znaczenie moralne. W takim właśnie sensie zostało ono użyte w Liście św. Pawła do 

Galatów. Oznacza ono tam sprowadzanie kogoś na poprawną drogę życia: „Bracia, a gdyby komu 

przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie 

takiego na właściwą drogę (katartizete)” (Ga 6,1).  

 

Czujność apostoła Andrzeja – jako rybaka ludzi – polegała zatem na takiej pracy apostolskiej, która z jednej 

strony pozwalała na utrzymanie własnego sumienia nieskalanym na wzburzonym morzu ludzkich dziejów, a 

następnie, na zagarnianie w sieci Królestwa Niebieskiego jak największej ilości pogan, odwracając ich od 

zgubnego oddawania hołdu stworzeniom zamiast Stwórcy. Apostoł Andrzej potrafił tego dokonać, bo ten, 

kto odniósł zwycięstwo nad sobą, potrafi także innym pomóc w odniesieniu zwycięstwa. 

 

W Ewangeliach św. Andrzej występuje jeszcze dwa razy. Kiedy Pan Jezus przed cudownym rozmnożeniem 

chleba zapytał Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?” - św. Andrzej, brat Szymona Piotra, 

powiedział do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to 

jest dla tak wielu?” (J 6,5.9). I jeszcze raz występuje św. Andrzej, kiedy pośredniczy, aby poganie także 

mogli ujrzeć Chrystusa i z nim się zetknąć bezpośrednio: „A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon 

(Bogu) w czasie święta byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy, i 

prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i 

Filip poszli i powiedzieli Jezusowi” (J 12, 20-22). Andrzej był także świadkiem cudu w Kanie (J 1,40 - 2,12) 

i cudownego rozmnożenia chleba (por. J 6,8-15). 

 

Apokryficzne „Dzieje Andrzeja” (z II-III wieku) oraz „Męka św. Andrzeja” (z IV wieku) przekazują, że – 

po Zesłaniu Ducha Świętego - Andrzej pracował w Poncie i Bitynii (dzisiejsza zachodnia Turcja) oraz w 

Tracji (Bułgaria), Scytii (dolny bieg Dunaju) i Grecji.  

 

Przejmujące słowa wkładają autorzy apokryfu w jego usta, podczas jego pobytu w więzieniu:  

„Powiedzmy sobie nawzajem: Szczęśliwy nasz ród, gdyż ktoś go ukochał.  

Szczęśliwe nasze istnienie, gdyż ktoś się nad nami zmiłował.  

Nie jesteśmy istotami rzuconymi na ziemię, ponieważ poznał nas ktoś tak wysoki.  

Nie należymy do czasu, by być zniszczonymi przez czas.  

Nie jesteśmy wytworem ruchu, który sam ustaje, ani przyczyną stawania się, aby podobnie się skończyć. 

Jesteśmy raczej tymi, którzy dążą do wielkości”  

(Greckie dzieje Andrzeja, 33).  

 

Tam też, na Peloponezie, w Patras, dnia 30 listopada 65 lub 70 roku poniósł śmierć. „Po kilku dniach 

wyprowadzono go z więzienia, ciężko pobito i zawieszono na krzyżu. Stamtąd dalej – jak chce apokryf - 

głosił Chrystusa: 

 

Mężowie, którzy stoicie przy mnie, kobiety, dzieci, starcy, niewolnicy, wolni i wszyscy inni, którzy chcecie 

słuchać!  

 

Jeżeli myślicie, że śmierć jest końcem tego przemijającego życia, opuśćcie zaraz to miejsce. [...]  
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Jeżeli miłujecie doczesne przyjemności i szukacie ich ponad wszystko, i tylko z nich zbieracie owoc, 

jesteście podobni do złodziei.  

 

Jeżeli myślicie, że jesteście tylko tym, co widoczne i niczym więcej, jesteście niewolnikami głupoty i 

niewiedzy.  

 

I jeżeli za pożywienie uważacie tylko to ziemskie, które przydaje wagi ciału i siły do utrzymania krwi, sami 

jesteście ziemscy.  

 

I jeżeli myślicie, że znajdziecie wasze szczęście w ciele, które do niego nie jest zdolne, prawdziwie jesteście 

nieszczęśliwi.  

 

Jeżeli uważacie, że zewnętrzne powodzenie czyni was szczęśliwymi, jesteście prawdziwie godni 

pożałowania.  

 

I jeżeli wszystkie wasze majętności przyciągają was do nich samych, jakbyście do nich należeli, niech ich 

ulotność wam urąga” (Greckie dzieje Andrzeja, 56). .  

 

Tak mówiąc, wisiał na nim żywy przez trzy dni, nie przestając głosić Pana i Zbawiciela, aż trzeciego dnia, 

gdy cały lud płakał, oddał ducha” (Grzegorz z Tours, Księga o cudach błogosławionego Andrzeja Apostoła, 

36). Przeżegnawszy zebranych chrześcijan, został skazany i ukrzyżowany głową w dół na krzyżu w 

kształcie litery X. On sam przyjął wyrok z radością; cieszył się z tego, że umrze w podobny sposób jak 

Jezus. 

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec, prośmy Boga, aby pozwolił nam przeżyć owocnie czas tegorocznego Adwentu. Abyśmy tak 

gorliwie oczekiwali Chrystusa, aby gdy przybędzie i zapuka, zastał nas głoszących Jego chwałę.  

 

„Gdy Pan powtórnie nadejdzie 

I trwoga świat opanuje, 

Niech nas nie karze za błędy, 

Lecz przebaczeniem obdarzy” 

(z hymnu na Jutrznię I Niedzieli Adwentu).  

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego, Adwent 2011 

Umiłowani Archidiecezjanie! 

 

W okresie Adwentu podążamy duchem w dwóch różnych kierunkach. Najpierw wyruszamy ku przeszłości, 

wspominając ze wzruszeniem narodziny naszego Zbawiciela w Betlejem. Następnie wybiegamy w najdalszą 

przyszłość, podnosząc wzrok ku ostatecznemu celowi naszego pielgrzymowania w dziejach, jakim będzie 

spotkanie z Chrystusem powracającym w chwale na końcu czasów. Wierzymy, że nastąpi kres tego świata, a 

to, co zostało stworzone, będzie odnowione. W ten sposób nasza adwentowa nadzieja coraz silniej 

zakorzenia się w zbawczym wydarzeniu z przeszłości oraz kieruje się ku zbawczej przyszłości, pełna 

radosnej tęsknoty, przypominającej oczekiwanie na narodziny dziecka.  

   

1. KOMUNIA  
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W otwierającym się przed nami nowym roku liturgicznym pragniemy usilnie rozwijać komunię z bliźnimi. 

Św. Bazyli tak uzasadnia potrzebę istnienia owej więzi we wspólnocie religijnej: „We wszystkim należy 

stawiać wspólnotę ponad samotność. We wspólnocie człowiek mniej krąży wokół samego siebie, a bardziej 

kieruje wzrok ku swojemu bliźniemu. Nie dąży w niej tylko do spełniania własnych pragnień, lecz do 

spełniania życzeń innych ludzi. Ujawnia mu się głębszy sens życia i zostaje obdarowany większą radością. 

We wspólnocie łatwiej spotkać Boga”.  

 

Źródłem trwałej komunii między ludźmi nie może być człowiek, sam obarczony wieloma ograniczeniami. 

Dla chrześcijanina jedynym i wiecznym źródłem takiej komunii jest Chrystus, w którego zostaliśmy 

zanurzeni w Chrzcie świętym. Bez takiego istotnego zjednoczenia z Nim nie możemy nawet marzyć o 

prawdziwej i stabilnej więzi z bliźnimi. „Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a 

Ja w nim, ten przynosi owoc obfity” (J 15,5). Komunia z Chrystusem jest absolutnie niezbędnym 

warunkiem przynoszenia owocu w Kościele. Tylko z niej rodzi się autentyczna komunia pośród chrześcijan. 

Tylko komunia z Bogiem rodzi prawdziwą komunię między ludźmi.  

 

„Tam, gdzie burzy się komunię z Bogiem, która jest komunią z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, burzy 

się także korzenie i źródło komunii między nami, a gdzie nie żyje się komunią między nami, tam także 

komunia z Bogiem w Trójcy nie jest żywa ani prawdziwa” (Benedykt XVI, Kościół - komunia z Bogiem i 

braćmi. Katecheza – 29.03.2006). Jeśli więc nie możemy dojść do zgody z naszymi bliźnimi, jest to 

nieomylny znak tego, że nie tkwimy w komunii z Chrystusem. „Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi 

owocu, [Ojciec mój] odcina” (J 15,2).  

 

„Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie - uczy św. Paweł - jeśli - jakaś moc przekonująca Miłości, 

jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie - dopełnijcie mojej radości przez to, że 

będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie 

pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni 

drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i 

drugich!” (Flp 2,1-4).  

 

2. KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM  

 

Miniony rok liturgiczny ogólnopolskiego programu duszpasterskiego był poświęcony właśnie tematyce 

komunii z Bogiem. Poświęcony konieczności zakorzenienia latorośli w winnym krzewie. Sprawie 

życiodajnej więzi między Bogiem i człowiekiem.  

 

Natomiast bieżący rok liturgiczny, który rozpoczęliśmy pierwszą niedzielą Adwentu, poświęcamy duchowej 

pracy nad umocnieniem więzi między wiernymi. Na fundamencie komunii z Bogiem pragniemy budować 

chrześcijańskie relacje z bliźnimi. Od doświadczenia bliskości Boga, pragniemy przechodzić ku 

doświadczeniu bliskości człowieka.  

Temat tegorocznego programu duszpasterskiego brzmi: Kościół naszym domem. To hasło kojarzy się nam 

niejako automatycznie z domem rodzinnym, będącym miejscem naszego mieszkania, odpoczynku, powrotu, 

schronienia, ostoi, przystani, trwałości, symbolem naszego szczęścia. Domem – promieniującym miłością. 

Taki ludzki dom jest konieczny, by osiągnąć spełnienie emocjonalne i duchowe, czego pośrednim 

potwierdzeniem jest ludzka bezdomność.  

 

Jednym z najważniejszych dzisiejszych wyzwań duszpasterskich jest pojawienie się społeczeństwa coraz 
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bardziej „sierocego”, w którym następuje zanik więzi, spowodowany w dużej mierze kryzysem rodziny. 

Kolejne pokolenie - chociaż bytuje w lepszej sytuacji materialnej - wychowuje się często przy praktycznej 

nieobecności rodziców, szczególnie ojca, co rodzi katastrofalne konsekwencje. Odbija się to także na 

religijności młodzieży, której trudno jest pojąć, czym jest „ojcostwo Boże”, skoro wielu młodych nigdy nie 

doświadczyło ojcostwa we własnym domu.  

 

Warto jednak zauważyć, że kiedy mówimy Kościół naszym domem, zakładamy pewną rzeczywistość 

znacznie przekraczającą potoczne pojęcie „domu”. Pismo Święte uczy bowiem, że pod pojęciem „dom” 

może kryć się wiele rzeczywistości. Pierwsze i najbardziej nam bliskie znaczenie to „namiot, budynek, 

domostwo, mieszkanie, pałac” (J 7,53). Lecz dom może być w Biblii również synonimem ludzkiego „ciała” 

(2Kor 5,1). Trzecie znaczenie - szeroko rozpowszechnione w starożytności – to odpowiednik szeroko 

rozumianej „rodziny”, składającej się z żony, dzieci, krewnych i niewolników; klanu, plemienia (Dz 16,31). 

Czwarte - to nasza „ziemska ojczyzna” (Prz 27,8). Piąte - to „świątynia jerozolimska” (Mt 21,13). Szóste 

znaczenie wskazuje na „Kościół” (1Tm 3,15). Siódme to „ojczyzna niebieska” (J 14,2).  

 

A zatem, kto mówi Kościół naszym domem, ten myśli nie tylko o dobrym samopoczuciu w budynku 

kościelnym, ale również o Kościele jako miejscu naszego osobistego, rodzinnego, ojczystego, i wiecznego 

zakorzenienia. O takiej wspólnocie kościelnej, w której musi istnieć duchowe zespolenie. To zespolenie 

chcemy rozwijać – w duchu Ewangelii i z pomocą sakramentów świętych – szczególnie w postaci 

autentycznie braterskich relacji między pasterzami, prezbiterami, diakonami, osobami życia 

konsekrowanego i wiernymi świeckimi.  

 

Zakłada to nieraz długą i trudną pracę duchową nad poprawą jakości wzajemnych relacji w Kościele, która 

ostatecznie ma prowadzić do tego, by każdy ochrzczony czuł się w Kościele jak we własnym domu, 

szanował i kochał Kościół, był przygotowany na przyjęcie większej odpowiedzialności za jego ewangelijny 

kształt oraz był czynny w misji apostolskiej.  

 

3. KRYZYS GOSPODARCZY  

 

To budowanie silniejszej więzi z naszymi bliźnimi nie urzeczywistniamy w jakichś abstrakcyjnych 

warunkach, lecz w konkretnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Na tę sytuację zwróciło uwagę ostatnie 

„Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim w sprawie współczesnego kryzysu 

gospodarczego”. Oświadczenie wskazuje na to, że kryzys ekonomiczny jest bezpośrednim rezultatem dwóch 

zapaści gospodarczych, jakie wydarzyły się we współczesnym świecie.  

 

Pierwsza to bankructwo bankowe, jakie zaczęło się w latach 2008/9 w Stanach Zjednoczonych, a później 

rozlało się na inne kraje w wyniku niekontrolowanego boomu kredytowego (szczególnie hipotecznego), na 

którym zbudowano „chore produkty bankowe” służące do gwarantowania rozległych akcji kredytowych. 

Ten kryzys bankowy przekształcił się szybko w kryzys finansowy, a następnie w globalną zapaść 

ekonomiczną wielu państw.  

 

Drugi, to ostatni kryzys Europejskiej Wspólnoty Gospodarczo – Walutowej (tzw. Strefy Euro). Ten kryzys 

powstał jako skutek zadłużenia się kilku państw Strefy Euro ponad realne możliwości spłacenia długu w 

przewidywalnej przyszłości. Na skutek tego w niektórych państwach władze popadły w znaczne zadłużenie, 

z którego teraz nie są w stanie wyjść o własnych siłach, a ratowanie tych krajów wykracza poza zasoby i 

możliwości innych państw Strefy Euro i pozostałych krajów Unii Europejskiej.  
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Bezpośrednia przyczyna obecnego kryzysu ekonomicznego leży przede wszystkim po stronie ludzi, 

pragnących za wszelką cenę utrzymać się u władzy, a także po stronie nieodpowiedzialnych rządów i 

instytucji niektórych krajów, lekceważących zasady ekonomiczne i prawa obywateli. Lecz główne 

przyczyny współczesnego kryzysu zostały spowodowane przede wszystkim przez negowanie wartości 

chrześcijańskich, relatywizację praw człowieka oraz lekceważenie celów demokracji.  

 

a. Ustawiczne negowanie wartości chrześcijańskich w euro-amerykańskim kręgu kulturowym, wyrosłym z 

chrześcijaństwa, wywołało wstrząs cywilizacyjny polegający na utracie zmysłu moralnego w różnych 

dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Wyrazem tego jest m.in. bezwzględne dążenie do 

osiągnięcia maksymalnego zysku przy odrzuceniu jakichkolwiek uniwersalnych zasad moralnych. Jest to 

jedna z najgłębszych przyczyn obecnego kryzysu ekonomicznego.  

 

b. Z powyższym zjawiskiem łączy się relatywizowanie praw człowieka. Prawa te są prawami naturalnymi w 

tym sensie, że nie pochodzą od prawodawcy ludzkiego, ale wynikają z przyrodzonej godności ludzkiej. 

Przysługują każdemu człowiekowi bez względu na to, czy zostały wpisane do prawa stanowionego 

poszczególnych państw, czy też zostały tam pominięte. Niestety, współcześnie dochodzi do dowolnej 

reinterpretacji tych praw. Zjawisko to stanowi poważny wyłom w moralnych podstawach funkcjonowania 

współczesnej cywilizacji, w którego konsekwencji zasady etyczne zaczynają tracić charakter pryncypiów 

wyznaczających granice działalności człowieka.  

 

c. Inną przyczyną obecnego kryzysu gospodarczo – społecznego jest mylenie metod z celami demokracji. 

Podstawowym celem demokracji jest dobro wspólne i związane z nim dobro osobowe człowieka. 

Najprostszą metodą prowadzącą do tego celu jest głosowanie, wskazujące wolę większości. Jest to tylko 

metoda, mająca prowadzić do osiągnięcia wspomnianego wyżej celu demokracji. Nie można jej traktować 

jako samoistnego celu. W przypadkach, w których istotą problemu jest prawda (np. prawda biologiczna, 

historyczna, ekonomiczna lub moralna), zdanie większości nie może być rozstrzygające, ponieważ nie ma 

ono żadnego wpływu na ową prawdę. Dlatego odwoływanie się w takich sprawach do woli większości jest 

nie tylko pozbawione sensu, ale może prowadzić do błędnych i szkodliwych decyzji, godzących w cele 

demokracji. Dotyczy to zarówno spraw społecznych, jak i ekonomicznych.  

 

Dopóki nie nastąpią pozytywne zmiany w trzech wyżej wymienionych obszarach, nie można oczekiwać, 

ustąpienia samych kryzysowych zjawisk. Tego rodzaju zaś zmiany nie nastąpią, dopóki człowiek nie uzna w 

Słowie Bożym fundamentu wszystkiego. Bez spełnienia tego warunku nie zostanie usunięta z życia 

indywidualnego i społecznego owa zachłanność względem pieniądza i posiadania, która jest źródłem 

wszystkich przywar i wszelkiego zła. Bez tego nie ma nadziei na kierowanie się odpowiedzialnością 

moralną przez indywidualne osoby, ani kręgi społeczne, prawne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne. 

Tylko ten, kto buduje swoje życie na Słowie Bożym, buduje je naprawdę w sposób solidny i trwały (por. 

Verbum Domini, 10).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Pośród takich właśnie okoliczności: „Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy poranka” (Ps 130,6). 

Nasza tęsknota za Zbawicielem pogłębia się w adwencie i równocześnie skupia na jednym punkcie. Zamiast 

tęsknić za tysiącem niepotrzebnych spraw, uczymy się tęsknić za najważniejszym wydarzeniem w dziejach 

świata. Za oczywistym dowodem miłości Boga do nas. Za Emanuelem, Bogiem z nami. Niech adwentowa 

tęsknota otworzy nasze serca na nadchodzącą Miłość w postaci Jezusa Chrystusa, który przynosi pokój 

Boży i wszelką łaskę. On też gromadzi nas w Kościele, który jest naszym domem.  
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Na owocne przeżywanie Adwentu wszystkim i każdemu z Was z osobna z serca błogosławię,  

   

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, III Niedziela Adwentu, 11.12.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Gaudete! III Niedziela Adwentu (Katedra Poznańska – 11.12.2011).  

   

Jesteśmy w połowie naszej drogi adwentowej. Przeżywamy już trzecią niedzielę Adwentu, zwaną niedzielą 

Gaudete. Jej nazwa pochodzi od pierwszych słów antyfony mszalnej na wejście Gaudete in Domino (czyli 

„Radujcie się w Panu” – Flp 3,1). Jest to zatem niedziela radości.  

W ten dzień kapłan – zamiast fioletowego - przywdziewa ornat w kolorze różowym. Taki kolor można 

nieraz dostrzec podczas wschodu słońca. Symbolizuje on Chrystusa, „Wschodzące Słońce”. 

 

Dzisiejsza niedziela zapowiada bliskość narodzin Zbawiciela, zapraszając nas jednocześnie do tego, 

“abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia”. 

Liturgia Słowa natomiast każe nam rozważyć trzy radości czasu przeszłego oraz czwartą, która trwa po dziś 

dzień.  

 

1. RADOŚCI MINIONE  

 

a. Radość Jerozolimy  

Pierwsze czytanie przypomina nam historię Jerozolimy za panowania perskiego króla Kserksesa oraz jego 

następcy. To właśnie jego następca, Artakserkses (465-458 przed Chr.) stał się dla proroka zapowiedzią 

nadziei na przywrócenie pokoju w Izraelu i odbudowę świątyni. Za dni tego właśnie króla dokonał się - pod 

wodzą Ezdrasza - nowy powrót Żydów do Jerozolimy (458 przed Chr.). W tym okresie miały też miejsce 

narodziny owej szczególnej formy życia żydowskiego, którą dzisiaj nazywamy judaizmem.  

 

Ten czas mesjański przyniósł ze sobą powody wyjątkowej radości: wolność dla biednych (Iz 61,1b), 

prześladowanych i pogrążonych w smutku i czekających na Boży ratunek (Iz 11,4; 29,19; 32,7). Pomazaniec 

ogłosił wolność żydowskim jeńcom i niewolnikom oraz swobodę więźniom (61,1d). Zapowiedział otwarcie 

na oścież drzwi wolności. Obwieścił „rok łaski”, tzn. rok pięćdziesiąty, rok amnestii, czyli czas zwrócenia 

niewolnikom żydowskim wolności i własności, bez których człowiek tylko z największym trudem 

zachowuje swoją godność.  

 

W odpowiedzi na zapowiedź amnestii wyrywa się z piersi mieszkańców Jerozolimy radosna pieśń 

wdzięczności. Miasto objawia całe swoje piękno ukochanej i poślubionej przez Boga, czyli zbawionej i 

sprawiedliwej oblubienicy. „Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie 

przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, 

jak oblubienicę strojną w swe klejnoty” (Iz 61,10). Jerozolima raduje się, ponieważ ponownie znalazła 

uznanie w oczach Bożych. To pierwsza z wymienionych przez dzisiejszą liturgię Słowa minionych radości.  

 

b. Radość Chrzciciela  
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Druga wspomniana dziś radość cieszy Jana Chrzciciela. Jego pojawienie się miało przygotować Lud Boży 

na przyjście Mesjasza. Jan miał sprawić, by ludzie uwierzyli w Chrystusa (J 1,6). Jan czerpie swoją radość z 

bycia świadkiem Chrystusa: „a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na 

głos oblubieńca” (J 3,29). 

Warunkiem doznania owej radości przez Jana była jego pokora. Ujawnił ją kiedy przybyli do niego wysłani 

z Jerozolimy kapłani i lewici (J 1,19). „Ja nie jestem Mesjaszem” (J 1,20; por. Dn 9,25; 1QS 9,11; lQSa 

2,14.20; CD 20,1; 4QPBless 2,4; 4QFlor 1,11-13). Nie jestem wcieleniem Eljasza, choć przybywam w jego 

duchu. Jan nie chciał przywłaszczać sobie nawet cienia godności prorockiej, która przysługiwała mu w całej 

pełni (sam Jezus przecież stwierdził, że Jan był największym prorokiem Starego Testamentu). Ten 

„największy z ludzi” nie chciał przypisywać sobie tego, co było wyłącznie darem Bożym. Dlatego określił 

się tylko mianem głosu, który przygotowuje drogę dla Słowa, czyli dla Jezusa Chrystusa.  

 

Św. Augustyn wnikliwie wyjaśnił rolę Chrzciciela w stosunku do Jezusa, czyli rolę głosu w relacji do 

Słowa: „Czym jest głos bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, który niczego nic oznacza. Głos bez słowa 

dźwięczy w uchu, ale nie przynosi pożytku dla serca. Rozważmy, w jakim porządku dochodzi do 

wzbogacenia serca. Gdy myślę o tym, co mam powiedzieć, wtedy słowo rodzi się w moim sercu; a jeśli chcę 

ci coś powiedzieć, staram się wzbudzić w twoim sercu to, co już istnieje w moim. W tym celu posługuję się 

głosem i mówię do ciebie, aby słowo, które jest we mnie, mogło dotrzeć do ciebie i przeniknąć do twojego 

serca. Dźwięk głosu pozwala ci zrozumieć słowo. Ten dźwięk mija, ale słowo przezeń niesione dotarło do 

twojego serca, a równocześnie pozostaje i w moim sercu. [...]  

 

Trudno jest odróżnić głos od słowa, toteż Jana uważano za Chrystusa. Głos utożsamiano ze słowem. Ale Jan 

wyznał, że jest tylko głosem i nie chciał uchodzić za tego, którym nie był. Rzekł więc: "Nie jestem 

Mesjaszem ani Eliaszem, ani prorokiem". Wtedy zapytano go: "Kim więc jesteś?" I odpowiedział: "Jam głos 

wołającego na pustyni: Prostujcie drogę dla Pana". Głos wołającego na pustyni, głos przerywający 

milczenie, by prostować drogę Panu. To znaczy: mój głos rozlega się po to, aby wprowadzić Pana do 

waszych serc; lecz jeśli nie naprostujecie drogi dla Niego, to nie przyjdzie On tam, dokąd chcę Go 

wprowadzić” (św. Augustyn, Kazanie 293, 3).  

 

c. Radość Tesaloniczan 

Trzecia radość przeszła była udziałem chrześcijan z Tesalonik. Apostoł Paweł kieruje do nich list, w okresie 

trudności przeżywanych przez tamtejszą wspólnotę; w czas prześladowania, jakie spadło na nią ze strony 

Żydów (1 Tes 2,14). Pośród wątpliwości i pytań, wynikających z ledwo poznanej chrześcijańskiej wiary.  

 

W takich okolicznościach apostoł wzywa Tesaloniczan do radości: „Zawsze się radujcie” (1 Tes 5,16). 

Uważa, iż najlepszą terapią w momentach kryzysu jest radość, będąca owocem Ducha (Ga 5,22; por. Rz 

14,17). Radość zrodzona z pewności, że Bóg jest blisko, jest z nami; w radości i w cierpieniu, w zdrowiu i w 

chorobie, jako przyjaciel i wierny oblubieniec. Tego rodzaju radość nie zanika nawet w chwilach próby, 

cierpienia, nie jest powierzchowna, ale trwa w głębi ludzkiego serca, które oddaje się w opiekę Bogu i w 

Nim pokłada ufność. Wszystkie inne rodzaje radości ludzkich są przemijające i nietrwałe.  

 

2. RADOŚĆ DNIA DZISIEJSZEGO  

 

a. Jak wiele znaczy odnaleźć taką radość świadczy pośrednio doświadczenie nieobecności Boga. Roman 

Brandstaetter zwierza się w swoim „Kręgu biblijnym”, że postanowił napisać opowieść o tym, co by się 

działo na świecie, gdyby Chrystus nie istniał: „Gdy zacząłem obmyślać – pisze autor – akcję i konflikt, 

charaktery osób, stosunki polityczne i społeczne, doznałem wrażenia, jakby z głębi czasu zionęła ku mnie 
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potworna otchłań niemożliwa do określenia. W żaden sposób nie mogłem sobie wyobrazić nieobecności 

Chrystusa w ludzkich dziejach. Nie zdołałem wykrzesać z siebie ani jednego obrazu. Tworzywo okazało się 

jałową miazgą, której nie umiałem nadać kształtu. Stanąłem oko w oko z demoniczną próżnią, w której ani 

siebie, ani sensu świata nie mogłem odnaleźć”.  

 

Prawdziwa radość rodzi się nie z czego innego, jak z naszego związku z Bogiem, który jest bliżej nas niż my 

jesteśmy sami sobie bliscy (św. Augustyn, Wyznania, III, 6, 1). Kto spotkał Chrystusa we własnym życiu, 

doświadcza w sercu spokoju i radości, której nikt i nic nie może zniszczyć. Stąd prawdziwa radość nie jest 

przejściowym stanem ducha ani czymś, co się osiąga w wyniku szczególnego wysiłku, ale jest darem – rodzi 

się ze spotkania z żywą osobą Jezusa, udzielenia Mu miejsca w nas.  

 

Niektórzy ludzie pytają, czy taka radość z bliskości Boga w naszym życiu jest jeszcze możliwa. Odpowiedź 

na to pytanie dają swoim życiem ludzie w różnym wieku i z różnych warstw społecznych, którzy znaleźli 

szczęście w poświęceniu swego życia dla innych. W naszych czasach niezapomnianym świadkiem takiej 

prawdziwej radości ewangelicznej była bł. Matka Teresa z Kalkuty. Żyła obcując na co dzień z nędzą, 

ludzkim upadkiem, śmiercią. Jej dusza doświadczyła ciemnej nocy wiary, a jednak obdarowywała ona 

wszystkich Bożym uśmiechem. Czytamy w jej książce: „Niecierpliwie czekamy na raj, gdzie jest Bóg, a 

przecież możemy żyć w raju już tutaj i już w tym momencie. Szczęście z Bogiem znaczy kochać tak jak On, 

pomagać tak jak On, dawać tak jak On, służyć tak jak On” (La gioia di darsi agli altri, 1987, s. 143). Tak, 

radość napełnia serce tego, kto służy małym i ubogim. W tych, którzy kochają w taki sposób, mieszka Bóg, 

a ich dusze się weselą (Benedykt XVI, Radujcie się, bo Bóg jest blisko. Rozważanie przed modlitwą „Anioł 

Pański” - 16.12.2007) 

 

Ci, którzy żyją w bliskości Boga radują się, mimo iż nie odnoszą żadnej widzialnej korzyści. Z ludzkiego 

punktu widzenia Jan nie odniósł przecież żadnej widzialnej korzyści ze swojej misji, nie było mu nawet 

dane wejść do grona uczniów Jezusa. Nasza misja także pod pewnymi względami przypomina misję Janową 

– mamy wskazywać całym naszym życiem na Jezusa obecnego pośród nas, pozostając przy tym jakby w 

cieniu, jako „nieużyteczni słudzy”, którzy wykonują swoje zadanie, niczego nie domagając się w zamian. 

Samo spełnienie wyznaczonej misji jest już nagrodą aż nadto wielką. 

 

b. Na taką drogę wkroczył przed wiekami Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana 

Jerozolimskiego. „Z pozostałych na kontynencie wspólnot zakonnych pod najrozmaitszymi nazwami – pisze 

Jörg-Dieter Brandes - [...] zrodziły się nowe, [...] wspólnoty szlachty, poszukujące dla siebie nowych zadań, 

które już wcześniej przejęły inne organizacje (na przykład Czerwony Krzyż), obejmując swoją działalnością 

znacznie szersze kręgi potrzebujących” (Korsarze Chrystusa, 236-237). Nie należy ubolewać, że ich 

działalność jest skromna. Trzeba raczej cieszyć się z tego, że zakon ten może służyć przykładem dla innych, 

którzy nie chcą pozostawać obojętni wobec wiary i życia z wiary.  

 

A dzisiaj – podczas kolejnego konwentu Maltańczyków - cieszymy się z tego, że Poznań jest uważany za 

kolebkę tego zakonu w Polsce. Jeśli nie liczyć krótko istniejącej komandorii w Zagości - zniszczonej przez 

najazd Mongołów - to pierwszym ośrodkiem joannitów w Polsce była właśnie komandoria w Poznaniu. Już 

w 1187 roku książę wielkopolski Mieszko III Stary oraz biskup poznański Radwan przekazali szpitalnikom 

hospicjum przy kościele św. Michała w Poznaniu, który to kościół z czasem przyjął tytuł patrona zakonu św. 

Jana Jerozolimskiego. Przez ponad 600 lat – do czasu kasaty przez zaborcę – zakon prowadził w tym 

miejscu przytułek oraz szpital. Było to konsekwentnie realizowane świadectwo szczególnej miłości na rzecz 

ubogich; wspaniałe dzieło Miłosiernego Samarytanina, które się odrodziło tutaj w ostatnich dwóch 

dziesiątkach lat, z czego jesteśmy dumni. 

 

Drodzy Kawalerowie i Damy Zakonu Maltańskiego: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W 

każdym położeniu dziękujcie, [...]. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co 

szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.” Postępujcie dalej w miłości i 
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przemawiajcie tym samym językiem, którym przemówił do nas Bóg w Swoim Synu. 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec zwróćmy się do Pana z prośbą o siły konieczne dla dalszej owocnej działalności zakonu. Przyjdź 

do nas nasz Zbawicielu. Twoja obecność jest nam potrzebna:  

 

„Zamieszkaj w nas przez wiarę i oświeć naszą ślepotę.  

Pozostań z nami i wspomagaj naszą słabość.  

Stań po naszej stronie, opiekuj się nami i broń naszej ułomności.  

Jeśli Ty będziesz w nas, któż może nas oszukać?  

Jeśli Ty będziesz w nas, czego nie zdołamy uczynić w Tobie, kiedy nas umacniasz?  

Jeśli Ty jesteś z nami, kto przeciwko nam?  

Właśnie dlatego przychodzisz na świat.  

Przebywając w nas, ludziach, z nami i dla nas, stając po naszej stronic,  

chcesz oświecić nasze ciemności, pokrzepić nasze zmęczenie i oddalić od nas niebezpieczeństwo”  

(zob. św. Bernard).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Boże Narodzenie, 25.12.2011  

Abp Stanisław Gądecki. Transeamus usque ad Betlehem. Boże Narodzenie (Katedra Poznańska - 

25.12.2011)  

   

Oto znowu nadeszła następna, wielka i święta noc Bożego Narodzenia. Dzisiaj narodził się Jezus. Ten sam, 

który z Ojca rodzi się zawsze, z Matki narodził się tylko raz, a w naszych sercach może rodzić się często.  

   

Nadszedł czas oczekiwany, do którego przygotowywaliśmy się długo. Od wielu dni ulice i place naszych 

miast, witryny sklepów, dekoracje przypominały nam o nadchodzących dniach i wprowadzały uroczysty 

nastrój. Wszędzie wzmożony ruch, gorączka zakupów, pogoń za prezentami, sprzątanie mieszkań i 

otoczenia – to wszystko mamy już za sobą. Wreszcie możemy zacząć autentycznie świętować.  

 

Nasze dzisiejsze świętowanie rozpoczęliśmy w domu od wieczerzy wigilijnej, którą spożyliśmy w gronie 

bliskich nam osób. Jak ptaki do gniazd, z różnych stron naszej ojczyzny i świata powrócili ludzie na ten 

wieczór do rodzinnych domów. Powrócili, by przełamać się opłatkiem, przebaczyć sobie wzajemne urazy. 

By wspomnieć swoich zmarłych, których zabrakło dzisiaj przy wigilijnym stole. By życzyć sobie nawzajem 

najważniejszego, czyli zbawienia, a na dodatek także zdrowia, pomyślności, radości i pokoju oraz tego, 

abyśmy doczekali następnych świat Bożego Narodzenia.  

 

A teraz, stajemy wzruszeni w katedrze przed betlejemską szopką, by adorować Odkupiciela człowieka. 

Maryja przygląda się Dziecku, tuli je i ogrzewa a my razem z Nią kontemplujemy oblicze Chrystusa, 

owiniętego w pieluszki i złożonego w żłobie, w którym to Dziecku zbliża się do nas sam Bóg. Przed 

żłobkiem powtarzamy w duchu słowa psalmisty: „Szukam, o Panie, Twojego oblicza” (Ps 27 [26], 8). I tak 

to, bezwiednie, odkrywamy niepokój towarzyszący naszej wędrówce przez życie, który ustanie dopiero 

wtedy, gdy będziemy oglądali Boga „twarzą w twarz”. 

 

Jako członkowie największej religii świata, która liczy ponad 2 miliardy wyznawców, czyli z 1/3 – cią 

światowej populacji czcimy rocznicę urodzin Zbawiciela i zachęcamy siebie nawzajem: Transeamus usque 

ad Betlehem et videamus hoc Verbum quod factum est. „Udajmy się do Betlejem, by ujrzeć Słowo, które się 

tam wydarzyło”.  
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1. NARODZINY MESJASZA  
 

a. „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło 

zabłysło. [...] Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. 

[...] Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem” (Iz 9,1.5-

6).  

 

To izajaszowe proroctwo o narodzinach mesjasza, czyli „pomazańca” zostało wypowiedziane w VIII wieku 

przed Chr. W czasie, w którym królestwo judzkie znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, z powodu 

najazdu nieprzyjacielskiego (743-732). Achaza, władcę Judei, opanowało przerażenie. Udał się najpierw w 

celu sprawdzenia stanu murów obronnych Jerozolimy (7,3) i doszedł do miejsca zaopatrzenia w wodę, gdzie 

spotkał go prorok Izajasz, przynosząc mu dobrą wiadomość: „bądź spokojny, nie bój się!” (7,4), Jerozolima 

ocaleje.  

Bóg okaże swoją życzliwość: „Oto Panna pocznie i porodzi syna”. W sensie dosłownym te prorocze słowa 

odnosiły się do młodej małżonki Achaza, która urodzi królowi syna. Jej dziecko zagwarantuje ciągłość 

dynastii dawidowej. A jego imię, Emmanuel, tj. „Bóg z nami” symbolicznie streści całą jego misję.  

 

„Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem” – powie o nim psalmista (Ps 2,7). Te słowa będące pierwotnie 

częścią składową rytuału koronacji królów judzkich, zapowiadają, że Ezechiasz, bo o niego właśnie idzie, 

będąc z natury istotą ludzką, z racji swojego powołania i królewskiego urzędu, stanie się odtąd 

adoptowanym „synem Bożym”. Bóg da mu nowe życie, włączy go w swój własny byt, dzięki czemu stanie 

się on znakiem nadziei dla ludu. Na długo przed objęciem przez niego urzędu królewskiego, nieprzyjaciele 

rozproszą się: „Bo zanim Chłopiec będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro, zostanie opuszczona 

kraina, której dwóch królów ty się uląkłeś” (Iz 7,16). Ezechiasz stanie się zapowiedzią pokoju i 

błogosławieństwa dla Judy. Istotnie, jego panowanie można nazwać mesjańskim, w ziemskim tego słowa 

znaczeniu, o czym informuje nas 2 Księga Królewska: „Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, 

zupełnie tak jak jego przodek, Dawid. On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża 

miedzianego [...]. W Panu, Bogu Izraela, pokładał nadzieję. I po nim nie było podobnego do niego między 

wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. Przylgnął do Pana - nie zerwał z Nim i 

przestrzegał Jego przykazań, które Pan zlecił Mojżeszowi. Toteż Pan był z nim” (2 Krl 18,3-7).  

 

b. Po ośmiu wiekach, jakie minęły od czasu narodzin króla Ezechiasza, inna Panna porodziła innego 

Pomazańca, tym razem Mesjasza z dużej litery: „Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas 

rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna” (Łk 2,6-7) a anioł oznajmił okolicznym pasterzom: 

„dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,11). 

 

Św. Paweł powie: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg przez proroków, a w tych 

ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1-2). Wieczność spotkała się z czasem. W historii 

zamieszkała łaska. 

 

Doprawdy – pisze Wilhelm z Thierry: „Ty pierwszy nas umiłowałeś, abyśmy mogli Ciebie miłować, Ty nie 

potrzebujesz naszej miłości, ale to my, bez Twojej miłości w sobie, nie mogliśmy być tym, ku czemu nas 

stworzyłeś. [...] Takie jest Słowo Twoje, Panie, Słowo wszechmocne, które zstąpiło z królewskiej stolicy, 

gdy głęboka cisza ogarniała wszystko, to znaczy pogrążała świat w głębinach błędu; wtedy przybyło Ono na 

ziemię jak srogi wojownik gromiący błędy i słodki dawca miłości. [...] Wiedziałeś bowiem, Boże i Stwórco, 

że w duszach ludzkich nie można tego uczucia wymusić, ale można je wzniecić. Bo tam, gdzie jest przymus, 

tam nie ma wolności, a gdy nie stanie wolności, nie ma też i sprawiedliwości. Zechciałeś więc, byśmy 

Ciebie miłowali; my, dla których nie było zbawienia jak tylko przez umiłowanie Ciebie. A nie mogliśmy 

Cię miłować, nie mając w sobie Twojej miłości. A więc, o Panie, za Apostołem Twojej miłości i my 

powtarzamy: Ty pierwszy nas umiłowałeś; Ty pierwszy miłujesz tych, którzy Ciebie miłują. My zaś 
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miłujemy tym uczuciem miłości, które nam zaszczepiłeś” (Wilhelm, opat klasztoru św. Teodoryka, O 

kontemplacji Boga, 9-11).  

 

Lew Tołstoj w jednym ze swych opowiadań mówi o surowym władcy, który nakazał swoim mędrcom, aby 

pokazali mu Boga. Niestety mędrcy nie byli w stanie zaspokoić królewskiego pragnienia. Wtedy pewien 

pasterz, który właśnie wracał z pola podjął wyzwanie postawione przed uczonymi. Najpierw powiedział 

królowi, że jego oczy są niewystarczające, by ujrzeć Boga. A następnie - kiedy król zapragnął przynajmniej 

dowiedzieć się tego, co robi Pan Bóg – odrzekł: „by odpowiedzieć na twoje pytanie musimy zamienić się 

szatami.” Powodowany ciekawością władca zgodził się. Wręczył swoje królewskie szaty pasterzowi i 

przywdział prosty strój ubogiego mężczyzny. „To właśnie czyni Pan Bóg” – odpowiedział pasterz. Syn 

Boży porzucił swoją boską chwałę, „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi , stawszy się 

podobnym do ludzi; uznany za człowieka, uniżył samego siebie [...] aż do śmierci krzyżowej” (por. Fil 2,7-

8). Ojcowie Kościoła określają tę czynność sacrum commercium, czyli świętą wymianą. Bóg przyoblekł to, 

co było nasze, abyśmy my mogli otrzymać to, co było Jego. 

 

Pierwszymi ludźmi, którzy to zrozumieli byli pasterze. Brandstaetter opisze ich hołd złożony Pomazańcowi 

w następujący sposób:  

 

„Pasterze o szerokich barach,  

Narzuciwszy na siebie wełniane burnusy,  

A na głowy kolorowe chusty,  

Weszli do jaskini jak dzwony.  

 

Mędrcy stali pokornie jak dostojne księgi,  

W których opisane są dzieje  

Ludzi dobrej woli.  

 

Krowa, wół i osioł  

Pochyliły się nad żłóbkiem  

Jak trzy doliny.  

 

A potem  

Dzwony, księgi i doliny  

Uklękły”  

(Roman Brandstaetter, Bethlehem) 

 

2. NASZA ODPOWIEDŹ  
 

a. A jak wygląda hołd składany Zbawicielowi dzisiaj przez nasze pokolenie?  

 

Przypomnijmy sobie najpierw decyzję brytyjskiej sieci telewizyjnej BBC - z października tego roku - o 

zastępowanie zwrotów „przed Chrystusem” i „po Chrystusie”, formułami „przed naszą erą” i „naszej ery.” 

Stało się tak mimo tego, że negacja kulturowego długu, jaki zaciągnęła cywilizacja wobec chrześcijaństwa 

jest bezsensowna. I nie jest to wcale kwestia wiary, lecz kwestia rozumu. Negowanie przełomowego 

znaczenia przyjścia Chrystusa na świat to znak wielkiej głupoty. Jak można negować, iż właśnie od 

momentu narodzenia Chrystusa zrodziło się przekonanie, że - jako dzieci Boga - wszyscy ludzie są równi? 

Na tej zasadzie opierają się prawa człowieka, na podstawie których sądzi się narody i rządzących. Przy tej 

okazji uderzmy się także we własne piersi. Czy mało jest polskich naukowców, którzy – z powodu własnej 

tchórzliwości – używają współcześnie zwrotów: „przed naszą erą” i „naszej ery.” 

 

Inny przykład, kilka dni przed tymi świętami członkowie Izby Reprezentantów w Waszyngtonie otrzymali 

oficjalny zakaz używania w wysyłanych do swoich wyborców kartkach oraz e-mailach chrześcijańskiej 

formuły życzeń - „Szczęśliwego Bożego Narodzenia.” Kongres zaleca deputowanym stosowanie zwrotu 
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„Happy Holidays” („Wesołych Ferii”), pozbawionego jakiegokolwiek odwołania do chrześcijańskiego 

przesłania świąt Bożego Narodzenia.  

 

Wśród zakazanych zwrotów pojawił się także „Happy New Year” („Szczęśliwego Nowego Roku”), który to 

zwrot występuje w utartych kanonach nierozerwalnie z „Merry Christmas”. W celu oderwania życzeń 

noworocznych od bożonarodzeniowych, członkowie Komisji odpowiedzialnej za podtrzymywanie 

korespondencji kongresmanów z wyborcami - nakazują kongresmenom zastąpić ten zwrot frazą „Have a 

Happy New Year” („Miej szczęśliwy Nowy Rok”). Zarządzenie dotyczy oficjalnej korespondencji 

członków Izby Reprezentantów, wysyłanej pocztą, drogą elektroniczną, a także za pośrednictwem portali 

społecznościowych i blogów. 

 

A my sami? Czy my jesteśmy lepsi? Jak powiadają, we wczorajszych życzeniach telewizyjnych czołowych 

polityków, tylko jednemu przeszło przez gardło słowo: Boże Narodzenie.  

 

„Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy 

wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie” 

(Tt 2,11-12). 

 

b. Dlaczego pasterze byli mądrzejsi od nas? Dlaczego znaleźli grotę z Nowonarodzonym i byli zdolni oddać 

należną cześć Zbawicielowi? Oni dokonali tego, ponieważ czuwali. Między tym, kto śpi, a tym, kto czuwa 

istnieje duża różnica. Człowiek śpiący żyje w świecie odgrodzonym od innych; bez odniesienia do innych. 

A zatem „obudzić się” znaczy wyjść ze świata własnego ego i wejść we wspólny świat, w prawdę, która 

jednoczy nas wszystkich. Konflikty w świecie, brak pojednania, wywodzą się z zamknięcia się w kręgu 

własnych interesów i osobistych opinii. Egoizm indywidualny oraz grupowy czyni nas niewolnikami 

własnych interesów i pragnień, które nas odgradzają od innych ludzi. Tymczasem Ewangelia woła - 

obudźcie się! Wejdźcie w łączność z ludźmi i z Bogiem. Stańcie się wrażliwymi na liczne znaki, przy 

pomocy których Bóg stara się was prowadzić.  

 

Pasterze udali się do Betlejem z pośpiechem. Orędzie, które usłyszeli od anioła było dla nich tak ważne, iż 

poderwali się i ruszyli natychmiast. Ostatecznie to, co zostało im powiedziane przekraczało ramy 

codzienności. Zmieniał się świat. Narodził się Zbawiciel. Czyż mogło stać się coś ważniejszego na świecie? 

Dlatego udali się do Betlejem w pośpiechu, bez zwłoki. W naszym codziennym życiu sprawy przedstawiają 

się odmiennie. Wielu ludzi nie uważa spraw Bożych za najważniejsze; nie narzucają się im one w sposób 

nie cierpiący zwłoki. A czasami - w spisie rzeczy najważniejszych - Pan Bóg znajduje się na samym końcu. 

Oddalamy je na później. Do Niego – tak sądzimy - będzie można zawsze jeszcze powrócić. Tymczasem 

Ewangelia mówi: Jeśli coś w naszym życiu wymaga bezzwłocznego pośpiechu to przede wszystkim sprawa 

Boga. Reguła św. Benedykta uczy: „Nie przedkładaj niczego ponad dzieło Boże”. Pan Bóg jest 

najważniejszy w twoim życiu. Właśnie tego uczą nas pasterze. Oni uczą nas wewnętrznej wolności, zdolnej 

oddalić na drugi plan wszystkie inne zajęcia - choćby nie wiem jak bardzo ważne – po to, by pozwolić Bogu 

wejść w nasze życie i w nasz czas. Czas oddany Bogu nie jest nigdy czasem straconym. Przeciwnie, jest 

czasem, w którym naprawdę żyjemy, w którym umacniamy się w naszym człowieczeństwie. 

 

Pasterze, ludzie prości, jako pierwsi dotarli do Jezusa i spotkali Odkupiciela świata. Mędrcy natomiast, czyli 

przedstawiciele tych, którzy mają znaczenie i nazwisko, przybyli znacznie później. Komentatorzy powiedzą, 

że to normalne, skoro pasterze przebywali na przedpolach Betlejem. Musieli przejść tylko krótką drogę. 

Mędrcy natomiast mieszkali daleko. By dojść do Betlejem musieli przebyć długą i uciążliwą drogę. Także 

dzisiaj istnieją dusze pokorne i proste, które mieszkają niedaleko od Pana. Są jakby Jego sąsiadami i bardzo 

łatwo mogą się z Nim spotkać. Tymczasem wielu współczesnych oświeconych żyje z dala od Chrystusa. 

Żyje filozofiami, interesami i zajęciami, które całkowicie ich pochłaniają, a stamtąd droga do stajenki jest 

bardzo daleka. Dlatego Bóg musi ich wielokrotnie i na różne sposoby niejako popychać i pomagać wyjść z 

plątaniny myśli i zajęć, aby odnaleźli drogę do Niego. On wszystkim daje stosowne znaki. On sam 

wychodzi nam na spotkanie. My sami z siebie nie potrafilibyśmy dojść do Niego, ale to On wychodzi ku 

nam i prosi: przyjdźcie i zobaczcie, to JA JESTEM (por. Benedykt XVI, Homilia podczas Pasterki, 
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24.12.2009). 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

O, Święta i długo oczekiwana Nocy, która na zawsze zjednoczyłaś Boga z człowiekiem. Ty na nowo 

zapalasz w nas nadzieję. Wzbudzasz w nas podziw pełen zachwytu.  

 

W tej nocy życzę z całego serca każdemu z tutaj obecnych, oraz tym, którzy gorąco pragnęli być tutaj z 

nami, lecz okazało się to z różnych względów niemożliwe, wszystkim mieszkańcom Miasta Poznania i 

wiernym Archidiecezji Poznańskiej, naszym rodakom w ojczyźnie i poza jej granicami, aby w Kościele, 

naszym domu, doświadczali ciepła Bożej obecności. Aby ciągle na nowo odkrywali Kościół jako wspólnotę 

świętych, skupioną wokół Boga i adorującą Go. Aby na wzór betlejemskich pasterzy i Mędrców ze 

Wschodu - w prostocie i pokorze serca - dążyli na spotkanie Nowonarodzonego, odkrywając jednocześnie w 

tym dążeniu prawdę o Kościele jako wspólnocie Ludu Bożego zmierzającego za Chrystusem do 

niebiańskiego Jeruzalem. Dobrych, spokojnych, pełnych radości i błogosławionych świąt. Niech każdy 

wraca dziś z katedry do domu przepełniony niewysłowioną radością. 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6.1.2012  

Abp Stanisław Gądecki. Przybyliśmy oddać Mu pokłon. Uroczystość Objawienia Pańskiego (Poznań, 

kościół pw. św. Antoniego na Wzgórzu Przemysła - 6.01.2012).  

   

Dzisiejsza uroczystość stawia nam przed oczy drugi etap dziejów objawienia się Zbawiciela światu. W 

pierwszym etapie - w noc Bożego Narodzenia - dowiadujemy się, że Syn Boży przyszedł na świat do narodu 

izraelskiego, reprezentowanego przez pasterzy betlejemskich. W drugim etapie ukazuje się nam powszechny 

cel narodzin Zbawiciela w osobach Mędrców, którzy reprezentują wszystkie pozostałe, nie izraelskie 

narody. Tak więc w dwóch etapach, najpierw w Wigilię Bożego Narodzenia a następnie w uroczystość 

Trzech Króli - w osobach pasterzy i Mędrców - pierwociny całej ludzkości składają hołd naszemu Panu.  

   

Przybycie pogańskich Mędrców jest znakiem kontynuacji Bożego planu zbawienia. Chrystus pozostaje 

jednocześnie i nierozdzielnie „światłem na oświecenie pogan i chwałą swego ludu, Izraela” (por. Łk 2, 32). 

Bóg objawiając swoją chwałę innym narodom, nie zerwał swojego przymierza z narodem izraelskim. 

Światło Chrystusa oświecające pogan pozostaje jednocześnie odblaskiem chwały Izraela. 

 

1. MĘDRCY 
 

Kim byli owi „Mędrcy” (aszafim; magoi)? Stary Testament bardzo często (79 razy) mówi o „mędrcach” a 

Księga Daniela wymienia nawet ich rodzaje: „Tajemnicy (mysterion), o którą król pyta, nie zdołają wyjawić 

ani mędrcy, ani wykładacze snów, ani wróżbici, ani astrologowie” (Dn 2,27). Z uwagi jednak na temat 

„gwiazdy” w Mędrcach należy prawdopodobnie dopatrywać się astrologów. Byliby to więc uczeni, którzy 

badali niebo, nie tyle w celu odczytywania przyszłości na podstawie gwiazd i ewentualnego czerpania z tego 

zysku, ile raczej ludzie ‘poszukujący’ czegoś więcej, poszukujący prawdziwego światła, które mogłoby 

wskazać im drogę, jaką należy podążać w życiu. Byliby to ludzie przekonanymi o tym, że na całym 

stworzeniu widnieje ‘podpis’ Boga Stwórcy; podpis, który człowiek może i powinien starać się odkryć i 

rozszyfrować (por. Benedykt XVI, Homilia na Uroczystość Objawienia Pańskiego, Watykan 6.01.2011).  

 

Dawna tradycja Kościoła nie dopatrywała się królów pod postaciami Mędrców. Pierwsze próby takiej 

identyfikacji wywodzą się dopiero z późniejszej egzegezy starotestamentalnych proroctw: „Królowie 

Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą mu pokłon wszyscy 
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królowie, wszystkie narody będą mu służyły” (Ps 72,10-11). Tego rodzaju teksty pozwoliły - już w III 

wieku - utożsamić Mędrców z władcami starożytnego świata a prawdopodobnym powodem zamiany było 

to, że pierwociny narodów w sposób najdoskonalszy mogły być reprezentowane jedynie przez królów. Król 

był najważniejszym reprezentantem, wcieleniem, a nawet kwintesencją całego narodu. Potem jednak 

tradycja rozwijała się dalej. Tym razem dopatrywała się w magach nie tylko królów, ale wręcz 

przedstawicieli całych kontynentów. W osobach Mędrców widziała (Sicard z Cremony – XII w.) hołd trzech 

synów Noego - czyli od Jafeta, Sema i Chama - reprezentujących Europę, Azję i Afrykę. „Przyjdą ze 

wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym” (Łk 13,29).  

 

2. GWIAZDA 
 

Co doprowadziło Mędrców do groty betlejemskiej? Doprowadziła ich gwiazda, którą ujrzeli Wschodzie.  

 

Apokryficzna Protoewangelia Jakuba powie: „Ujrzeliśmy ogromną gwiazdę, która tak błyszczała wśród 

wszystkich gwiazd, że nie było ich widać” (21,2). „Zobaczyliśmy na niebie gwiazdę króla żydowskiego i 

przybyliśmy pokłonić się Jemu, ponieważ tak napisano w starych księgach o znaczeniu tej gwiazdy: kiedy 

ona się pojawi, wtedy narodzi się wieczny król i obdarzy sprawiedliwych życiem wiecznym” (Ewangelia 

Pseudo-Mateusza, 90).  

 

Astronomowie zadawali sobie w przeszłości wiele niepotrzebnego trudu, aby poprawnie zidentyfikować 

ową gwiazdę (utożsamiali ją np. z Jowiszem, Wenus, z nową, supernową, zmienną, z kometą, meteorem, 

koniunkcją planet, z gwiazdą Halleya). Całkiem niepotrzebnie. Mateuszowe opowiadanie nie jest bowiem 

wykładem z dziedziny astronomii. Jest to proste opowiadanie, które stara się dać nam do zrozumienia, że 

narodzenie Chrystusa było spełnieniem wcześniejszych proroctw. W szczególności zaś spełnieniem 

proroctwa pogańskiego wieszczka, Balaama (zwanego przez Filona Aleksandyjskiego, De Vita Moysis, 

I,L,276 właśnie magos), które to proroctwo najwyraźniej odwołuje się do „gwiazdy”, będącej symbolem 

Mesjasza z dynastii dawidowej:  

   

„Wyrocznia Balaama, syna Beora;  

wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy;  

wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże,  

który ogląda widzenie Wszechmocnego,  

a w wiedzy Najwyższego ma udział, [...]  

 

Widzę go, lecz jeszcze nie teraz,  

dostrzegam go, ale nie z bliska:  

wschodzi Gwiazda z Jakuba,  

a z Izraela podnosi się berło (Lb 24,15-17).  

 

3. JEZUS  
 

Droga Mędrców do Betlejem była bardzo uciążliwa, ale pełna wiary: 

 

„Największe trudy dalekiej wędrówki 

Wśród mroźnych nocy i skwaru południa 

Nie mogły wstrzymać spragnionych odkrycia 

Tajemnej prawdy. 

 

A kiedy doszli do kresu swej drogi, 

Znaleźli Dziecię zrodzone w ubóstwie; 
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Pokorną wiarą, silniejszą niż rozum, 

Poznali Pana” 

(z hymnu na Godzinę Czytań z uroczystości Objawienia Pańskiego) 

 

Kiedy wreszcie dotarli do Betlejem, nie weszli do groty, ani do stajni (en fatne - w żłobie), ale weszli do 

„domu (eis ten oikian), gdzie zobaczyli Dziecię (Mt 2,11). To znaczy, że dotarli tam jakiś czas po 

narodzeniu się Zbawiciela. „A wszedłszy w dom, znaleźli Dziecię Jezus, siedzące na kolanach swej matki” 

(Ewangelia Pseudo – Mateusza, 16,1-2).  

 

Dotarli do celu ich pielgrzymki, czyli do Chrystusa, do Prawdy, której należy się hołd: 

 

„Dzisiaj mędrcy w małości żłóbka znajdują kwilącego Tego,  

którego wielkości szukali przez gwiazdy.  

Dzisiaj własnymi oczami widzą owiniętego w pieluszki Tego,  

który tak długo uchylał się przed ich wzrokiem w przestworzach niebieskich.  

Ten widok ogarnął mędrców wielkim zdumieniem:  

niebo na ziemi, ziemia w niebiosach,  

człowiek w Bogu, a Bóg w człowieku,  

i Ten, którego cały wszechświat pomieścić nie zdoła,  

zamknięty w dziecięcym ciałku.  

A kiedy ujrzeli, dowiedli swymi darami, że wierzą bez rozprawiania.  

Kadzidłem wyznają w Nim Boga,  

złotem - Króla,  

a mirrą wieszczą śmierć Jego.  

Tak więc poganie, którzy byli ostatnimi, stali się pierwszymi,  

bo przez wiarę mędrców, wiara pogańskich narodów została stwierdzona”  

(św. Piotr Chryzolog, Kazanie 160)  

 

4. MY 
 

Czego nas uczy ta odległa historia Trzech Króli, pragnących oddać hołd Zbawicielowi? Jest ona jakimś 

symbolem drogi życiowej każdego z nas, którzy podążamy za światłem wiary ku Chrystusowi, który jest 

Prawdą. Nasze poszukiwanie Prawdy - nawet wtedy, gdy dotyczy jedynie ograniczonej rzeczywistości 

świata czy człowieka - nigdy się nie kończy, ono zawsze odsyła nas ku czemuś, co mieści się ponad 

bezpośrednim przedmiotem naszych dociekań; ku pytaniom otwierającym dostęp do Tajemnicy. 

 

Mędrcy szukali najpierw śladów Boga w stworzeniu i byli pewni, że można je tam dojrzeć. Wszechświat nie 

był dla nich wynikiem przypadku. Patrząc na niego umieli w nim odczytać coś głębokiego: mądrość 

Stworzyciela, niewyczerpaną wyobraźnię Boga, Jego bezgraniczną miłość ku nam. W pięknie świata, w 

jego tajemnicy, wielkości i rozumności dostrzegli wieczną rozumność. Zobaczyli, że Ten, kto stworzył 

świat, i Ten, kto narodził się w betlejemskiej grocie, jest tym samym Bogiem, który się do nas zwraca, który 

nas kocha i pragnie nas doprowadzić do życia wiecznego (Benedykt XVI, Homilia na Uroczystość 

Objawienia Pańskiego, Watykan 6.01.2011).  

 

W Jerozolimie Mędrcy spotkali na swojej drodze uczonych teologów, którzy wiedzieli wszystko o Piśmie 

Świętym, znali jego interpretacje, umieli cytować je z pamięci. Potrafili im wskazać drogę, ale sami nie 

poszli tą drogą. Pismo Święte - ten przebogaty, podstawowy skarbiec wiary Kościoła - było dla nich 

przedmiotem badań i dyskusji, ale nie księgą wskazującą im ich własną drogę życia. Oni - jak to zauważył 

św. Augustyn – uwielbiali być przewodnikami dla innych, wskazującymi innym drogę, ale sami nie 

wyruszyli w tę drogę. Pozostali nieruchomo w miejscu. 

 

My staramy się zachować inaczej. Chcemy udać się w drogę, aby - chrześcijańskim kształtem naszego życia 

- oddać hołd Zbawicielowi. Drobnym znakiem tego jest choćby poświęcona dzisiaj kreda, którą znaczymy 
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drzwi naszych mieszkań. Piszemy na drzwiach litery K+M+B oraz cyfry bieżącego roku. Litery te są 

skrótem od powiedzenia: Christus Mansionem Benedicat („Niech Chrystus błogosławi ten dom”). Tym 

samym wyznajemy, że Chrystus jest zawsze miłym Gościem w naszym domu oraz że potrzebujemy Jego 

błogosławieństwa. 

 

W tym roku wierni 32 parafii w Archidiecezji Poznańskiej będą mogli zabrać ze swych świątyń do domów 

torebki z kredą, kadzidłem i węgielkiem przygotowane przez studentów z Akademickiego Koła 

Misjologicznego w Poznaniu. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone będą na wsparcie Domu Pokoju, 

sierocińca na Górze Oliwnej w Jerozolimie, prowadzonego przez polskie Siostry Elżbietanki. Potrzeby tam 

są wielkie. Wczoraj telefonowała do mnie z Betlejemu Siostra Rafała, twierdząc, że wiele rodzin 

chrześcijańskich jest tam tak biednych, ze nie mają pieniędzy na mleko dla niemowląt. 

 

Dzisiejsza uroczystość Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego, zwana popularnie świętem Trzech Króli jest 

dla nas przypomnieniem powszechnej misji Kościoła. Misji zakładającej niesienie światu światła Ewangelii, 

będącej źródłem życia i odnowy każdego człowieka i ludzkości. Światło Prawdy narodzonego Zbawiciela 

winno oświecić cały świat za pośrednictwem Kościoła, czyli z pomocą każdego z nas. Kościół ma odbijać 

światło Chrystusa w świecie, podobnie jak księżyc odbija światło słońca. A zatem zadaniem każdego z nas 

jest stanie się żywą epifanią, żywym objawieniem samego Chrystusa. „Tak niech wasze światło jaśnieje 

przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16). 

 

W to misyjne zadanie Kościoła wpisuje się na swój sposób także Orszak Trzech Króli, który przechodzi 

dzisiaj ulicami dwudziestu siedmiu polskich miast. W samo południe II Poznański Orszak Trzech Króli 

ruszył z placu Wolności, aby dotrzeć na Wzgórze Przemysła, do kościoła Ojców Franciszkanów. Ogromnie 

cieszę się z tego radosnego wydarzenia. Jak najserdeczniej dziękuję „Fundacji Orszak Trzech Króli” oraz 

wszystkim, którzy ją wspierają. Składam moje podziękowanie każdemu z uczestników marszu, rodzicom i 

w szczególności dzieciom. Ta nowa forma świętowania uroczystości Objawienia Pańskiego w sposób 

bardzo sugestywny promuje rodzinne spędzanie czasu, wspólne kolędowanie a także zachęca najmłodszych 

do poznawania własnej historii zbawienia. Ta inicjatywa nie ogranicza się do samego przemarszu, ale jest 

związana z programem edukacyjnym i charytatywnym. Dzięki współpracy z Papieskim Dziełem Misyjnym 

np. do szkół trafiają specjalne materiały dotyczące pracy misjonarzy. Z kolei wolontariusze Fundacji Dzieło 

Nowego Tysiąclecia zbierają datki na program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin. 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Dzisiejsza uroczystość, sam przykład Mędrców wzywa nas do pójścia w ich ślady. My także ofiarujmy 

dzisiaj naszemu Panu złoto naszego istnienia. Wznieśmy ku Niemu kadzidło naszej gorącej modlitwy. 

Ofiarujmy Mu mirrę, czyli wdzięczność ku Temu, który nas umiłował aż do śmierci (por. Benedykt XVI, 

Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2, 2). Orędzie na XX Światowy Dzień Młodzieży -2005). 

 

„Panie, ta gwiazda, co Mędrców wiodła 

Do Chrystusowej kołyski, 

Niech nas do Twego prowadzi źródła, 

Światowe zaćmi połyski. 

 

Do ostatniego życia zaniku 

Boskiego światła udziela, 

Byśmy tam zaszli po jej promyku, 

Do świętych stóp Zbawiciela” (Jakaż to gwiazda)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, 17.1.2012 

Abp Stanisław Gądecki. Odtąd nie będziesz zwał się Jakub, lecz Izrael. Dzień Judaizmu w Kościele 

katolickim (Poznań, k-ł św. Wojciecha – 17.01.2012). 
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Po raz piętnasty obchodzimy - w Kościele katolickim w Polsce - Dzień Judaizmu, zwany inaczej Dniem 

Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego. Jest to nasza odpowiedź na dziedzictwo ostatniego Soboru, na 

nauczanie pontyfikatu Jana Pawła II oraz jego kontynuację w postaci nauki jego następcy. „Spotykamy się 

jako bracia – bracia, których stosunki w pewnych okresach historii były napięte, teraz jednak są mocno 

zaangażowani w budowanie mostów trwałej przyjaźni» - powie Benedykt XVI.  

   

Miniony niedawno okres Bożego Narodzenia ułatwia nam to dzieło. Okres ten uczył nas bowiem, że 

Objawienie dokonało się w dwóch etapach, zmierzając do ujawnienia jedności rodziny ludzkiej. W 

pierwszym etapie - w noc Bożego Narodzenia - Syn Boży objawił się narodowi izraelskiemu, 

reprezentowanemu przez osoby betlejemskich pasterzy. W drugim etapie - ukazał się wobec Mędrców, 

którzy reprezentowali wszystkie pozostałe, nie izraelskie narody. Tak więc w tych dwóch etapach - w 

osobach pasterzy i Mędrców - pierwociny całej ludzkości składają hołd naszemu Panu.  

 

Chrystus pozostaje jednocześnie i nierozdzielnie „światłem na oświecenie pogan i chwałą ludu Twego, 

Izraela” (por. Łk 2, 32). Co znaczy, iż Bóg objawiając swoją chwałę innym narodom, nie zerwał swego 

przymierza z narodem izraelskim. Oba etapy razem wzięte są znakiem kontynuacji Bożego planu zbawienia. 

 

Zmierzając do podkreślenia duchowej jedności, rozważamy podczas tegorocznego Dnia Judaizmu 

przesłanie zawarte w słowach: „Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z 

ludźmi, i zwyciężyłeś” (Rdz 32,29).  

 

Słowa te wpisują się w przełomowy moment w życiu patriarchy Jakuba. Tego Jakuba, który wykradł 

Ezawowi, swojemu bratu bliźniakowi pierworództwo (w zamian za miskę soczewicy) a potem wyłudził 

podstępem (wykorzystując ślepotę swojego starego ojca) błogosławieństwo należące do pierworodnego 

Ezawa. Następnie, uciekając przed gniewem Ezawa, schronił się u swego krewnego Labana, przez którego 

sam z kolei został oszukany. Tam ożenił się i wzbogacił, a teraz powracał do ziemi rodzinnej, gotów stawić 

czoła bratu, przygotowawszy kilka przebiegłych forteli, które miały mu pozyskać życzliwość Ezawa. Gdy 

wszystko było już gotowe do spotkania braci, przekroczywszy bród potoku, wszedł na terytorium Ezawa, 

zostawił wszystkich i wszystko na drugim brzegu a potem wrócił, i pozostał w nocy sam jeden.  

 

1. Ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki 
 

I wtedy właśnie patriarcha spotkał „człowieka” (isz), „kogoś”, „kogoś obcego”, tajemniczego napastnika. 

Było ciemno, Jakub nie był w stanie go wyraźnie zobaczyć. W ciemności trudno było rozpoznać tożsamość 

napastnika, a także sam przebieg walki.  

 

Kim był ten „obcy”? Prorok Ozeasz powie to Anioł: „Walcząc z Aniołem, zwyciężył, płakał i błagał Jego o 

łaskę” (Oz 12,4-5). Raszi powie później, był to Anioł strzegący Ezawa (czyli Edomu). Anioł nie powinien 

być dla Jakuba kimś zupełnie nieznanym, ponieważ wcześniej spotkał on już aniołów Bożych w Machanaim 

(Rdz 32,2). Tu jednak warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, otóż w Biblii czasami słowo „Anioł” jest 

synonimem „Boga”. W tych przypadkach „Anioł” oznacza objawienie się Boga w taki sposób, by człowiek 

mógł z Nim nawiązać kontakt. Właśnie taki sens posiada wyrażenie „Anioł Pański” w opisie perypetii 

Egipcjanki Hagar na pustyni (Rdz 16,7-13), czy też w opisie ofiarowania Izaaka (Rdz 22,11-18), lub w 

błogosławieństwie, jakiego Jakub udzielił Józefowi (Rdz 48,15n), i w wielu innych tekstach 

starotestamentalnych.  

 

Jakub - zaatakowany przez kogoś nieznajomego - walczył z nim całą noc. W podobnej sytuacji znalazł się 
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później Mojżesz („W czasie podróży w miejscu noclegu spotkał Pan Mojżesza i chciał go zabić” - Wj 4,24). 

Ta walka przerodziła się dla Jakuba w wyjątkowe doświadczenie Boga; walka człowieka przeciwko Bogu 

samemu. Jak to możliwe, by niewidzialny i wszechmocny Bóg dał się pochwycić przez człowieka i walczyć 

z nim, a na dodatek mógł zostać przez człowieka pokonany? By człowiek mógł wymusić błogosławieństwo 

od samego Boga? Przecież Stwórca jest ojcem wszelkiego stworzenia i z tej racji żadne stworzenie nie jest 

w stanie się z Nim zrównać, ani tym bardziej Mu zagrozić. Psalm 2 wyrazi tę prawdę w prosty sposób: 

„Królowie ziemi powstają i władcy spiskują przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi. (...) Śmieje się Ten, 

który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa”.  

 

A jednak w Piśmie Świętym znajdziemy wiele tekstów, które świadczą o tym, że Pan Bóg lubi być niejako 

„przymuszany” przez człowieka do działania na jego korzyść. Tak np. Abraham próbował „wymusić” na 

Bogu miłosierdzie nad Sodomą, i zaprzestał „walki” z Bogiem dopiero wtedy, kiedy dowiedział się, że w 

mieście nie ma nawet dziesięciu sprawiedliwych (Rdz 18,22-33). W pojedynku słownym Mojżesz 

„zwyciężył” Boga, kiedy zagrożone było istnienie narodu izraelskiego (Wj 32,9-14). O zwycięskiej 

„potyczce” proroka z Bogiem świadczy również Księga Jeremiasza (Jer 7,16; 14,7-12; 15,1; 16,14n). Także 

Chrystus nalegał na to, by „zawsze się modlić i nigdy nie ustawać” i mówił „A Bóg, czyż nie weźmie w 

obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 

Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę” (Łk 18,7-8) – por. O. J. Salij, Walka Jakuba z Bogiem. w: 

Praca nad wiarą.  

 

A zatem tajemnicze starcie Jakuba z Bogiem, które trwało przez całą noc to nic innego jak niezwykle 

intensywna, całonocna modlitwa Jakuba. Tak interpretuje to Księga Mądrości, mówiąc: zmaganie Jakuba 

wypadło na jego korzyść, „by wiedział, że pobożność możniejsza jest niż wszystko” (Mdr 10,12). Całkiem 

podobnie wyjaśni później ten tajemniczy epizod Katechizm Kościoła Katolickiego: „Zanim Jakub zmierzy 

się ze swym bratem Ezawem walczy on przez całą noc z «kimś» tajemniczym, który odmawia wyjawienia 

swego imienia, ale błogosławi go, zanim opuści go o świcie. Duchowa tradycja Kościoła widziała w tym 

opisie symbol modlitwy jako walki wiary i zwycięstwa wytrwałości” (KKK 2573). 

 

Jeszcze głębiej wniknie w naturę podobnego starcia papież Grzegorz Wielki, twierdząc że dobry pasterz 

powinien być zakorzeniony w kontemplacji. Tylko dzięki niej będzie mógł przejąć się do głębi potrzebami 

innych, tak by one stały się jego potrzebami: „per pietatis viscera in se infirmitatem caeterorum transferat” 

(„dzięki swemu współczuciu przenosi na siebie słabości innych” – Reguła pasterska II, 5). Grzegorz 

nawiązuje tu do św. Pawła, który najpierw zostaje porwany ku górze, do najwyższych tajemnic Boga a 

potem, kiedy zstąpi, będzie w stanie stać się wszystkim dla wszystkich (por. 2 Kor 12,2-4; 1 Kor 9,22).  

 

Orygenes z kolei przywoływał ten epizod w celu pouczenia, że bez pomocy Bożej człowiek nie ma żadnych 

szans w swoich zmaganiach z siłami ciemności. Jego zdaniem, w walce Jakuba uczestniczyły dwie istoty 

duchowe: jakaś ciemna siła, wroga Jakubowi, która walczyła przeciwko niemu oraz siła Boża, która 

walczyła wspólnie z Jakubem, aby go wspomagać: „Pojmujemy to w takim sensie, iż co innego oznacza 

stwierdzenie, że anioł walczył z Jakubem, a co innego, że walczył przeciwko Jakubowi. Walczył z nim ten, 

który był przy nim, aby mu pomóc w ocaleniu i który poznawszy jego rozwój nadał mu imię Izraela, czyli 

ten, który był z nim w walce i wspierał go w boju, gdy tymczasem bez wątpienia istniał inny anioł, 

przeciwko któremu walczył i przeciw któremu wojował Jakub” (O zasadach, 3,2,5).  

 

W ten sposób całonocna walka Jakuba stała się zapowiedzią przyszłych walk jego potomków podczas 

długiego wygnania, które jest porównane do nocy. Ta walka trwa aż do nadejścia jutrzenki, czyli aż do 

momentu, w którym nastanie świt zbawienia.  

 

Św. Paweł - odwołując się do niej – uczy: „Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec 

podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw 

Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom 
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duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6,11-12). „Królestwo Niebieskie gwałt cierpi i gwałtownicy je 

porywają” (Mt 11,12). Bóg oczekuje od nas walki o życie wieczne i pozwala nam - podobnie jak Jakubowi - 

w tej walce zwyciężać (Augustyn, Objaśnienie Psalmu 147, 27). 

 

Dzieje się tak - po pierwsze - dlatego, ponieważ Bóg „chce się dowiedzieć czy Go kochamy”. Po wtóre, 

„Bóg wystawia człowieka na próbę również w tym celu, aby również człowiek poznał czy kocha Boga. 

Człowiek nie poznałby stopnia swojej miłości, gdyby nie uświadomił mu tego Pan Bóg, wystawiając 

człowieka na próbę” (Augustyn, Quest. Heptateuco 1057). 

 

2. Dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw 
 

Z duchowej walki wychodzimy zwycięscy, lecz okaleczeni, w przeciwnym razie nasze ciało wbiłoby się w 

pychę. Zwyciężyłeś anioła, ponieważ anioł powiedział puść mnie. Zostałeś zwyciężony przez anioła, 

ponieważ anioł zerwał ci nerw kulszowy (Ojcowie syryjscy). 

 

„Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. Dlatego Izraelici nie jadają 

po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, 

w to właśnie ścięgno” (Rdz 32,32-33; gid hanasze w: Szulchan Aruch, w części Jore Dea 65).  

 

3. Puść mnie, bo już wschodzi zorza  

 

Starożytne wschodnie opowieści ludowe podejmują często relacje o przechodzeniu przez rzekę, mówią o 

zagrożeniu ze strony mieszkających tam demonów, które tracą moc o wschodzie słońca.  

 

Na początku Jakub zdawał się być mocniejszy, tak że jego przeciwnik „nie mógł go pokonać”. Potem jednak 

ugodził Jakuba w staw biodrowy, powodując jego zwichnięcie. W takim położeniu Jakub powinien ulec, 

tymczasem to anioł prosi Jakuba, aby ten go puścił.  

 

4. Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz  

 

Jakub się zgadza, ale stawia warunek: „Nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz.” I tak oto ten, który 

okradł swojego brata z błogosławieństwa przysługującego pierworodnemu, teraz domaga się 

błogosławieństwa od nieznanego, w którym - być może - zaczyna dostrzegać boskie rysy, choć nie może go 

jeszcze prawdziwie rozpoznać.  

 

5. Jakie masz imię? 
 

Przeciwnik, który wydaje się być pokonanym przez Jakuba, zamiast się poddać pyta patriarchę: „Jak masz 

na imię?” Patriarcha odpowiada: „Jakub”. I tu następuje zasadniczy zwrot w tajemniczej walce, ponieważ 

poznanie czyjegoś imienia oznacza poznać prawdę o drugim człowieku. Przejęcie władzy nad daną osobą. 

Gdy więc Jakub ujawnia aniołowi swoje imię, oddaje się niejako w ręce swojego przeciwnika; 

podporządkowuje się całkowicie „komuś obcemu”.  

 

Patriarcha odpowiada, moje imię brzmi „Jakub”. To imię nawiązywało do problematycznego początku życia 

patriarchy. W języku hebrajskim słowo „Jakow” oznacza najpierw „pięta”, co odsyła do momentu narodzin 

tego patriarchy, który przychodząc na świat, trzymał w ręku piętę swojego brata bliźniaka (Rdz 25,26). W 

tym kontekście imię „Jakub” znaczyłoby „Piętaszek”, co byłoby zapowiedzią jego przyszłej przewagi na 
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Ezawem. Lecz słowo „Jakow” można też skojarzyć z hebrajskim czasownikiem „oszukiwać, zająć 

podstępnie czyjeś miejsce” i wtedy znaczyłoby po prostu „oszust”. Oszustwa Jakuba tak zrosły się z jego 

życiem, że stały się jego imieniem własnym, co potwierdzi Ezaw słowami: „Nie darmo dano mu imię Jakub! 

Dwukrotnie mnie już podszedł: pozbawił mnie mego przywileju pierworodztwa, a teraz odebrał za mnie 

błogosławieństwo!” (Rdz 27,36). W ten sposób - w czasie trwania pojedynku - patriarcha wyjawił Aniołowi 

swoją prawdziwą tożsamość; jestem „kłamcą”.  

 

6. Odtąd nie będziesz zwał się Jakub, lecz Izrael  

 

Na skutek wyznania prawdy o sobie Jakub otrzymuje od Anioła nowe imię: „Odtąd nie będziesz zwał się 

Jakub, lecz Izrael, ponieważ walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś”. Bóg przekształca rzeczywistość 

negatywną w pozytywną; Jakub otrzymuje nową tożsamość. „Oszust” staje się „Izraelem”, „wojownikiem 

Bożym”, ojcem narodu wybranego. On teraz zdaje sobie sprawę z tego, że „Bóg jest mocny”, że „Bóg 

zwycięża”.  

 

7. Potem Jakub rzekł [do Anioła]: «Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię?» 
 

Kiedy z kolei Jakub zapyta Anioła o jego imię, ten nie chce mu go wyjawić. Nie chce wyjawić swojej 

natury, ponieważ anioł zmienia imię w zależności od zadania, jakie mu zostanie zlecone przez Boga (Raszi).  

 

Niemniej jednak Anioł objawia się jakoś w geście błogosławieństwa. Prawdopodobnie błogosławieństwo to 

- otrzymane nad potokiem Jabbok, przy powrocie do Ziemi Obiecanej - nie mogło być jakościowo inne od 

tego, jakie Jakub otrzymał ok. 20 lat wcześniej, kiedy opuszczał Ziemię Obiecaną. A brzmiało ono tak: 

„Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch 

ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi 

otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, 

gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, 

co ci obiecuję” (Rdz 28,13-15). Było to więc nie tylko błogosławieństwo dla Jakuba, ale i dla przyszłego 

narodu oraz dla całego świata (Rdz 35,10-12). W tym błogosławieństwie zawarte jest już przesłanie o 

jedności narodów dookoła sprawy Bożej. Chrześcijanie uważają, że największym błogosławieństwem, jakie 

narody mogły tylko otrzymać od Boga za pośrednictwem Jakuba jest Jezus Chrystus.  

 

Tym razem nie było to już błogosławieństwo zdobyte przez Jakuba podstępem, lecz ofiarowane mu przez 

Boga za darmo. Tym razem nie trzeba było już żadnych podstępów ani krętactw, wystarczyło wyznanie 

prawdy o sobie samym. Dzięki temu – pod koniec swojej modlitwy - patriarcha może poznać „Innego” i 

powiedzieć: „Zaprawdę widziałem Boga twarzą w twarz i zachowałem swoje życie”. Może przejść przez 

bród rzeki, jako nosiciel nowego imienia. „Pokonany” przez Boga i utykający z powodu skrajnego 

wyczerpania.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Walka nad potokiem Jabbok była doniosłym wydarzeniem, dzięki któremu Lud Boży opowiada o swoich 

początkach i kreśli kontury swojej szczególnej relacji z Bogiem. Mówi o długiej nocy poszukiwania Boga, o 

walce zmierzającej do poznania Go i ujrzenia Jego oblicza. O nocy modlitwy, która z uporem i wytrwałością 

prosi Boga o błogosławieństwo oraz otrzymuje nowe imię, czyli nową tożsamość, będącą owocem 

nawrócenia i przebaczenia.  

 

Owa modlitwa wymagała wręcz fizycznego zjednoczenia. Zjednoczenia z Bogiem błogosławiącym, który 

pozostanie zawsze tajemnicą, który jawi się jako nieosiągalny. Modlitwa nie może skończyć się inaczej jak 

tylko wyznaniem prawdy i uznaniem własnej słabości, która zwycięża, gdy powierza się całkowicie 

miłosiernemu Bogu.  
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Całe nasze życie jest taką długą duchową nocą walki i modlitwy przepełnionej prośbą o Boże 

błogosławieństwo. Błogosławieństwo to nie może zostać zdobyte ludzkimi siłami, ale musi zostać 

ofiarowane przez Boga, jako darmo dany dar, który w końcu pozwoli nam rozpoznać oblicze Boże. A kiedy 

to się dokona, cała nasza sytuacja ulega zmianie. Co więcej, Jakub, który otrzymał nowe imię, nadaje z kolei 

nowe imię miejscu, w którym walczył z Bogiem. Nazywa je imieniem Penuel, co znaczy: „Boże Oblicze”. 

Tym samym wskazuje, że jest to miejsce przepełnione Bożą obecnością.  

 

Na koniec, prośmy Boga, by pomógł nam toczyć dobry bój wiary (1Tm 6,12; 2Tm 4,7). Byśmy otrzymali 

dzięki naszym modlitwom Jego błogosławieństwo. By to błogosławieństwo nas odnowiło w oczekiwaniu na 

oglądanie Jego oblicza (por. Benedykt XVI, Środowa Audiencja Generalna – 26.05.2011).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dzień Życia Konsekrowanego, 2.2.2012  

Abp Stanisław Gądecki. Sanctum Domino vocabitur. Dzień Życia Konsekrowanego (Katedra 

Poznańska - 2.02.2012).  

   

W dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego wspólnoty życia konsekrowanego na całym świecie wielbią 

Boga i składają dziękczynienie za otrzymane charyzmaty. W Polsce czyni to ok. 40 tys. osób 

konsekrowanych, a ponadto, około tysiąc członków Instytutów Świeckich. Wszyscy oni wpatrują się dzisiaj 

w naszej ojczyźnie w blask Bożego piękna, obecny w ich sposobie życia oraz wyraźniej uświadamiają sobie 

własną, niezastąpioną misję w Kościele i świecie. Dziękują Bogu za to, że dzięki rozmaitości rodzin 

zakonnych Kościół jest nie tylko przysposobiony do wszelkiego dobrego dzieła (2 Tm 3,17) i gotowy do 

budowania Ciała Chrystusa (Ef 4,12), ale okazuje się także przyozdobiony różnymi darami, jak oblubienica 

strojona dla swojego męża.  

   

W ten XVI. już Dzień Życia Konsekrowanego Kościół Poznański pragnie ze swej strony wyrazić swój 

szacunek dla wszystkich osób konsekrowanych, które żyją, modlą się i pracują na terenie naszej 

archidiecezji (tj. 18 zakonnych zgromadzeń męskich i 37 żeńskich, w których mieszka ok. 365 zakonników i 

1240 zakonnic). Pragnie wyrazić swoje poważanie dla zakonników i sióstr zakonnych, osób żyjących w 

Instytutach Świeckich, w Stowarzyszeniach Życia Apostolskiego a także dla prowadzących indywidualne 

formy życia konsekrowanego (dziewic i wdów konsekrowanych). Pragnie okazać swoją wdzięczność tym 

naszym braciom i siostrom, którzy oddali się całkowicie na służbę Bogu i Kościołowi, składając śluby 

ubóstwa, czystości i posłuszeństwa a jednocześnie prosi Boga o nowe powołania zakonne i misyjne, aby w 

przyszłości nigdy nie zabrakło tych, którzy będą służyć Bogu i człowiekowi.  

 

1. ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO  
 

Dzisiejsze święto uczy nas, na czym polega naśladowanie Chrystusa w życiu konsekrowanym. To nic 

innego jak bycie „poświęconym” Bogu. To przynależność do Pana.  

 

Ewangelista Łukasz powie: „Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, 

przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde 

pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu” (sanctum Domino vocabitur - Łk 2,22-23).  

 

Uzasadnienie tego obyczaju znajdziemy w Księdze Wyjścia: „Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. [...] 

Gdy cię syn zapyta w przyszłości: Co to oznacza? - odpowiesz mu: [...] Gdy faraon wzbraniał się nas 

uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z 
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bydła, dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna” (Wj 

13,2.14-15). 

 

Tradycja żydowska twierdzi, że - w zamian za ocalenie w Egipcie - wszyscy pierworodni chłopcy izraelscy 

zostali zobowiązani do służby kapłańskiej na pustyni aż do momentu zbudowania Namiotu Spotkania, kiedy 

to urząd kapłański został przekazany pokoleniu Lewiego (Targum Onqelosa do Wj 25,5). „Oto Ja wziąłem 

lewitów spośród synów Izraela na miejsce wszystkich pierworodnych, którzy się narodzili z łona matek, 

dlatego lewici są moją własnością. Do Mnie bowiem należy wszystko, co jest pierworodne. W dniu, kiedy 

zabijałem wszystko, co było pierworodne w ziemi egipskiej, poświęciłem dla siebie wszystko pierworodne 

w Izraelu, począwszy od człowieka aż do bydlęcia. Do mnie należą; Ja jestem Pan” (Lb 3,12-13).  

 

A zatem, podczas ofiarowania w świątyni Jezus został poświęcony na służbę Panu podobnie jak Samuel 

został kiedyś oddany na służbę w domu Bożym („Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie 

żył, zostaje oddany na własność Panu” - 1 Sm 1,28). Jezus jednak różni się od Samuela, ponieważ został 

przyniesiony do świątyni nie tylko jako Ten, do którego należy służba Panu ale i jako Ten, który bierze w 

posiadanie samą świątynię. Potwierdzą to później słowa dwunastoletniego Jezusa: „Czy nie wiedzieliście, że 

powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2,49). W scenie ofiarowania w świątyni objawiła się 

więc tajemnica Jezusa „poświęconego” Bogu, który przyszedł wypełnić wolę Ojca („Oto idę - w zwoju 

księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże” - Hbr 10,7). Dzięki temu dzisiejsze święto 

Ofiarowania Pańskiego stało się doskonałym symbolem całkowitego daru z siebie także dla tych, którzy w 

Kościele i świecie pragną naśladować Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego woli Ojca.  

 

2. DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO  
 

a. Życie „poświęcone Bogu”, całkowicie oddane Bożym sprawom, to nie tylko wyrzeczenie się czegoś, 

jakaś forma rezygnacji. W języku wiary zwrot „poświęcić się Bogu” oznacza ukierunkować się na realizację 

wyższego dobra, Bożego planu, wyjście w kierunku Boga, poza własne doczesne plany i aspiracje, co 

przynosi człowiekowi pokój sumienia.  

 

A chociaż każdy człowiek ochrzczony winien dojrzewać jako „konsekrowany” dla Pana; wzrastać w 

świadomości bycia wybraną i umiłowaną „własnością” Pana i wszyscy chrześcijanie mają zadanie 

„uświęcanie” [sanctificatio] świata, to jednak w znacznie większym stopniu to zadanie jest specyficzną 

misją osób konsekrowanych.  

 

W tradycji Kościoła bowiem uznaje się profesję zakonną za szczególne pogłębienie konsekracji chrzcielnej. 

Ta nowa konsekracja różni się od pierwszej swoją specyfiką, jako że nie jest jej koniecznym następstwem. 

Każdy człowiek ochrzczony jest przecież powołany, aby mocą łaski udzielonej mu przez Ducha 

zachowywać czystość właściwą dla jego stanu życia, okazywać posłuszeństwo Bogu i Kościołowi oraz 

zachowywać rozsądny dystans wobec dóbr materialnych, ponieważ wszyscy są powołani do świętości, która 

polega na doskonałej miłości. Jednakże chrzest sam w sobie nie wiąże się z powołaniem do celibatu lub do 

dziewictwa, do rezygnacji z posiadania dóbr i do posłuszeństwa przełożonemu w specyficznej formie rad 

ewangelicznych. Dlatego profesja zakonna zakłada istnienie swoistego daru Bożego, który nie jest udzielany 

wszystkim, jak to podkreśla sam Jezus, mówiąc o dobrowolnym bezżeństwie (Mt 19, 10-12; por. Vita 

consecrata, 30). 

 

b. Komu są dzisiaj potrzebne zakony? Może delikatnym dziewczętom, przestraszonym brutalnym światem, 

chcącym się przed nim schronić? Może złamanym sercom wrażliwych młodzieńców, którzy habitem 

chcieliby okryć zawód miłosny lub rozczarowanie? Nie! Klasztor to nie jest miejsce schronienia przed 

okrutnym światem. W „Dialogach karmelitanek” G. Bernanosa toczy się następująca rozmowa między 

kandydatką do zakonu a przeoryszą klasztoru w przededniu szaleństwa rewolucji francuskiej. Przeorysza 

tłumaczy wystraszonej dziewczynie: „Nasza reguła nie jest schronieniem. To nie reguła nas strzeże, moja 

córko, to my strzeżemy reguły.” Tak, zakony przechowują i strzegą skarbu swojej Reguły, tj. Ewangelii 
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przetłumaczonej na życie wspólnoty. 

 

Komu więc są potrzebne zakony? One są potrzebne Kościołowi. Są nam potrzebne. Są potrzebne księżom w 

parafiach, i to nie tylko po to, żeby była na miejscu zakrystianka czy katechetka. Są potrzebne instytucjom 

kościelnym, nie tylko po to, żeby sprawnie zarządzać instytucjami. Są potrzebne wiernym, też nie tylko po 

to, by służyć w szpitalach, przedszkolach, czy szkołach. Zakony są potrzebne przede wszystkim po to, aby 

ludzie dostrzegli w osobach konsekrowanych znak innego, Bożego świata (por. Ks. dr Dominik Ostrowski, 

Komu potrzebne są dziś zakony?). 

 

Takim znakiem nie będą z pewnością ci, którzy tylko zewnętrznie, formalnie funkcjonują jako zakonnicy 

lub zakonnice, podczas gdy wewnątrz dawno już zaprzestali praktykowania cnót zakonnych. Nie będą nim 

ci, którzy traktują seminarium zakonne jako rodzaj domu opieki, który zapewni im zaspokojenie ich potrzeb, 

czego w świecie nigdy by za darmo nie otrzymali. Nie będą nim ci, którzy przychodzą, ponieważ pragną 

znaleźć się w centrum uwagi, chcą, by ich oklaskiwano, do czego w świecie nikt nie byłby skłonny, widząc 

ich wady.  

 

Kościół oczekuje czego innego. On ciągle nazywa życie konsekrowane znakiem Królestwa Bożego. Pierwsi 

chrześcijanie byli takim znakiem, wyróżniając się braterską dobrocią, cierpliwością w prześladowaniach, 

miłością okazywaną swoim prześladowcom. Lecz znak, którego nie widać na zewnątrz, przestaje być 

znakiem. Dzieje się tak np. wtedy, kiedy młodzi odwiedzający dom zakonny widzą w nim nie tyle „dom 

rodzinny”, ile surową instytucję, która w imię tradycji narzuca im „prefabrykowany” model życia. Młodzi 

jednak zaufają tylko temu, czego mogą bezpośrednio doświadczyć. Wielkie słowa na temat duchowości, 

głębokie teologiczne uzasadnienia, długie cytaty z dokumentów Kościoła, to wszystko traktują jak 

ideologię, jeśli nie odczują w zakonie ducha miłości. Jeśli ten duch nie ożywia - w widoczny sposób – litery 

zakonnych reguł. Jeśli Ewangelia Chrystusa nie nabierze w środowisku zakonnym konkretnego kształtu, 

nikogo już dzisiaj nie przekonamy (por. Mnich z zakonu kartuzów, Życie w bliskości Chrystusa, Kraków 

2007, 205-207).  

 

Bo życie konsekrowane jest akurat głoszeniem tego, czego dokonuje Ojciec przez Syna w Duchu Świętym 

swoją miłością, swoją dobrocią, swoim pięknem. Jest wyniesieniem Królestwa Bożego ponad wszystko co 

ziemskie. Ono ukazuje ludziom nieograniczoną moc Ducha Świętego działającego w Kościele. Ono ma 

wielkie znaczenie właśnie dlatego, że wyraża bezinteresowność i miłość, tak bardzo potrzebną w 

społeczeństwie zagrożonym przez zalew spraw nieważnych i przemijających (por. Vita consecrata, 105).  

 

Kościół, który jest naszym domem budują ci zakonnicy i zakonnice, którzy są w stanie zapomnieć o sobie. 

Którzy są zdolni poświęcić swoje życie i z radością ofiarować je innym. I to bynajmniej nie z poczucia 

obowiązku, niegodności czy winy, ale z pragnienia, które rodzi się w sercu rozpalonym ogniem darmowej i 

niezasłużonej Bożej miłości (por. Życie konsekrowane w Kościele naszym domu. List biskupów polskich na 

Dzień Życia Konsekrowanego – 2.02.2012). Życie konsekrowane nie jest dla samolubnych, 

skoncentrowanych na sobie egoistów. Życie konsekrowane jest dla ludzi kruchych, ale odważnych, czyli 

takich, którzy świadomi własnej niedojrzałości, chcą uczyć się dojrzałości. 

 

c. Przyszła żywotność życia konsekrowanego zależy od wierności, z jaką osoby konsekrowane będą 

przeżywać swoje powołanie, ale i od tego, w jakiej mierze młodzi zechcą wielkodusznie odpowiedzieć na 

Boże wezwanie. Dlatego problem powołań jest wyzwaniem skierowanym nie tylko do zakonów, ale do 

całego Kościoła (por. Vita consecrata, 64). 

 

Wydaje się, że dzisiejszy spadek liczby powołań do życia poświeconego Bogu rodzi się m.in. stąd, że 

powołanie do życia konsekrowanego ma charakter dogłębnie relacyjny. Takie powołanie jest możliwe tylko 

w obrębie życia otwartego na relację z kimś Innym. Jeśli brakuje takiego otwarcia, to brak też 

podstawowych przesłanek pozwalających wejść w logikę powołania. Niestety, człowiek staje się dzisiaj 

coraz bardziej „techniczny” a przez to - w gruncie rzeczy - coraz bardziej samowystarczalny; nie potrzebuje 

już drugiego człowieka. Jeśli zaś go potrzebuje, to najpierw stawia między sobą a nim jakąś maszynę. Stąd 
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wielu młodym grozi dzisiaj analfabetyzm emocjonalny, ponieważ więź z drugim człowiekiem powierzają 

maszynie (telefonowi komórkowemu, Internetowi, Skypowi, YouTubowi, Facebookowi czy Twitterowi). 

Nie umieją natomiast stanąć oko w oko z człowiekiem z krwi i kości. Dopóki swoje zakochanie przeżywają 

w Internecie, czują się świetnie. Kiedy jednak spotkają wybraną osobę i dostrzegą jej braki, rodzi się w nich 

rozczarowanie i pustka, bo nie umieją wyrazić swoich uczuć, jak gdyby ich nigdy nie doświadczali. Ban Ki 

Moon, Sekretarz Generalny ONZ w życzeniach skierowanych na spotkanie Taizè w Berlinie określił ten 

stan rzeczy krótko: „Pamiętajcie jednak, proszę was, że łączność nie jest tym samym, co jedność. Łączność 

zależy od technologii, jedność – od solidarności” (Berlin 2011).  

 

d. Życie konsekrowane i troska o jego rozwój są sprawą całego Kościoła. Jeśli chcemy, by kolejne kobiety i 

kolejni mężczyźni wielkodusznie i całkowicie powierzali się Panu Bogu i tylko w Nim składali całą swoją 

ufność, to – jako chrześcijanie – nie możemy ani ich samych, ani ich powołania zostawić bez duchowego i 

materialnego wsparcia.  

   

Przypomina nam o tym temat obecnego roku duszpasterskiego „Kościół naszym domem”. Człowiek 

potrzebuje domu, aby mógł przyjść na świat, wychować się i wejść w dorosłe życie. Z dobrego domu 

wynosimy wiarę, zasady życiowe, dobre wychowanie, szacunek dla ubogich i słabszych. Tam rozwija się 

nasza współodpowiedzialność, wzajemne wsparcie i pomoc wszystkich członków rodziny. I wprawdzie nikt 

nikogo nie może wyręczyć w przeżywaniu własnego powołania, to jednak może mu pomóc i dać dobry 

przykład. Dlatego powołanie rodzi się i kształtuje tak w atmosferze domu rodzinnego, jak i domu, którym 

jest Kościół. Kształtuje się dzięki przykładowi tych, którzy ten Kościół tworzą i dojrzewa dzięki gorącej 

modlitwie tych, którzy otulają Kościół płaszczem swojej modlitwy i serdeczności (por. Życie konsekrowane 

w Kościele naszym domu. List biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego – 2.02.2012).  

 

W scenie ofiarowania obecni byli rodzice Jezusa. Para młodych małżonków przynosi do świątyni 

pierworodne Dziecko, aby ofiarować Je Bogu. A chociaż kochają Je najgoręcej jak potrafią, wiedzą, że nie 

należy Ono tylko do nich, lecz jest darem Boga. „Jak bardzo potrzeba nam dzisiaj takich rodziców, którzy - 

obdarzając swe dzieci czułą miłością - mają świadomość, że nie są one jedynie ich własnością, ale przede 

wszystkim należą do Boga. Jak bardzo potrzeba takich rodziców, którzy – będąc wierni miłości 

rodzicielskiej i pragnąc dobra dla swoich dzieci – uczą je ofiarować swoje życie dla Boga i dla drugich, 

nawet jeśli pociąga to za sobą trudności i wyrzeczenia” (Życie konsekrowane w Kościele naszym domu. List 

biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego – 2.02.2012).  

 

Wyrazem troski Kościoła Poznańskiego o życie konsekrowane jest nasza dzisiejsza wspólna modlitwa, która 

towarzyszy tej formie życia także na co dzień. Prosimy w niej o to, aby osoby konsekrowane żyjące i 

działające na ternie naszej archidiecezji w pełni realizowały swoje powołanie do miłości doskonałej i aby ta 

miłość nadawała ich działaniu apostolskiemu głębszy duchowy rys i szczególną owocność. Ogarniamy 

naszą modlitwą w szczególności tych, których przygniata ciężar codziennego trudu, którzy spotykają się z 

brakiem ludzkiej wdzięczności. Tych, którzy doświadczają trudności w realizacji swoich dzieł apostolskich. 

Zakonników i zakonnice w podeszłym wieku oraz chorych. Każdy z Was jest potrzebny, jest cennym darem 

dla Kościoła i świata. 

 

W Dzień Życia Konsekrowanego składamy ofiary materialne na rzecz klasztorów kontemplacyjnych. 

Wdzięczni za modlitwę, jaką podejmują one w Kościele i dla Kościoła, czujmy się zobowiązani do 

zapewnienia im podstawowych warunków życia kontemplacyjnego. 

 

ZAKOŃCZENIE  
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Na koniec modlimy się do Tej, która - razem z Józefem – przyniosła do świątyni Zbawiciela. Maryjo, 

wizerunku Kościoła - Oblubienicy, która zachowujesz dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i 

szczerą miłość - wspomagaj osoby konsekrowane w ich dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości.  

 

Ty, która czyniłaś wolę Ojca, uproś Twego Boskiego Syna, aby ci, którzy otrzymali dar naśladowania Go 

przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze 

wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku światłu, które nie zna zmierzchu.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Światowy Dzień Chorego, 12.2.2012  

Abp Stanisław Gądecki. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Światowy Dzień Chorego. VI Niedziela 

Zwykła (Poznań, kościół pw. Matki Bożej Bolesnej – 12.02.2012). 

   

Wczoraj obchodziliśmy XX Światowy Dzień Chorego. Ten dzień zwraca naszą uwagę na potrzebę 

duchowej bliskości ze wszystkimi chorymi; tak z tymi, którzy przebywają w szpitalach i innych domach 

opieki zdrowotnej, hospicjach, jak i tymi, którzy są pielęgnowani w domach rodzinnych. Biorąc przykład z 

Chrystusa, który leczy trędowatego, Kościół pochyla się nad fizycznym i duchowym cierpieniem człowieka, 

wzywając Bożej pomocy.  

   

1. MOJŻESZ  

 

Najpierw przygląda się temu, w jaki sposób radzono sobie z chorobą przed Chrystusem. Ze szczególnie 

dotkliwą chorobą, jaką był trąd, który mógł być uważany wówczas za kwintesencję wszystkich chorób. 

Izraelici nie tylko znali tę chorobę, ale też posiadali dotyczące jej prawodawstwo. Pośród tekstów Księgi 

Kapłańskiej znajdziemy np. „Prawo czystości” (Kpł 11-14), którego integralną częścią jest „Prawo 

odnoszące się do trądu” (Kpł 13-14): „To jest prawo odnoszące się do wszelkiej plagi trądu i grzybicy, trądu 

ubrania i domu, nabrzmienia, wysypki i białej plamy, aby pouczyć, kiedy coś jest czyste, a kiedy nieczyste. 

To jest prawo odnoszące się do trądu” (Kpł 14,54-57).  

 

Trąd to jedna z zakaźnych chorób skóry i nerwów, która najdłużej towarzyszy człowiekowi. Mimo to 

powodujące ją prątki (Mycobacterium leprae) odkryto dopiero w 1873 roku przez norweskiego naukowca 

Armauera Hansena, w szpitalu św. Jerzego w Bergen. Choroba ta występuje w dwóch postaciach. Odmiana 

lepromatyczna jest zaraźliwa. Postać tuberkuloidowa jest mniej zaraźliwa, ale bardziej groźna dla samego 

zarażonego. 

 

Czytany dzisiaj fragment Księgi Kapłańskiej najprawdopodobniej nie mówi tylko o chorobie Hansena, ale 

także o innych, różnego rodzaju okresowych chorobach skórnych (Kpł 13,1-44), które były uleczalne. 

„Nieczystym” czyniła człowieka tylko aktywna forma tej choroby. Mimo to sam dźwięk słowa „trąd” od 

zawsze budził w ludziach przerażenie. W krajach gdzie panował gorący klimat i liche warunki higieniczne, 

choroba ta była dość powszechna. Zaczynała się od niewielkich żółtych plam na ciele, które z czasem rosły, 

stawały się twardsze i ropiejące. Ciało w tych miejscach zaczynało gnić i odpadać; najczęściej były to palce 

u rąk i nóg, ramiona, czasami policzki, lub oczodoły. Dotknięte chorobą części ciała cuchnęły, ropiały a po 

jakimś czasie obumarłe odpadały, dlatego trędowaty straszył samym swoim wyglądem, a ludzie uciekali od 

niego w obawie przed zakażeniem.  

 

Jak reagowano wówczas na te straszną, zaraźliwą chorobę? „Prawo czystości” – podobnie zresztą jak każde 



766 
 

inne prawo - nie leczyło choroby, ale starało się chronić społeczność przed jej skutkami. Prawo dążyło do 

odseparowania zdrowych od źródła epidemii. Orzekało czy dana osoba może brać udział w kulcie, czy też 

musi być z kultu wykluczona, skoro kult ten domagał się całkowitej integralności biorącego w nim udział 

człowieka. Bycie nieczystym oznaczało brak świętości koniecznej do spotkania ze Świętym Bogiem. W 

„Prawie o trądzie” nie chodziło więc o czystość w sensie moralnym, ale o brak integralności fizycznej, która 

była nie do pogodzenia ze świętością Jahwe (Pwt 23,2-3).  

 

Przepisy te dotyczyły każdego Żyda, w najwyższym zaś stopniu dotyczyły kapłanów: „Tak mów do Aarona: 

Ktokolwiek z potomków twoich według ich przyszłych pokoleń będzie miał jakąś skazę, nie będzie mógł się 

zbliżyć, aby ofiarować pokarm swego Boga. Żaden człowiek, który ma skazę, nie może się zbliżać - ani 

niewidomy, ani chromy, ani mający zniekształconą twarz, ani kaleka, ani ten, który ma złamaną nogę albo 

rękę, ani garbaty, ani niedorozwinięty, ani ten, kto ma bielmo na oku, ani chory na świerzb, ani okryty 

liszajami, ani ten, kto ma zgniecione jądra. Żaden z potomków kapłana Aarona, mający jakąś skazę, nie 

będzie się zbliżał, aby złożyć spalaną ofiarę Panu” (Kpł 21,17-21).  

 

Prymitywna higiena domagała się więc prewencji w postaci ścisłej izolacji chorego, którego usuwano z 

przestrzeni rodzinnej, społecznej i religijnej. Przez cały czas trwania choroby trędowaty nie miał wstępu do 

miasta, ostrzegając postronnych samym swoim wyglądem przed zbliżeniem się do niego: „Trędowaty, który 

podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: 

‘Nieczysty, nieczysty!’ Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w 

odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem, dopóki nie wyzdrowieje” (Kpł 13,45-46). Chorzy byli 

bezwzględnie izolowani od społeczeństwa w specjalnych gettach. Nie wolno było się im zbliżać do ludzkich 

domostw, ani miejsc publicznych. Kto z trędowatych nie przestrzegał tych zasad, ten mógł być 

ukamienowany bez sądu. Nie był to sposób traktowania chorego charakterystyczny wyłącznie dla 

Izraelitów. Nie zapominajmy o tym, że w XII wiecznej Francji istniało około dwóch tysięcy takich miejsc 

izolacji, czyli leprozoriów.  

 

2. JEZUS  

   

a. W przeciwieństwie do Prawa Mojżeszowego, które wykluczało trędowatych, zakazywało utrzymywania z 

nimi kontaktu oraz dotykania ich, Pan Jezus – w scenie leczenia trędowatego – zbliża się do chorego na trąd, 

rozmawia z nim, dotyka go i uzdrawia. Podobnie uczyni później z dziesięcioma trędowatymi (Łk 17,12-19). 

Co więcej, uzdrowienia trędowatych stały się w oczach jego przyszłych uczniów dowodem na mesjańskość 

Jezusa („niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli 

zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” - Mt 11,5).  

 

„Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić” – mówi trędowaty do Jezusa, wypowiadając tym samym słowo 

wiary. Wiary we władzę Jezusa nad jego chorobą. Wiary, która zrodziła się z czegoś więcej, aniżeli samo 

pragnienie zdrowia. Trędowaty nie tylko uwierzył w to, że jego uzdrowienie jest możliwe; on także 

uwierzył, że to właśnie Jezus może tego dokonać jednym swoim słowem, myślą, aktem woli. W ten sposób 

udowodnił, że autentyczna wiara nie gubi się w subtelnych rozumowaniach, ale posiada bardzo prostą 

logikę; Pan Bóg może uczynić wszystko, co zechce. Na tę bezgraniczną ufność Jezus odpowiada: „Chcę 

bądź oczyszczony!” 

 

Jezus „zlitowawszy się” wyciągnął rękę. Jego wyciągnięta ręka stała się znakiem boskiej władzy nad życiem 

chorego człowieka. Powie psalmista: „wyciągasz swą rękę, Twoja prawica mnie wybawia” (Ps 138,7). 

„Chcę, bądź oczyszczony!”. Trędowaty odkrył w tym momencie, że Jezus jest Panem, który przywraca 

życie.  
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Chrystus nie ogranicza się do powiedzenia „Chcę. Bądź oczyszczony”, On dodatkowo wyciąga rękę i 

dotyka trędowatego. Dlaczego to robi? Przypomnijmy sobie, że w podobnych okolicznościach prorok 

Elizeusz nie chciał nawet widzieć na oczy trędowatego Naamana, ale – by wiernie zachować Prawo 

Mojżesza – pozostał w domu, ograniczając się do posłania Naamana nad Jordan, aby się tam wykąpał (2Krl 

5). Chrystus zaś - dotykając chorego – ukazuje, że miłość jest większa od Prawa oraz, że nic nie jest 

nieczyste dla człowieka czystego. Jego ręka nie staje się nieczystą przez dotknięcie trądu, to ciało 

trędowatego zostaje oczyszczone przez dotknięcie ręką świętą (por. Jan Chryzostom, Comment. in Matth., 

25, 1) 

 

W ten sposób nasz Pan urzeczywistniał swój program. Scena uzdrowienia trędowatego jest dla nas wzorem 

spotkania Zbawiciela z człowiekiem, w którym zostaje przywrócony pierwotny obrazu Boży oraz który 

zostaje przywrócony do wspólnoty Ludu Bożego. Jezus objawia się tutaj jako dawca nowego życia, nosiciel 

dawno straconej ludzkiej godności.  

 

b. Tę samą misję Zbawiciel przekazał nam, swoim uczniom: „Idźcie i głoście: ‘Bliskie już jest królestwo 

niebieskie’. ...oczyszczajcie trędowatych...” (Mt 10,7-8). Kościół przez wieki starał się dochować wierność 

temu poleceniu, poprzez czyny miłosierdzia świadczone na rzecz trędowatych. Chrześcijanie byli 

pierwszymi ludźmi, którzy okazywali miłosierdzie trędowatym.  

 

Dobrze znamy epizod z życia młodego Franciszka z Asyżu, który spośród wszystkich potworności świata 

najbardziej brzydził się trędowatymi, aż pewnego dnia, jadąc konno w pobliżu Asyżu, zobaczył na wprost 

siebie trędowatego. Chociaż odczuwał wobec niego w najwyższym stopniu wstręt i obrzydzenie, to jednak - 

pragnąc gorąco zostać żołnierzem Chrystusa - zsiadł z konia i pocałował go. Po kilku dniach udał się do 

mieszkań ludzi trędowatych, wręczył każdemu pieniądze, i pocałował ich w rękę i usta. W ten sposób to, co 

gorzkie, przyjął jako słodkie (por. Brat Tomasz z Celano, Życiorys drugi świętego Franciszka z Asyżu, w: 

Źródła franciszkańskie, Kraków 2005, 566). 

 

Jeszcze bardziej dosadnym przykładem naśladowania Chrystusa była heroiczną postać misjonarza, ojca 

Damiana de Veustera, kapłana i zakonnika belgijskiego (1840-1889), który wyjechał z Belgii mając 33 lata i 

spontanicznie udał się na wyspę Molokai, należącą do archipelagu hawajskiego, by tam przekazywać 

trędowatym nadzieję, aż w końcu - sam dotknięty trądem - podzielił los swoich podopiecznych.  

 

Wyjechał na Molokai w tym samym roku 1873, w którym Hansen odkrył prątki trądu. Udał się do osady 

Kalawao, na opustoszały przylądek znajdujący się pomiędzy wybrzeżem a otwartym morzem. Teren był 

trudno dostępny, dlatego tam właśnie umieszczono kolonię trędowatych. Tam też ze stolicy archipelagu, z 

Honolulu, co miesiąc wyruszał statek wypełniony trędowatymi, których zmuszono do separacji. Do wyjazdu 

przygotowywano się jak na śmierć. Krewni i przyjaciele nie potrafili się rozstać ze swoimi bliskimi. Po 

przybyciu na miejsce, ludzie wchodzili na cmentarzysko żywych, gdzie rozkładowi fizycznemu towarzyszył 

upadek psychiczny i moralny. W osadzie nie było ani lekarza, ani infirmiarza, ani pielęgniarki. Panował tam 

niewiarygodny brud, przemoc, która wybuchała przy najmniejszej prowokacji, rozdrażnienie najniższych 

instynktów, zanik zahamowań seksualnych, zniewolenie dzieci i kobiet, alkoholizm i narkotyki, powszechne 

złodziejstwa oraz odrodzenie zabobonów i praktyk bałwochwalczych; zanik poczucia jakiejkolwiek 

godności. Horrendalne gwałty stały się codziennością. Także z tego powodu Molokai nazywano „piekłem”.  

 

Wkrótce po swoim przybyciu na Molokai ojciec Damian zabrał się do pracy. Stał się projektantem, 

architektem, robotnikiem, który nosił na plecach belki, jakich czterech Hawajczyków nie było w stanie 

ruszyć z miejsca. Był murarzem i szewcem. Zbudował port i drogę, łączącą z kolonią, akwedukty, 

magazyny, przychodnie, sierocińce, i cmentarz. Rozpoczął także budowę szpitala. Wkrótce też zrozumiał, że 

chorzy go nigdy nie zaakceptują, jeśli będzie stosował środki ostrożności, okazując im w ten sposób swoją 

odrazę. Kiedy tamtejsze ministerstwo ds. higieny zaproponowało mu 10 tys. dolarów rocznej pensji, on 

odparł, że za 10 tysięcy nie zostałby tam nawet przez 5 minut. Trwał wyłącznie z miłości do Boga a istotą 

jego misji było przygotowanie tych ludzi na śmierć. „Ze łzami – pisał - sieję Dobrą Nowinę wśród moich 
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trędowatych. [...] Mówię im, że śmierć stanie się końcem ich cierpień, jeśli szczerze się nawrócą. [...] W 

ciągu ostatniego roku widziałem ponad setkę umierających w doskonałej dyspozycji serca”.  

 

Misja ojca De Veustera nie zyskała sobie szczególnego zrozumienia u przełożonych zakonnych, którzy 

obawiali się – w przypadku odwiedzin innych misji przez ojca Damiana – niebezpieczeństwa zarażenia. 

Kierując się taką obawą Rada Prowincjalna wystosowała do niego pismo następującej treści: „są tylko dwa 

miejsca, gdzie możesz się udać: do Misji lub do szpitala Kakaako. W Misji zostaniesz zamknięty w jednym 

pokoju, którego nie będziesz mógł opuszczać aż do momentu wyjazdu, inaczej bowiem naraziłbyś nas na 

konieczność poddania się kwarantannie, ponieważ biali, widząc, że gościmy trędowatego, baliby się także i 

nas, którzy nie jesteśmy przecież zarażeni trądem. Jeśli zaś chcesz udać się do Kakaako (na peryferiach 

Honolulu), pójdziesz do kaplicy trędowatych bez możliwości sprawowania Mszy św., ponieważ ani o. 

Klemens, ani ja nie zgodzimy się, abyś celebrował Mszę św., używając tego samego kielicha i tych samych 

paramentów, których i my tam używamy. Zresztą także i siostry odmówiłyby przyjmowania Komunii św. z 

twoich rąk”.  

 

Ojciec Veuster zmarł w wieku 49 lat, z których 16 przeżył pośród trędowatych (por. A. M. Sicari, Życie 

duchowe chrześcijanina, Poznań 1999, 305-320).  

 

Kościół wydał tysiące misjonarzy, kapłanów, zakonników (O. Beyzym, O. Żelazek) i zakonnic, ludzi 

świeckich, katechistów i lekarzy (dr Wanda Błeńska), którzy stali się przyjaciółmi trędowatych. Których 

wielkoduszność inspirowała innych do kontynuowania walki z różnymi postaciami trądu, które doskwierają 

współczesnemu społeczeństwu; także w postaci głodu, dyskryminacji, czy zacofania.  

 

Wiemy, że w międzyczasie dokonał się ogromny postęp w dziedzinie medycyny. Wynaleziono lekarstwa, 

które czynią trąd mniej niebezpiecznym, zatrzymując zniszczenie, jakie wywołuje on na ciele chorego, a 

także pozwalają leczyć chorych bez separowania ich od społeczeństwa. A jednak, ciągle na świecie żyje 

dzisiaj kilkanaście milionów trędowatych. W Europie ludzie, którzy wyrzucają nadmiar tego, co posiadają, 

podczas gdy inni ludzie pozbawieni są nie tylko szpitali, ale i lekarstw koniecznych do leczenia trądu a 

nawet środków do życia? Czy nie trzeba raczej otworzyć serca na solidarność, ofiarując pomoc 

potrzebującym?  

 

3. GRZECH  
 

Trąd jest chorobą straszną, i może właśnie dlatego stał się niejako automatycznie symbolem grzechu, 

symbolem choroby duchowej. Nadworny kronikarz św. Ludwika IX (+ 1270), Joinville, zapisał pytanie 

skierowane do niego przez króla: „Co z dwojga wolelibyście: być trędowatym, czy popełnić grzech 

śmiertelny?” Joinville odpowiedział: „Wolałbym popełnić trzydzieści grzechów śmiertelnych niż być 

trędowatym”. Na to król: „Mówicie jak wartogłów [szaleniec], bo powinniście wiedzieć, że żaden trąd nie 

jest tak szpetny jak grzech śmiertelny, albowiem dusza w grzechu śmiertelnym jest podobna do diabła, do 

czego żaden najszpetniejszy trąd nie jest podobny” (J. Dobraczyński, Doba krucjat, Warszawa 1968, s. 318). 

 

Cudowne uzdrowienie trędowatego przez Jezusa zwróciło uwagę na to, że czystość rytualna jest sprawą 

drugorzędną. Pierwszorzędną w kwestii zbawienia jest czystość moralna, czystość serca, która nie ma nic do 

czynienia z plamami na skórze (Paweł VI, Watykan 29.01.1978). „O tym bowiem bądźcie przekonani, że 

żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec - to jest bałwochwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie 

Chrystusa i Boga” (Ef 5,5). 

 

Mimo najszlachetniejszych przykładów miłości miłosiernej Kościoła, misji Jezusa nie można sprowadzić do 

zaradzania potrzebom chorych i biednych, ponieważ w ten sposób zostałaby ona zredukowana do samej 

doczesności. Tymczasem właśnie w oczekiwaniach państwa i społeczeństwa o to właśnie idzie; o 

działalność społeczną i charytatywną. Niewielu pragnie słuchać Słowa Boże i je wypełnić, wielu natomiast 
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oczekuje jedynie ulgi w cierpieniu czy biedzie. A przecież zdrowie zewnętrzne nie musi być wcale oznaką 

panowania Boga w sercu człowieku, czasami jest wręcz odwrotnie. W misji Zbawiciela o coś więcej, idzie o 

nowego człowieka, którego przeznaczeniem jest życie wieczne. Sakramenty są dane po to, by otwierać 

człowieka na rzeczywistość królestwa Bożego.  

 

Jezus - „zdjęty litością” - wydobywa człowieka z jego nędzy fizycznej jak i duchowej, ale przede wszystkim 

wydobywa go z niewoli grzechu. Trzeba tylko mieć wiarę, która pozwoli zbliżyć się do Jezusa, upaść przed 

Nim na kolana i powiedzieć: „jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”.  

 

Ktoś może powiedzieć, że już tyle razy próbował zrzucić z siebie jarzmo swojego trądu duchowego, a on 

powraca i powraca. Kiedy takie myśli rodzą się w naszym sercu, to znak oczywisty, że znaleźliśmy 

upodobanie w trądzie, w naszych grzechach i że wcale nie chcemy z nich wyjść. Gdyby było inaczej, 

gdybyśmy za wszelką cenę rzeczywiście pragnęli duchowego zdrowia, zdobylibyśmy się na wiarę i słowa: 

„Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”.  

 

„Gdym taił grzech mój, milcząc jak zaklęty, 

we dniem i w nocy czuł ciężar tej męki, 

lecz-em się dusznej nie wyzbył udręki. 

Dopiero kiedym Panu wyznał winy 

i Pan odpuścił mi łaskawie grzechy, 

doznałem łaski, zaznałem pociechy, 

jakbych się zrodził na nowo – już inny! 

(Ps 32; przekł. B. Drozdowski, Psalmy króla Dawida, W-wa 2008, 54).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pracują w służbie zdrowia, jak również rodzinom, które 

dostrzegają w swoich bliskich chorych cierpiące oblicze Jezusa - za wymowne świadectwo składane 

Chrystusowi.  

 

Maryja, Matka Miłosierdzia i Uzdrowienie Chorych, do której wznosimy nasze ufne spojrzenie i naszą 

modlitwę; niech wspiera wiarę i nadzieję każdej osoby chorej i cierpiącej na duchu i ciele.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, VII ndz zwykła, 70-lecie akcji Bollwerk, 19.2.2012  

Abp Stanisław Gądecki, Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. VII Niedziela 

Zwykła B, 70-lecie akcji „Bollwerk" (Katedra Poznańska - 19.02.2012).  

   

Dzisiaj - w VII Niedzielę Zwykłą - Kościół przypomina cudowne uzdrowienie paralityka. Zwraca uwagę na 

konieczność uzdrowienia całego człowieka, jego duszy i ciała, podkreślając przy tym pierwszeństwo 

uzdrowienia duchowego.  

   

Poznań z kolei - w rozpoczynającym się tygodniu - będzie przeżywał 70. rocznicę Akcji „Bollwerk" (tzn. 

Bastion), uważanej za największe dokonanie ruchu oporu w Wielkopolsce podczas II wojny światowej. Tym 

dwóm sprawom chciałbym teraz poświęcić kilka chwil refleksji.  
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1. EWANGELIA  

   

Najpierw staje przed nami scena uzdrowienia paralityka, w której łączą się i wzajemnie uzupełniają tematy 

choroby, wiary będącej warunkiem uzdrowienia, Chrystusowej władzy uzdrawiania duchowego, następnie 

jego mocy uzdrawiania fizycznego, wreszcie skutku uzdrowienia całego człowieka w postaci chwały Bożej.  

   

a. „Wtem przyszli do Niego z paralitykiem"  

   

Do Jezusa przyniesiono paralityka. Paraliż to porażenie, bezwład, całkowite zniesienie ruchów czynnych w 

mięśniu lub grupie mięśniowej wywołane uszkodzeniem neuronu ruchowego. Choroba ta czyni człowieka 

bezradnym, sprowadza życie do rodzaju wegetacji. Tym razem jednak potrzebny był akurat paraliż, ten 

ekstremalny przykład ludzkiej niemocy, by dowieść, że nie ma takiej choroby, z której Chrystus nie mógłby 

człowieka uleczyć.  

   

b. wiara zastępcza  

   

Człowiek sparaliżowany został przyniesiony do Jezusa z wiarą w uleczenie go, wiara bowiem jest 

niezbędnym warunkiem uzdrowienia („On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i 

bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!» - Mk 5,34; „Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła» - 

10,52).  

   

Żywa wiara pomocników człowieka chorego działała zgodnie z zasadą wyrażoną później przez św. Pawła w 

słowach: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe" (Ga 6,2). Przybrała ona 

swój kształt w konkretnym uczynku miłości. Nie zniechęciła się w obliczu przeszkód, jakie napotkała na 

drodze do Chrystusa. Pokonała trudność, jaką stanowił tłum otaczający Zbawiciela. Pokonała także opór 

drzwi i ścian domu. Znalazła nadzwyczajny sposób dotarcia do Jezusa, gdy okazało się niemożliwe dojście 

do Niego w sposób zwyczajny. Istotnie, trzeba się wznieść na dach - uczą Ojcowie Kościoła - czyli na 

wysokość Pisma Świętego. Kiedy zostanie odkryty dach tajemnic Pisma Świętego, znajdziemy się w obliczu 

samego Chrystusa (Beda Czcigodny, In Evang. Marc., 2, 3).  

   

Sam człowiek sparaliżowany - z uwagi na swoją chorobę - w żaden sposób nie mógł wyrazić swojej wiary, 

dlatego potrzebni byli inni ludzie, którzy wyraziliby tę wiarę zamiast niego. Czterech ofiarnych i 

pomocnych mężczyzn, którzy za wszelką cenę pragnęli dostać się z chorym do Jezusa, byli właśnie 

uosobieniem wiary zastępczej. Są oni obrazem wspólnoty, która niejako użycza swojej wiary 

potrzebującemu. Jezus uzdrowi więc paralityka nie ze względu na jego wiarę, ale z uwagi na „ich" wiarę. 

Wiara bowiem ma tak wielką siłę, iż przez nią doznają zbawienia nie tylko ci, którzy ją posiadają, lecz także 

ci, którzy są niesieni przez wiarę innych. Nie wierzył paralityk, ale wierzyli ci, którzy go nieśli - powie św. 

Cyryl Jerozolimski (Catech. 5).  
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Ojcowie Kościoła powiedzą, że paralityk jest symbolem duszy, która od dawna obezwładniona przez 

lenistwo cielesne potrzebuje pomocy tych, którzy zaniosą ją do Chrystusa. Potrzebuje czterech, którymi - 

jak mówi Cyryl Jerozolimski - są cztery Ewangelie, lub cztery cnoty pełniące podobną rolę (umiarkowanie i 

roztropność, sprawiedliwość i męstwo - Mdr 8,7). „Dobrze zostało powiedziane, że było ich czterech, bo na 

czterech Ewangeliach opiera się wszelka moc, a także cztery są cnoty, na których wznosi się ufność umysłu 

ku osiągnięciu szczęścia (św. Beda Wielebny).  

   

c. uzdrowienie duchowe  

   

Do Jezusa przyniesiono człowieka sparaliżowanego, którego głównym problemem zdawał się być paraliż 

fizyczny. Tymczasem zainteresowanie Jezusa nie budzi fizyczna, lecz duchowa choroba przyniesionego. 

Zbawiciel odkrył głębszą chorobę paralityka, aniżeli choroba fizyczna. Okazuje się bowiem, że paralityk był 

chory nie tylko na ciele, ale i na duszy.  

   

Zbawiciel zwraca się do niego słowem „synu" - podobnie jak ojciec, który szuka dobra swojego dziecka. 

Stara się zrozumieć źródło cierpienia człowieka, jego nadzieje i oczekiwania. Gdy je odkrywa, reaguje z 

miłością, uzdrawiając najpierw to, co było najbardziej chore: „Synu, odpuszczone są twoje grzechy" - mówi 

nasz Pan, używając strony biernej (passivum theologicum), co zgodnie z żydowskim sposobem mówienia 

oznacza, że sam Bóg tego dokonał. Paralityk milczy na taki obrót sprawy. Nie dziękuje, ponieważ 

spodziewał się raczej uzdrowienia ciała, niż uzdrowienia duszy. Bardziej cenił sobie życie doczesne, aniżeli 

- wieczne. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że wina, będąca efektem uczynionego zła, jest gorsza niż paraliż. 

Że powinien bardziej zabiegać o zbawienie, aniżeli o zdrowie.  

   

Jezus jednak nie zwraca uwagi na niemądre pragnienia chorego. On zachowuje się jak dobry lekarz, który 

nie zwraca uwagę na nierozsądne pragnienia pacjenta, lecz narzuca mu taki sposób leczenia, jaki 

rzeczywiście może mu przynieść zdrowie. Leczy chorych z ich grzechów i win, mimo, iż oni sami tego nie 

pragną. Medycyna leczy choroby ciała, lecz mądrość oczyszcza duszę z jej namiętności. Chrystus, nasz 

Pedagog, Mądrość i Logos otacza - swoimi naukami i swoją łaską - ciało i duszę człowieka (Klemens 

Aleksandryjski, Paedagogus, I, II, 6, 1).  

d. „Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?"  

   

Jezus wie, że jeśli przyzna się do tego, iż posiada władzę odpuszczania grzechów, zostanie uznany za 

bluźniercę. Każdy bowiem, kto przypisywałby sobie taką władzę w judaizmie, ciężko grzeszył i mógł nawet 

zostać ukamienowany (1Krl 21,13). On mimo wszystko decyduje się na ten krok, choć wie, iż konsekwencją 

będzie konflikt z autorytetami ówczesnego judaizmu i ostatecznie śmierć na krzyżu. Jezusowi jednak 

bardziej zależy na uwolnieniu człowieka od ciężaru grzechu, niż na uznaniu ze strony ludzi.  
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Stało się tak jak przewidział Jezus, uczeni oskarżyli Go o bluźnierstwo, ujawniając - w punkcie 

kulminacyjnym - swoją radykalną niewiarę podczas przesłuchania Jezusa przed Sanhedrynem: „Najwyższy 

kapłan zapytał Go ponownie: «Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?» Jezus odpowiedział: «Ja 

jestem. [...]. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: «Na cóż nam jeszcze potrzeba 

świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje?» Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest 

śmierci" (Mk 12,61-64).  

   

e. uzdrowienie fizyczne  

   

„Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do 

paralityka: „Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu»". Uzdrowienie duchowe zostaje potwierdzone 

uzdrowieniem fizycznym. Skoro wcześniejsze słowa Jezusa („Synu, odpuszczone są twoje grzechy") nie 

przekonały uczonych o tym, co stało się w duszy paralityka, przekonać miało powstanie chorego z jego łoża. 

Tym razem moc Jezusa została dostrzeżona zmysłami. Jezus potwierdził, że jest prawdziwym Synem 

Bożym, który posiada na ziemi władzę odpuszczania grzechów.  

   

Wielkim dziełem było podniesienie człowieka sparaliżowanego na nogi, ale jeszcze większym, było 

przebaczenie mu grzechów, ponieważ uzdrowiony i tak musiał kiedyś umrzeć. Ten zaś, komu Jezus 

odpuścił grzechy, doświadczył miłości zwyciężającej samą śmierć. Doprawdy, odpuszczenie grzechów i 

uzdrowienie fizyczne nie są sobie przeciwstawne. Człowiek nie składa się przecież z ciała i duszy jako 

dwóch odrębnych i niezwiązanych ze sobą substancji, ale jest ciałem, które przenika i ożywia dusza. 

Dlatego - pragnąc przywrócić zdrowie fizyczne paralitykowi - nasz Pan odnawia go najpierw duchowo. 

Uzdrowienie duchowe uznaje za uprzedni warunek uzdrowienia cielesnego. Przykładem tego św. Józef 

Moscati (1880-1927), ordynator szpitala w Neapolu oraz wybitny naukowiec. Wszystkich chorych pytał on, 

czy są w stanie łaski uświęcającej i czy są w porządku wobec własnego sumienia. Pacjentowi, który po 

miesięcy leczenia nie reagował na kurację, otwarcie powiedział: „Pan się nie wyspowiadał, dlatego pan nie 

wyzdrowieje".  

   

Na końcu więc paralityk posłyszał upragnione słowo: „Wstań" (egeiro), to samo słowo, które pojawi się w 

opisie zmartwychwstania Jezusa. Odpuszczenie grzechów jest z martwych powstaniem; z choroby do 

zdrowia, „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!", tzn. ponieś łoże, które ciebie nosiło, aby to, co było 

świadectwem twojej słabości, stało się dowodem twojego zdrowia. Aby łoże twojej choroby stało się 

znakiem twojego uzdrowienia. Aby waga ciężaru potwierdziła wielkość odzyskanej siły (por. św. Piotr 

Chryzolog, Sermo, 50, 3). Spotkanie z Jezusem przebaczającym prowadzi człowieka na powrót do „domu", 

czyli do codzienności tym razem przeżywanej na nowy sposób.  

   

f. „Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego"  

   

„On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił 

ludziom" - powie Ewangelista Mateusz (Mt 9,7-8). To, czego Jezus dokonał i wyjaśnienie, jakiego udzielił 
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spowodowało u ludzi zdumienie, które zaowocowało uwielbieniem Boga; postawą wdzięczności, jaką 

stworzenie wyraża wobec Stwórcy.  

   

g. współczesny człowiek  

   

Od tamtej pory miliony ludzi doświadczają zbawiennej mocy Jezusa. Przychodzą do Niego, by uzyskać 

przebaczenie, aby usłyszeć uzdrawiające słowa: „Odpuszczają ci się twoje grzechy". „Niech więc będzie 

wam wiadomo, bracia, że zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów przez Niego: Każdy, kto uwierzy, jest 

przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni 

w Prawie Mojżeszowym" (Dz 13,38-39).  

   

Tego przebaczenia grzechów potrzebujemy najpierw my sami, którzy czasami jesteśmy podobni do 

ewangelijnego paralityka; niezdolni o własnych siłach zbliżyć się do Miłości. Którzy zachowujemy się 

podobnie jak chory, który boi się iść do lekarza i wmawia sobie, że nic mu nie jest, że samo przejdzie. 

Potrzebujemy wtedy, kiedy jesteśmy podobni do uczonych w Piśmie. Gdy w istocie niewiele przejmujemy 

się cierpieniami innych, bo ludzie cierpiący są dla nas ciężarem, a próba ich zrozumienia - zwykłą stratą 

czasu. Gdy zamiast radować się z uzdrowienia człowieka chorego na duszy i ciele, wolimy ironizować ze 

spowiedzi.  

   

Potrzebujemy kogoś, kto nas „zaniesie" do Pana. Tym kimś jest „czterech", czyli wspólnota Kościoła. 

Koniecznie potrzebujemy Kościoła, by zostać uzdrowionymi na duchu. Chrystus chciał, aby cały Kościół - 

w modlitwie, życiu i działaniu - był znakiem i narzędziem przebaczenia i pojednania. On powierzył 

wykonywanie władzy odpuszczania grzechów władzy apostolskiej (2 Kor 5,18; Mt 18,18; por. KKK, 1442; 

1444). To Kościół pomaga nam przyjąć dar uzdrowienia duchowego, które przemienia nasze myślenie, 

nasze spojrzenie na siebie, na bliźnich, na świat i na Boga.  

   

Przebaczenia grzechów potrzebują też inni, podobni do paralityka ludzie. Nie wolno nam zostawiać sobie 

samym ludzi w stanie duchowego paraliżu. Trzeba koniecznie „przynieść" ich do Jezusa. Trzeba im ułatwić 

spotkanie z Chrystusem. Trzeba ich wziąć na nosze naszej modlitwy.  

   

2. 70. ROCZNICA AKCJI „BOLLWERK"  

   

A teraz, temat drugi, tj. 70. rocznica akcji „Bollwerk" (tzn. „Bastion").  

   

Po przegranej wojnie w 1939 roku różne organizacje konspiracyjne podjęły walkę podziemną. W 

Wielkopolsce było ich prawie 30. Pośród tych organizacji był też obecny Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), z 

jego pionem dywersyjnym - Wielkopolską Komendą Związku Odwetu (WKZO), który rozpoczął swoje 
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działanie dnia 13.03.1940 r. Komendę stanowił mały, dobrany krąg konspiratorów, wyszkolony do zadań 

dywersji pozafrontowej w dużej mierze jeszcze przed wojną. W ramach tej formacji utworzono w 1940 

Lotny Pluton, liczący ok. 100 żołnierzy, który specjalizował się w podpalaniu nieprzyjacielskich obiektów 

magazynowych i strategicznych.  

   

a. Najbardziej spektakularną akcją tego plutonu była akcja „Bollwerk", wykonana przez kilkunastoosobowy 

oddział z pomocą pięciu mieszkańców Chwaliszewa, w poznańskim porcie rzecznym nad Wartą, w nocy z 

21 na 22 lutego 1942 roku. W umiejscowionym tam niemieckich magazynach wojskowych - przy Tamie 

Garbarskiej - znajdowała się zgromadzona żywność, lekarstwa, chemikalia oraz mundury dla Wehrmachtu.  

   

Rozkaz wykonania tego zadania dotarł do Poznania na krótko przed wywiezieniem zawartości magazynów 

na front wschodni. Podpalenie magazynów okazało się możliwe dzięki odważnemu i w sumie dość 

prozaicznemu zaangażowaniu dwóch poznańskich elektryków, pracujących akurat w tym momencie w 

niemieckiej firmie instalacyjnej, w innym magazynie na nadbrzeżu Warty. Na prośbę dwóch żołnierzy z 

Lotnego Oddziału przygotowali oni popularną wówczas elektryczną kuchenkę azbestową ze spiralą drucianą 

oraz zegar sterujący, który miał włączyć kuchenkę w odpowiednim momencie. Do wnętrza samych 

magazynów wojskowych dostali się dzięki wspomnianym dwóm żołnierzom AK i tam przygotowali - w 

ciągu 5 minut, w dość niebezpiecznych warunkach - niezależny dopływ prądu z tablicy rozdzielczej do 

kuchenki, tak, by mogła się ona rozgrzać w odpowiednim momencie.  

   

Następnie sami żołnierze odebrali od elektryków (Henryka Golimowskiego i Henryka Zielazka) kuchenkę, 

zainstalowali urządzenia zapłonowe i ułożyli ścieżki pożarowe z materiałów łatwopalnych, po czym 

magazyny zostały zamknięte. W wyniku pożaru spaliły się materiały o wartości około 1,5 mln marek. Było 

to największe uderzenie ruchu oporu w Wielkopolsce w czasie II wojny światowej (por. H. Golimowski i 

H. Zielazek, Kulisy akcji „Bollwerk", w: Biuletyn informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej. Okręg Wielkopolska 2/49(2002)23-23-27).  

   

b. Po pożarze śledztwem zajęło się Gestapo z Berlina, eliminując z tej sprawy Gestapo poznańskie. 

Aresztowano wszystkich wartowników i pracowników portu, lecz - z uwagi na wykluczenie podpalenia jako 

przyczyny pożaru - wszyscy zatrzymani zostali wypuszczeni na wolność.  

   

Niestety agent niemiecki zakonspirowany w Związku Walki Zbrojnej poinformował Gestapo o 

prawdziwych przyczynach pożaru. Dzięki temu w kwietniu 1942 Gestapo wpadło na ślad kierownictwa 

Związku Odwetu i aresztowało wszystkich, którzy mieli jakikolwiek związek z pożarem. Po śledztwie - w 

Poznaniu i Warszawie - zostało straconych 21 osób:  

   

 por. Czesław Surma, 

 por. Lech Nowacki, 

 chor. Stanisław Kwaśniewski, 

 st. sierż. Michał Garczyk "Kuba",  

 plut. Władysław Laube,  
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 plut. Antoni Piechowiak,  

 plut. Tomasz Prymalski,  

 plut. Edmund Jankowiak,  

 kpr. Józef Przybylski,  

 kpr. Tomasz Maćkowiak,  

 kpr. Michał Śmigielski,  

 kpr. Czesław Ławicki,  

 kpr. Marian Anioła,  

 szer. Edward Silski,  

 szer. Stanisław Sztukowski,  

 szer. Stanisław Piotrowski,  

 szer. Stanisław Kaliszan,  

 szer. Leonard Kolanek,  

 szer. Mieczysław Jankowiak,  

 Antoni Gąsiorowski "Ślepy Antek",  

 Władysław Gąsiorowski. 

   

c. Akcja „Bollwerk" należała do dywersji ekonomicznej, polegającej na niszczeniu struktur ekonomicznych 

przeciwnika, niszczeniu obiektów gospodarczych i ich unieruchamianiu. Była ona częścią obrony 

koniecznej, jaką ma prawo i obowiązek zorganizować rządzący napadniętym państwem, jako że 

niesprawiedliwa zbrojna napaść nazistowska, jaką była wojna 1939 roku, była niemoralna ze swej natury. 

Ocena warunków uprawnienia moralnego należy do roztropnego osądu tych, którzy mają zadanie troski o 

dobro wspólne (Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, p. 500).  

   

Panuje opinia, że poznański pożar miał swoje reperkusje wykraczające daleko poza granice tego miasta. 

Wskutek serii akcji dywersyjnych, przeprowadzonych - na rozkaz gen. Sikorskiego - przez Związek Walki 

Zbrojnej, Niemcy zostali osłabieni na froncie wschodnim a Stalin zgodził się na pertraktacje ze stroną 

polską. Dzięki tego rodzaju akcjom min. Kot mógł zwrócić uwagę Stalina na faktyczne możliwości 

Polskiego Państwa Podziemnego, co prawdopodobnie wpłynęło jakoś na utworzenie dwóch polskich 

dywizji w Rosji pod dowództwem generała Andersa.  

   

d. Teruo Matsumoto, Japończyk (ur. 1942), dziennikarz i autor książki o Polsce w czasie II wojny światowej 

powiedział: „Dzisiaj Polacy gonią za pieniędzmi, weszli na drogę wolnorynkową, starają się lepiej urządzić i 

żyć coraz lepiej. Obawiam się jednak, że ta pogoń za pieniędzmi może spowodować utratę tych wartości, 

którymi Polacy się dotąd kierowali, dzięki którym przetrwali najtrudniejsze momenty w swych dziejach [...]. 

Jeśli utraci się wartości duchowe, życie staje się puste. Jeśli Polacy w świecie znaczą tak wiele, to właśnie 

dzięki swojej kulturze, dzięki tej dumie narodowej, dzięki wartościom, którym przez całe lata byli wierni 

[...]. Interesuje mnie polska religijność. Katolicyzm polski cenię bardzo wysoko. Przecież dzięki tej wierze 

Polska pozostała Polską, a Polacy mogli wytrwać w polskości i to mimo tak ogromnych przeżyć i trudności" 

(Myśli o Polsce i Polakach, oprac. J. R. Nowak, Katowice 1994, 329-330).  

ZAKOŃCZENIE  

   

Mając przed oczyma wysoką cenę - w postaci 21 zamordowanych - jaką przyszło zapłacić za ten bohaterski 

czyn, módlmy się: Boże Wszechmogący, twojemu miłosierdziu polecamy dusze poległych żołnierzy, którzy 
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oddali swoje życie w obronie umiłowanej ojczyzny i wiary świętej. Niech ich męczeństwo uwolni ich dusze 

z czyśćca i wyjedna im wieczną nagrodę w niebie. O to błagamy Cię przez mękę i śmierć Zbawiciela, przez 

przyczynę Jego Niepokalanej Matki oraz świętych patronów i patronek naszego narodu.  

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Wielki Post 2012  

Kościół naszym domem. List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Wielki Post Roku Pańskiego 

2012.  

   

Umiłowani Archidiecezjanie!  

   

Wymownym obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy w Środę Popielcową kolejny już okres 

Wielkiego Postu w naszym życiu - czas dojrzałych decyzji - z pomocą którego winniśmy skierować naszego 

serca ku horyzontom łaski.  

Wielkopostny okres liturgiczny jest bogatym w treść etapem przygotowania chrześcijanina do owocnego 

przeżycia Wielkanocy - przejścia Chrystusa przez mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania. W tym 

szczególnym czasie należy uważniej wsłuchiwać się w Słowo Boże, żarliwiej modlić się, bardziej otwierać 

się na wyrzeczenia, ochotniej pomagać potrzebującym.  

   

   

 

1. PRZED CHRYSTUSEM  

   

Post nie został wynaleziony przez Kościół. Kościół przejął praktykę judaistyczną, której celem było 

odnowienie i umocnienie miłości do Boga. W Starym Testamencie - który w jakimś sensie leży u źródła 

naszych dzisiejszych obyczajów wielkopostnych - istniały dwa rodzaje postu: post publiczny i prywatny.  

   

Post publiczny ogłaszano okresowo (2 Krn 20,3; Ezd 8,21-23; Ne 1,4-11; Jer 36,9). Trwał on zazwyczaj 

jeden dzień. Z powodu tragedii narodowych mógł trwać też dłużej (1 Sm 7,6; 2 Sm 1,12; Bar 1,5). Prorok 

Zachariasz wspomina o poście z czwartego, z piątego, z siódmego i z dziesiątego miesiąca (Za 8,19). 

Postowi towarzyszyły ofiary (Kpł 16,1-5; Sdz 20,26; Jer 14,11-12), modlitwy, błagania, zawodzenia i płacze 

żałosne (Sdz 2,4; Jl 1,13; 2,17), a często także przywdziewanie worów pokutnych (Ne 9,1; Dn 9,3; 1 Mch 

3,47), leżenie w popiele (Iz 58,5), lub na ziemi (2 Sm 12,16).  

Post prywatny praktykowano w różnych okolicznościach: czterdziestodniowy post Mojżesza przygotował 

go do przyjęcia Dekalogu (Wj 34,28). Człowiek pościł przed podjęciem trudnej misji (Sdz 20,26; Est 4,16), 

pościł kiedy prosił o przebaczenie grzechów (1 Krl 21,27), gdy błagał o uzdrowienie (2 Sm 12,16.22) oraz 

oddalenie zagrożenia (Jl 2,12-17; Jdt 4,9-13), kiedy obchodził żałobę z powodu śmierci małżonka (Jdt 8,6). 

Żydzi pościli dwa razy w tygodniu: w piątki i w czwartki na znak pobożności (Łk 18,12).  
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Po co ludziom potrzebny był post? Odpowiedź Starego Testamentu brzmi: ponieważ istnieje zło, co więcej 

istnieje grzech, który jest głęboką przyczyną wszelkiego zła. To stwierdzenie nie jest jednak dla wszystkich 

oczywiste. Wielu nie akceptuje samego słowa „grzech", ponieważ zakłada ono religijną wizję świata i 

człowieka. Usuwa Boga z horyzontu świata i przestaje mówić o grzechu. Kiedy zajdzie słońce, znikają 

cienie. Cień jest widoczny tylko wtedy, gdy świeci słońce. Tak to przesłonięcie Boga pociąga za sobą 

nieuchronnie usunięcie grzechu z pola widzenia. Poczucie grzechu, które jest czymś innym niż poczucie 

winy - jak je rozumie psychologia - pojawia się, kiedy na nowo odkrywamy Boga. Potwierdza to psalm 50 

przypisywany królowi Dawidowi po tym, jak dopuścił się grzechu cudzołóstwa i morderstwa. „Tylko 

przeciw Tobie zgrzeszyłem" - mówi Dawid, zwracając się do Boga (Ps 50 [51], 6; por. Benedykt XVI, 

Najcięższą niewolą jest grzech. Rozważanie przed modlitwą ‘Anioł Pański' 13 marca 2011).  

   

2. CHRYSTUS  

   

Sam Jezus - podobnie jak Mojżesz - pościł 40 dni przed rozpoczęciem publicznej działalności (Mt 4,2). 

Głodny i kuszony na pustyni, przypomniał nam, że „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym 

słowem, które pochodzi z ust Bożych" (Mt 4, 4). Że, owszem, musimy zabiegać o chleb powszedni, ale 

przecież zasięg naszych pragnień, potrzeb i celów jest znacznie szerszy. Że horyzont człowieka otwiera się 

na perspektywę świętości i wieczności. Że potrzebujemy prawdy o naszym losie pielgrzymów, zdążających 

do życia z Bogiem i w Bogu. Że tylko On potrafi zaspokoić do końca najgłębsze pragnienia naszego serca.  

   

Po zwycięskim przejściu czterdziestodniowego postu na pustyni Jezus rozpoczął głoszenie Ewangelii. 

Zaczął od razu - o czym słyszeliśmy dzisiaj - od syntezy całej Ewangelii: „Czas się wypełnił i bliskie jest 

królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15)  

   

On wezwał nas do nawrócenia, w czym mają nam pomóc trzy podstawowe uczynki pobożne: jałmużna, 

modlitwa i post. Niestety, z czasem wykonywanie tych uczynków uległo sformalizowaniu. Kiedy 

mianowicie człowiek robi coś dobrego, rodzi się w nim instynktowne pragnienie, by inni to zauważyli, by 

podziwiali nas za wykonywane dobro. Człowiek pragnie czerpać satysfakcję z pobożnych uczynków, co 

powoduje, że oddala się od siebie samego, podporządkowując swoje życie temu, co inni o nim myślą i co w 

nim podziwiają. Przypominając uczynków miłosierdzia, Pan Jezus zachęca nas do wypełniania ich nie z 

miłości do siebie, ale z miłości do Boga. Boga, który potrafi dostrzec, co kryje się w naszym sercu.  

   

3. KOŚCIÓŁ  

   

Także za naszych czasów - podobnie jak za czasów Mojżesza i Pana Jezusa - Pan Bóg nie toleruje zła, bo 

jest Miłością, Sprawiedliwością i Wiernością. Właśnie dlatego nie chce śmierci grzesznika, ale pragnie, aby 

się nawrócił i żył. Pragnie wyzwolić swoje dzieci z niewoli zła; z najcięższej i najgłębszej niewoli, jaką jest 

właśnie niewola grzechu. On posłał swojego Syna na świat, by uwolnić ludzi od panowania szatana - 

„źródła i przyczyny wszelkiego grzechu". Temu powszechnemu zamiarowi Bożemu przeciwstawia się ze 
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wszystkich sił diabeł. Stąd nasze wejście w Wielki Post oznacza podjęcie - zarówno indywidualnej, jak i 

wspólnotowej - walki ze złym duchem (por. Benedykt XVI, Najcięższą niewolą jest grzech. Rozważanie 

przed modlitwą ‘Anioł Pański' 13 marca 2011).  

   

Papież Leon Wielki uczy: „Każdy z nas musi ustawicznie zrzucać z siebie rdzę śmiertelności, a że wśród 

stopni duchowego postępu nie istnieje nigdy taki, którego by już nie można było przekroczyć, trzeba sobie 

zadać trud, by w dniu odkupienia nikt z nas nie znalazł się obarczony grzechami starego człowieka. Dlatego 

też, najmilsi, aczkolwiek w każdym czasie winniśmy się okazywać chrześcijanami, teraz należy o to dbać w 

sposób szczególny, tak aby sięgający tradycji apostolskiej okres przygotowania Paschy wypełnić postem, 

przejawiającym się nie tylko w ograniczonej ilości spożywanych pokarmów, lecz przede wszystkim w walce 

z występkami" (Kazanie 6 na Wielki Post, 1-2).  

   

W obliczu wystawienia dzisiejszego człowieka na nieustanny atak bodźców ta walka duchowa jest 

nieunikniona. Człowiek pragnie dziś nie tylko myśleć, ale i widzieć. Czy jednak rzeczywiście coś widzi, 

jeśli w przeciągu kwadransa pojawiają się przed jego oczami setki obrazów? Tak naprawdę nie widzi on 

wówczas niczego sensownego, nie dostrzega żadnych głębszych powiązań. Do jego świadomości nie 

dociera świat, a tylko powierzchowne efekty. Naciera na niego masa strzępów wrażeń, lecz to co istotne, 

czyli zdolność zgłębiania świata w jego wielkości, świetności i złożoności ulega pomniejszeniu. Wszystko 

staje się powierzchowne, mdłe, pozbawione związku. A zatem asceza jest koniecznością (por. R. Guardini, 

W poszukiwaniu oblicza Boga, Wrocław 2000, 32).  

   

Chociaż w dziejach Kościoła zmieniały się szczegółowe przepisy postne, motywacja podejmowania postu 

pozostała podobna. Tak dawniej jak i dziś Kościół wzywa chrześcijan do pokuty w postaci postu, 

przekonany, że post przyczynia się do opanowania zmysłowych pożądań człowieka. Przygotowuje ducha do 

realizacji dobra trudnego. Jest zadośćuczynieniem za grzech i uczestnictwem w Chrystusowym 

zadośćuczynieniu. Prowadzi do oszczędzania dóbr materialnych w celu wsparcia potrzebujących. Post nie 

jest formą karania samego siebie. Pozytywna postawa wobec postu jest koniecznym warunkiem, aby post 

uczynił nas lepszymi. On pozwala nam poznać siebie samych bardziej niż czysta refleksja. On prześwietla 

nasze wnętrze i wystawia na światło dzienne myśli ukryte w zakamarkach mojego „ja". Post straci swój sens 

dopiero wtedy, kiedy grzech i śmierć zostaną ostatecznie pokonane.  

   

A jednocześnie post nie jest celem samym w sobie. On przypomina nam, że nasza pobożność winna się 

ucieleśniać, że winna angażować również nasze ciało. W ten sposób nasza więź z Bogiem ma nie tylko 

wymiar intelektualny, ale jest rodzajem cielesnego wyznania naszej tęsknoty za Bogiem, za życiem Jego 

Miłością. Post jest krzykiem ciała ku Bogu. Krzykiem z głębi naszej niemocy po to, by dać się całkowicie 

pochłonąć Bożej Miłości.  

   

Post i pokuta przemieniające człowieka są nie tylko dziełem ludzkim. To Bóg powoduje zmianę, dając 

ludziom to, czego się od nich domaga: „Ducha mojego chcę tchnąć w was, byście żyli według mych 

nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali" (Ez 36,27). Stąd post i pokuta są poruszeniem 

„skruszonego serca" (Ps 51,19), dotkniętego łaską pobudzającą do odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, 

który pierwszy nas umiłował (por. KKK, 1428).  
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„Ze świętą zaś i ze wszech miar godną polecenia praktyką postu należy łączyć dzieła miłosierdzia 

wyrażające się w różnorakiej formie, aby w ten sposób wszyscy wierni czuli się równi, mimo zachodzących 

różnic w ilości posiadanych dóbr materialnych. [...] Dzieła zaś miłosierdzia są tak rozliczne, że pozwalają 

całemu ludowi chrześcijańskiemu świadczyć uczynki miłości. Toteż nie tylko bogaci, ale nawet średnio 

zamożni i ubodzy mają możność udzielania pomocy potrzebującym i w ten sposób zbiorowy wysiłek 

wszystkich w czynieniu dobra ma równą wartość, mimo że nie wszyscy mogą być jednakowo hojni" (św. 

Leon Wielki, Kazanie 6 na Wielki Post, 1-2).  

   

Praktykowanie dzieł miłosierdzia jest dowodem tego, iż faktycznie tworzymy duchową wspólnotę, iż 

rzeczywiście Kościół, jest naszym domem; naszym miejscem rodzinnym, znakiem duchowego szczęścia, 

miejscem naszego duchowego zamieszkania, spoczynku, powrotu, schronienia, ostoi, przystani, trwałości, 

miejscem spotkania z Miłością. W tym Kościele - jak podkreśla Ojciec Święty Benedykt XVI w 

tegorocznym orędziu na Wielki Post - doświadczamy, że tak grzech, jak i uczynki miłości mają swój 

wymiar społeczny. Że wzajemna troska jednych o drugich, o którą tak zabiegał apostoł Paweł (1Kor 12,25), 

jest możliwa. Że miłość do braci, której jednym z wyrazów jest jałmużna - wraz z modlitwą i postem - jest 

zakorzeniona w tej wspólnej przynależności. „Także przez konkretną troskę o najuboższych każdy 

chrześcijanin może wyrazić swoją przynależność do jednego ciała, którym jest Kościół. Wzajemna troska to 

także uznanie dobra, które Pan w nich czyni, i dziękowanie razem z nimi za cuda łaski, jakich dobry i 

wszechmogący Bóg nieustannie dokonuje w swoich synach. Kiedy chrześcijanin dostrzega w bliźnim 

działanie Ducha Świętego, może się z tego jedynie radować i chwalić za to Ojca niebieskiego (por. Mt 5, 

16)" (Benedykt XVI, Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2012 roku).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Wszechmogący Boże, każdy z nas błaga Ciebie:  

„Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste  

i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!  

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza  

i nie odbieraj mi świętego ducha swego!"  

(Ps 51,12-13)  

   

Na owocne przeżywanie wielkopostnych dni łaski wszystkim Diecezjanom i każdemu z osobna z serca 

błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!  

   

+ Stanisław Gądecki  

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, I Niedziela Wielkiego Postu, 26.2.2012  
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Abp Stanisław Gądecki. Nie samym chlebem żyje człowiek. I Niedziela Wielkiego Postu. Msza św. w 

intencji odbudowy pomnika Najświętszego Serca Jezusowego w Poznaniu (Katedra Poznańska – 

26.02.2012).  

   

Obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy w Środę Popielcową wielkopostną drogę pokuty. Popiół 

przypomniał nam o nietrwałości naszej ziemskiej egzystencji i skierował nasz wzrok ku Zmartwychwstaniu. 

Dzisiaj - w I Niedzielę Wielkiego Postu - liturgia stawia nam przed oczy trzy podstawowe trudności, na 

jakie - na wzór kuszonego Jezusa – napotykamy w naszym życiu, kiedy staramy się zrealizować nasze, 

otrzymane od Boga, życiowe powołanie.  

   

1. KUSZENIE JEZUSA 
 

Duch, który zstąpił jak gołębica na Jezusa podczas chrztu w Jordanie (Mk 1,10), poprowadził Go potem na 

pustynię, na miejsce przygotowania się Jezusa do wypełnienia jego życiowej misji. Tam Jezus - pełen 

Ducha - przygotowany do niej przez czterdziestodniowy post, jest poddany próbie i (podobnie jak Mojżesz i 

Eliasz) toczy duchową walkę z trzema głównymi pokusami szatańskimi.  

 

a. Pierwsza: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. „Troszczcie się nie o 

ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki” (J 6,26-27). W Jezusowej odpowiedzi udzielonej 

szatanowi nie kryje się nakaz odrzucenia potrzeb materialnych. Te potrzeby są czymś istotnym dla 

człowieka, ale nie najistotniejszym. Prawdziwym pokarmem człowieka, od którego zależy jego życie 

wieczne, jest Słowo Boże.  

 

b. Druga pokusa. Niech Bóg: „Aniołom swoim rozkaże [...], żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą” 

(Ps 91,11-12). Innymi słowy, daj, abyśmy za święte życie już teraz, na tym świecie, otrzymali nagrodę. „Nie 

będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” (Pwt 6,16). Tymi słowami Jezus powierza bez zastrzeżeń 

swój los Ojcu na dobre i na złe; nie stawiając Mu żadnych warunków. Nie domaga się ziemskiej nagrody za 

swoją sprawiedliwość, czego spodziewa się wielu ludzi, którzy są religijni na sposób nieautentyczny. 

 

c. Trzecia pokusa jest najgroźniejsza. Jest to zaproszenie do bałwochwalstwa. „Dam Ci to wszystko, jeśli 

upadniesz i oddasz mi pokłon” – kusi przeciwnik Boga i wszystkich ludzi realizujących Boże zamiary. Złóż 

hołd stworzeniu, zamiast Stworzycielowi. „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 

służyć będziesz” (Pwt 6,13) – odpowie na to każdy człowiek Boży.  

 

W odpowiedzi na wszystkie pokusy, nasz Zbawiciel - mogąc strącić szatana do piekła - nie użył swojej 

mocy a jedynie powtórzył treść Bożych przykazań, dając nam przykład swojej cierpliwości. Uczynił tak po 

to, abyśmy - kiedy cierpimy ze strony ludzi niegodziwych - odpowiadali raczej nauczaniem niż zemstą (por. 

Grzegorz Wielki, Hom. 16).  

 

„Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu” (Łk 4,13). Przystąpili do niego 

aniołowie i usługiwali Mu. Stali się Jego diakonami, czyli nakarmili Jezusa. Być może tak, jak został 

nakarmiony prorok Eliasz, do którego anioł powiedział: „«Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga». 

Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy 

aż do Bożej góry Horeb” - 1 Krl 19,5-8).  

 

2. KUSZENIE CZŁOWIEKA  
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a. W jakim celu Jezus wystawił się na kuszenie szatańskie? Prócz umocnienia duchowego potrzebnego do 

wypełnienia jego własnej misji, chciał On nauczyć swoich przyszłych uczniów, jak zwyciężać pokusy 

szatańskie przy pomocy posłuszeństwa Słowu Bożemu. On sam - który „objawił się po to, aby zniszczyć 

dzieła diabła” (1J 3,8) - walczył przed nami jako pierwszy.  

 

Św. Augustyn powie: „Życie nasze w pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ postęp 

duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi 

osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę, a walczyć 

można tylko wówczas, gdy się stanie w obliczu pokusy i nieprzyjaciela”. Z tego też powodu całe życie ludzi 

- czy to jednostkowe, czy zbiorowe - przedstawia się jako jedna wielka, dramatyczna walka. Nie jest to 

jednak walka beznadziejna, lub taka, która napawałaby nas przerażeniem i beznadzieją.  

 

„Widzisz, że Chrystus był kuszony, a nie dostrzegasz, że odniósł zwycięstwo?  

Uznaj, że to ty jesteś w Nim kuszony i że w Nim odnosisz zwycięstwa.  

Chrystus mógł trzymać diabła z dala od siebie.  

Jeżeliby jednak nie był kuszony, nie nauczyłby cię sztuki zwyciężania w pokusie”  

(Augustyn, Komentarz do Psalmów, Ps 61, 2-3). 

To radykalne zwycięstwo Chrystusa już się dokonało w naszym Chrzcie. Św. Piotr uczył nas dzisiaj: „Teraz 

również [...] ratuje was ona [cierpliwość Boża] we chrzcie [...] przez zwróconą do Boga prośbę o dobre 

sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa” (1 P 3,21).  

 

A dalej, po Chrzcie świętym, Kościół - doświadczony nauczyciel ludzkości - podsuwa nam stare i nowe 

narzędzia codziennej walki z szatańskimi pokusami. Są nimi modlitwa, post, jałmużna, uważne słuchanie 

Słowa Bożego, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, rekolekcje, spowiedź. Ofiarując te pomoce duchowe, 

Kościół przypomina, iż przez oczyszczenie naszego sumienia możemy osiągnąć zwycięstwo, zarówno w 

życiu osobistym, jak i społecznym.  

 

b. To wielkopostne zwycięstwo jest sprawdzalne. Jeśli Zbawiciel – pokonawszy diabła - kocha wszystkich 

ludzi, zawsze i bez wyjątku, to – po pierwsze – również ja – po zwycięstwie nad szatanem - będę miłował 

bliźniego swego jak siebie samego i nie wyrządzę mu zła (Rz 13,8-10; 1 J 4,20).  

 

Po drugie, moja miłość rodzinna pozostanie niezłomnie wierna, fizycznie i duchowo, w doli i niedoli, obca 

wszelkiemu cudzołóstwu i chęci opuszczenia współmałżonka. To przecież rodzina strzeże, objawia i 

przekazuje miłość (Familiaris consortio, 17). 

 

Po trzecie, również nasze życie gospodarcze zostanie poddane miłości społecznej, która przepoi instytucje 

państwowe i społeczne. Stanie się duszą naszego ustroju społecznego i największym przykazaniem 

społecznym (por. KKK, 1889). 

 

Po czwarte, nie zapomnę też o miłości Ojczyzny, jej historii, kultury i tradycji i przyszłości, rozwoju jej 

słusznych interesów. Przecież także dzisiaj Polska potrzebuje ludzi mocnych sercem, którzy Ojczyznę 

błogosławią a nie opluwają. 

 

Po piąte, miłość własnej ojczyzny nie uczyni mnie głuchym na powinność obejmowania miłością innych 

narodów. Jeśli wszyscy obywatele, począwszy od rządów i urzędów a skończywszy na najskromniejszym 

człowieku będą ożywieni miłością braterską i szczerym pragnieniem ugruntowania w Europie cywilizacji 

miłości, poszanowana będzie godność osób i narodów europejskich. Rozpocznie się wymiana myśli bardziej 

skoncentrowana na człowieku, aniżeli na płodach rolnych czy przepływie pieniędzy.  

 

3. POMNIK SERCA JEZUSOWEGO  
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Dzisiejsza Eucharystia gromadzi także szczególną grupę ludzi, którzy potrzebują najpierw zwycięstwa nad 

sobą, a następnie błogosławieństwa dla obranego przez siebie zamiaru. Idzie o członków Społecznego 

Komitetu Odbudowy Pomnika Najświętszego Serca Jezusowego w Poznaniu oraz tych, którzy ten 

szlachetny pomysł wspierają.  

 

a. Po raz pierwszy pomysł budowy pomnika Serca Pana Jezusa pojawił się w roku 1920, na Zjeździe 

Katolickim w Poznaniu. Po długich sporach, usytuowano pomnik na placu Mickiewicza i uroczyście 

odsłonięto dnia 31 października 1932.  

 

Sam pomnik Serca Jezusowego miał formę łuku tryumfalnego a centralnie usytuowana figura Serca 

Jezusowego (5,3 m wysokości) posiadała szczerozłote serce; dar matek katolickiego Poznania. U góry 

widniał napis: Sacratissimo Cordi — Polonia Restituta (tj. Najświętszemu Sercu - Odrodzona Polska). 

 

Na moment odsłonięcia tamtego pierwszego pomnika ulice Poznania były przystrojone w sztandary w 

barwach narodowych i papieskich. Od samego rana do zasnutego mgłą miasta zjeżdżali przybysze z różnych 

stron kraju. Sokoli, powstańcy, hallerczycy, harcerze, członkowie różnych organizacji. Liczny Legion 

Wielkopolski, który pełnił straż honorową. Duchowieństwo, kawalerowie maltańscy, szambelanowie 

papiescy oraz przedstawiciele władz świeckich. Wśród nich rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we 

Lwowie. 

 

Tłum nie mieścił się na placu, wylewał się ku Kaponierze oraz Wałom Zygmunta Starego, daleko poza 

gmach Ziemstwa Kredytowego, a na ul. Św. Marcin sięgał aż do ul. Kantaka. Ludzie siedzieli nawet na 

dachach okolicznych domów i Zamku. Im bardziej zbliżał się czas odsłonięcia momentu, tym bardziej 

przejaśniało się niebo.  

 

Po przybyciu Prymasa Augusta Hlonda rozpoczyna się uroczystość, której przebieg jest transmitowany 

przez Polskie Radio na cały kraj. Głos zabrał starosta krajowy, który streścił historię budowy pomnika. 

Punktualnie o godzinie 13.00, przy dźwięku fanfar, kotłów oraz armatnich salw, zasłona zsunęła się a 

zgromadzonym ukazała się figura Chrystusa z oczami spuszczonymi w dół oraz wzniesionymi w górę 

ramionami. 

 

Zgromadzeni skupili się przy Jezusowym Sercu, które jest źródłem i symbolem miłości. Ten pomnik stał się 

odtąd dla nich wezwaniem do jedności, wołaniem o zgodę. Oddajemy go – mówiono wtedy - w opiekę 

przyszłym pokoleniom z wiarą, że będą z niego czerpały naukę i inspirację do czynów patriotycznych. 

 

Niestety pomnik upamiętniający odzyskanie niepodległości przez Polskę tylko przez 7 lat cieszył swoją 

obecnością Polaków. Zniszczono go na polecenie władz hitlerowskich w 1939 roku, ale jeszcze długo po 

jego zburzeniu mieszkańcy Poznania, przechodząc obok miejsca, gdzie wcześniej był posadowiony, ściągali 

czapki z głów, na znak szacunku i czci, narażając się na niebezpieczeństwo szykan a nawet na aresztowanie. 

Dzisiaj w tym miejscu znajduje się Pomnik Poznańskiego Czerwca, a o pomniku Serca Jezusowego 

przypomina jedynie pamiątkowa tablica.  

 

b. A jednak pamięć o tym monumencie nie zatarła się. Dnia 3 czerwca 1997 roku na jego olbrzymie 

znaczenie zwrócił uwagę w Poznaniu Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie spotkania z młodzieżą: „Tu, na 

tym miejscu, na placu Adama Mickiewicza, stał kiedyś pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa - widomy 

znak zwycięstwa Polaków odniesionego dzięki wierze i nadziei. Pomnik był wzniesiony w 1932 roku ze 

składek całego społeczeństwa, jako wotum dziękczynne za odzyskanie wolności. Odrodzona Polska skupiła 

się przy Sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości ofiarnej czerpać siłę do budowania przyszłości Ojczyzny na 

fundamencie Bożej prawdy, w jedności i zgodzie”.  
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Natchniony myślą o budowaniu przyszłości Ojczyzny na fundamencie Bożej prawdy dnia 2 lutego 2012 

roku zawiązał się Komitet Odbudowy Pomnika Najświętszego Serca Jezusowego. W komitecie znalazło się 

około 290 nazwisk poznańskich naukowców, polityków, artystów, działaczy różnych opcji, których 

połączyła jedna idea - przywrócenia miastu i Wielkopolsce monumentu, który byłby wyrazem wdzięczności 

Bogu za odzyskaną wolność a jednocześnie prośbą zanoszoną do Niego o opiekę nad naszą Ojczyzną. Ta 

inicjatywa spotkała się z uznaniem ze strony Urzędu Miasta i moim osobiście, czego wyrazem jest obecność 

ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka przy Komitecie.  

 

Pomniki wznoszone przez ludzi służą zazwyczaj różnym celom. Biblia wymienia cztery podstawowe cele. 

Pierwszy z nich – mówi ona – to upamiętnienie powszechnie znanej osoby: „Absalom jeszcze za swego 

życia zbudował sobie stelę w Dolinie Królewskiej. Tłumaczył sobie: Nie mam syna, który by upamiętnił 

moje imię. Pomnik nazwał swoim imieniem” (2 Sm 18,18). Drugi cel – to upamiętnienie jakiegoś 

wyjątkowego, heroicznego czynu: „Saul przybył do Karmelu i tam właśnie postawił sobie pomnik 

[zwycięstwa]” (1 Sm 15,12). Jeszcze inne służą upamiętnieniu niewiary. Kiedy autor natchniony wspomina 

grzech mieszkańców Sodomy, zauważy: „Zachowało się jeszcze świadectwo ich przewrotności: dymiące 

pustkowie, rośliny owocujące o niezwykłej porze, i sterczący słup soli, pomnik duszy, co nie dowierzała” 

(Mdr 10,7). Są wreszcie i takie pomniki, które służą upamiętnieniu wiary: „W ten sposób więc – mowa o 

męczeństwie starca Eleazara z czasów machabejskich - zakończył życie, a swoją śmiercią pozostawił nie 

tylko dla młodzieży, lecz także dla większości narodu przykład szlachetnego usposobienia i pomnik cnoty” 

(2 Mch 6,31).  

 

Prof. Stanisław Mikołajczak - przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika - wskazał przede 

wszystkim na ten ostatni motyw: Chcemy odbudować pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, - mówił - 

ponieważ pragniemy przypomnieć, pod czyim patronatem Polacy wywalczyli niepodległość. Dlatego - 

chociaż forma tego pomnika może być inna i inna jego lokalizacja - to jednak jego centrum będzie stanowić 

statua Serca Pana Jezusa.  

 

Jak zwykle w takim momencie, ludzie małoduszni rozpoczną od rozsiewania wątpliwości z gatunku: czy nie 

lepiej pobudować przedszkole zamiast pomnika? Tym i podobnym pomysłom w rodzaju „lepiej to niż 

tamto”, odpowiemy ewangelijnie: „to róbmy i tamtego nie zaniechajmy”.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec więc módlmy się: Chryste nasz Panie, pobłogosław tych, którzy powzięli chwalebny zamiar 

odbudowy pomnika Serca Jezusowego oraz tych wszystkich, którzy ochotnym sercem przyłączą się do tego 

dzieła. Pozwól im spełnić pragnienia ich szlachetnych serc. 

 

„Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wyświadczył 

wam - w celu uwielbienia i wysławienia Jego imienia. Ogłaszajcie przed wszystkimi ludźmi dzieła Boże, jak 

są godne uwielbienia, i nie wahajcie się wyrażać Mu wdzięczności. Ukrywać tajemnice królewskie jest 

rzeczą piękną, ale godną pochwały jest rozgłaszać i wysławiać dzieła Boże” (Tb 12,6-7).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Nieszpory z okazji święta Katedry św. Piotra, 

27.2.2012  

Abp Stanisław Gądecki, Wolność człowieka nauki (Święto Katedry św. Piotra - 27.02.2012).  

   

Ekscelencje, Najczcigodniejsi Księża Biskupi, 

Kapituło Archikatedralna,  

Magnificencjo Rektorze Uniwersytetu Adama Mickiewicza  

Magnificencje Panowie Rektorzy i Prorektorzy Wyższych Uczelni, 
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Magnificencje Rektorzy Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, 

Panie Prezesie Poznańskiego Oddziału PAN, 

Pani Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,  

Członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim,  

Dziekani i Profesorowie, Adiunkci, Doktoranci, 

Duszpasterze Akademiccy, 

Bracia i Siostry w Chrystusie! 

 

Dzisiaj obchodzimy - przesunięte z uwagi na Środę Popielcową - święto Katedry św. Piotra Apostoła.  

Pośród wszystkich świąt kościelnych jest to święto osobliwe, ponieważ – poza przypadkiem krzyża 

świętego - rzadko zdarza się, aby w miejsce tajemnic Pańskich, świętych Pańskich, czasów świętych, 

czczony był przedmiot. Tymczasem akurat dzisiaj – na pierwszy rzut oka - czcimy święto przedmiotu; 

święto katedry, czyli uroczystego siedziska (cathedra; thronos). Jest to siedzisko posiadające niebagatelne, 

historyczne znaczenie. Gdy w wiekach minionych ktoś obejmował ważny urząd, najpierw musiał objąć w 

posiadanie przysługujące mu miejsce. Król obejmował tron. Biskup obejmował katedrę. Sędzia obejmował 

siedzenie sędziowskie. Uczony obejmował katedrę na uniwersytecie. Za każdym razem chodziło nie tyle o 

sam przedmiot, ile bardziej o jego symboliczne znaczenie. O autorytet i władzę, jaką przyjmuje się, 

wchodząc w posiadanie owego siedziska. Po dziś dzień - w nazewnictwie uniwersyteckim – mówimy, iż 

profesorowie posiadają katedry, czyli kierują nauczaniem w określonej dziedzinie nauki, ponieważ zdobyli 

uznanie w tej dziedzinie i autorytet, weszli w posiadanie określonej władzy.  

   

1. KATEDRA PIOTROWA I UNIWERSYTECKA 
 

Gdy idzie o głowę biskupów Kościoła rzymskiego, do dzisiaj w apsydzie bazyliki watykańskiej, tuż pod 

oknem przedstawiającym Ducha Świętego, przechowuje się drewniany tron, na którym miał zasiadać 

Apostoł Piotr, gdy przewodniczył zebraniom wiernych. Swoją formą przypomina on starorzymskie sedia 

gestatoria z połowy I wieku po Chr., a umieszczony jest wewnątrz potężnego spiżowego monumentu, 

noszącego nazwę „Ołtarz Katedry”.  

 

Jeszcze bardziej spektakularnym wyobrażeniem katedry św. Piotra jest rzeźba odlana w brązie przez 

Arnolfo di Cambio (1245-1302), umieszczona po prawej stronie nawy głównej bazyliki watykańskiej, w 

pobliżu konfesji. Przedstawia ona św. Piotra zasiadającego na marmurowym siedzisku, w postaci 

nauczyciela wiary, z kluczami władzy Piotrowej w ręku.  

 

Ale święto Katedry św. Piotra to – jak mówiłem - coś więcej niż tylko kwestia siedziska. To przede 

wszystkim przypomnienie Piotrowej „powagi i władzy pasterza i nauczyciela” Ludu Bożego.  

 

Tę władzę nauczania Chrystus przekazał trzykrotnie Piotrowi, wyróżniając go w szczególny sposób spośród 

wszystkich Apostołów. W Cezarei Filipowej apostoł ten usłyszał: „Ty jesteś Piotr (czyli Skała) [...] I tobie 

dam klucze królestwa niebieskiego (Mt 16,18-19).  

 

Po raz drugi podczas Ostatniej Wieczerzy: „Szymonie, Szymonie [...]Ty, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj 

braci twoich” (Łk 23,31-32). 

 

Wreszcie po raz trzeci, po zmartwychwstaniu, nad Jeziorem Galilejskim: „Paś baranki moje” – „Paś owce 

moje” (J 21, 15-17).  

 

„Co prawda prawo posługiwania się tą władzą przeszło i na pozostałych Apostołów, a postanowienie 

zawarte w tych słowach odnosi się także i do wszystkich pasterzy Kościoła. Jednakże nie bez powodu 

jednemu zostało powierzone to, co dotyczy wszystkich. Ta władza została powierzona w szczególności 

Piotrowi, albowiem przewyższa on godnością wszystkich pasterzy Kościoła” (Św. Leon Wielki, Kazanie 4 
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w rocznicę wyboru, 2-3). 

 

W ciągu stuleci owa Katedra Piotra widziała upadek wielu systemów, teorii i hipotez walących się w gruzy 

jedne po drugich, „a ona jedyna nadal stoi i od dwu tysięcy lat daje pewność wielkiej katolickiej rodzinie”, 

wyrażając dawną prawdę Ewangelii nowym językiem i spoglądając na nią z perspektywy tysiącleci (por. 

Paweł VI, Katedra Świętego Piotra. Przemówienie podczas Audiencji generalnej – 22.02.1964).  

 

Dzisiejsze święto Katedry św. Piotra jest dla nas tutaj zgromadzonych nie tylko okazją do przypomnienia 

doniosłości nauczania papieskiego. Ono pozwala nam zwrócić ponadto uwagę na powagę i dostojeństwo 

nauczania akademickiego. A chociaż nauczanie akademickie nie wyrasta z mandatu Piotrowego, to przecież 

i ono – jeśli jest autentyczne – kieruje się podobnym dążeniem do prawdy oraz może rozwijać się w 

atmosferze wolności, jak nauczanie papieskie. Dlatego święto Katedry św. Piotra możemy – w jakimś sensie 

- uważać także za święto patronalne nauczycieli akademickich, i właśnie jako takie pragniemy je dorocznie 

przeżywać. 

 

2. W POSZUKIWANIU PRAWDY O WOLNOŚCI  
 

W ubiegłoroczne święto Katedry św. Piotra rozważaliśmy relację nauczyciela akademickiego do prawdy. W 

tym roku z kolei chciałbym podjąć temat relacji pracownika nauki do wolności. 

 

Jest to relacja żywotna i niezwykle atrakcyjna, bo przecież wolność kojarzona jest z postępem, z godnością i 

prawami człowieka, z jego samorealizacją. Większość programów społecznych, politycznych i 

pedagogicznych odwołuje się chętnie do obietnicy wolności, chociaż konkretne wypowiedzi na temat 

wolności bywają często zawężone a niekiedy wręcz karykaturalne.  

 

a. wolność wewnętrzna 

 

Pierwszą i podstawową wolnością pracownika nauki – jako osoby - jest jego wolność wewnętrzna, czyli 

wolność woli, albo wolna wola, która dotyczy natury samego człowieczeństwa. Jest ona dana człowiekowi 

nauki – podobnie zresztą jak wszystkim innym ludziom - razem z jego człowieczeństwem. Jest 

fundamentem jego człowieczeństwa. Oznacza ona nie tylko zdolność wybierania między konkretnymi 

możliwościami, ale również twórczość, stwarzanie rzeczy nowych, czasami trudnych do wyobrażenia i 

przewidzenia. 

 

Tak rozumianej wolności przeczy determinizm, przekonany o tym, że człowiek – nawet posiadając warunki 

do decyzji - nie może sam decydować, ponieważ zmuszany jest do takiego czy innego wyboru przez 

przyczyny zewnętrzne lub wewnętrzne. Kierunek ten – odwołując się do zasady dawnej fizyki – uważa, że 

każde zjawisko jest zdeterminowane przez jakąś przyczynę. Było to kiedyś niezbędnym warunkiem 

myślenia naukowego i racjonalnego. Dzisiaj – między innymi dzięki zasługom mechaniki kwantowej oraz 

teorii chaosu – wiara ta się załamała.  

 

Chociaż naukowiec jest poddany prawom natury, jest rzeczywiście sprawcą swoich czynów, nie zaś 

wyłącznie narzędziem różnych sił, jakie się w świecie ścierają. I jakkolwiek warunki zewnętrzne lub inni 

ludzie mogą udaremnić jego życzenia, to jednak sama zdolność do wybierania nie jest mu odjęta (por. L. 

Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 2004, 80-82).  

 

Zazwyczaj człowiek nauki jest świadom tego, że posiada zdolność dokonywania wyborów, lecz sama ta 

zdolność nie wystarcza, by rzeczywiście stał się człowiekiem wolnym. Podobnie też samo subiektywne 

przekonanie o życiu w wolności nie jest jeszcze gwarancją, że się jest naprawdę wolnym. Wolność bowiem 

nie zależy od naszych subiektywnych przekonań czy emocjonalnych odczuć. Poza tym, człowiekowi trudno 

jest uświadomić sobie wszystkie motywy, jakie nim kierują oraz wszelkie formy ignorancji czy 

zewnętrznych nacisków, które pomniejszają jego niezależność.  
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Poza tym, pisze Michael Polanyi, filozof nauki: „Podczas gdy przymus wynikający z siły lub neurotycznej 

obsesji wyklucza odpowiedzialność, przymus wynikający z intencji o charakterze uniwersalnym 

odpowiedzialność ustanawia. [...] Wolność osoby subiektywnej czynienia tego, co jej się podoba, jest 

uchylana przez wolność osoby odpowiedzialnej czynienia tego, co czynić musi”. W świetle tych słów 

zrozumiałe staje się powiedzenie Lorda Actona, który twierdził, że wolność to „nie moc czynienia tego, co 

chcemy, lecz prawo bycia zdolnym do czynienia naszej powinności”. Nieco inaczej ujął to Bonhoeffer: 

„Wolność nie jest w pierwszym rzędzie prawem jednostki, lecz odpowiedzialnością wobec bliźnich” (J. 

Ackermann, Dietrich Bonhoeffer. Wolność ma otwarte oczy, Poznań 2007, 14).  

 

b. wolność zewnętrzna  

 

Ale istnieje także druga postać wolności ku której skierowane jest życie naukowca, jest to wolność 

zewnętrzna. Hegel twierdził, że zasadniczo istnieją tylko trzy etapy rozwoju wolności zewnętrznej. Pierwszy 

istniał w starożytnym Wschodzie i polegał na tym, że wolna była tylko jedna osoba w państwie, a 

mianowicie – despota, wszyscy inni byli niewolnikami. W starożytnej Grecji i Rzymie - z kolei - wolność 

przysługiwała tylko niektórym ludziom (dzięki ich pochodzeniu społecznemu, sile charakteru, kulturze, albo 

filozofii). Dopiero chrześcijaństwo przyniosło świadomość wolności wszystkim bez wyjątku ludziom, 

chociaż wcielenie tej zasady w życie świeckie wymagało żmudnej i długotrwałej pracy kulturowej.  

 

Wolność zewnętrzna nie jest zawarta w naturze naszego bytowania, ale w naturze życia zbiorowego; jest 

dziełem kultury i prawa. Polega ona na tym, że organizacja życia społecznego niczego nie nakazuje ani 

niczego nie zakazuje. Ludzie mogą wybierać, co chcą czynić, lub nie czynić, bez narażania się na represje. 

Chociaż tego rodzaju wolność może być zredukowana do zera, to jednak nie może ona być nieograniczona. 

Bezwzględna wolność polityczna np. nie jest możliwa, gdyż każde życie w społeczeństwie wyznacza 

granice wolności. Wolność polityczna musi być ograniczona przez wolność innych. Żądanie bezwzględnej 

wolności politycznej jest równoznaczne z mniemaniem, że anarchia jest możliwym i godnym pożądania 

ustrojem, co jest oczywistym nonsensem (por. J. Bocheński, Sto zabobonów, Kraków 1992, 139).  

 

Szczególnym objawem błędnego myślenia o wolności zewnętrznej jest przekonanie, że polega ona na 

niezależności od zasad moralnych. Ten błąd myślowy występuje często w świecie nauki i sztuki. Twierdzi 

się tam dość często, że naukowiec, podobnie jak artysta, powinien kierować się wyłącznie swoimi celami - a 

więc naukowiec postępem wiedzy, a artysta wyrażaniem swoich ideałów - bez względu na jakiekolwiek 

zasady moralne. Gdyby tak było naprawdę, gdyby nauka miała być wolna od zasad moralnych, to nie 

byłoby żadnego tytułu, aby oskarżać lekarzy niemieckich, przeprowadzających doświadczenia na więźniach 

obozów koncentracyjnych. Szkodliwość tak rozumianej wolności jest oczywista.  

 

W przeszłości zagrożeniem nauki było jej upolitycznienie, względnie ideologizacja. Obecnie podobne 

niebezpieczeństwo istnieje nadal, lecz częstszym zagrożeniem dla ludzi nauki zdaje się być merkantylizm. 

Sponsorowanie badań naukowych nie zawsze jest bezinteresowne i etycznie klarowne. Z tego względu 

wydaje się konieczne powołanie odpowiednich gremiów w skali ogólnokrajowej, złożonych z naukowców 

różnych specjalności – prawników, polityków, etyków, filozofów i teologów – do których kompetencji 

należałoby wszechstronne omawianie istniejących dylematów moralnych. Ich zadaniem byłoby wyjaśnienie 

różnych aspektów i elementów związanych z ewentualnym ograniczeniem wolności badań naukowych (por. 

ks. dr hab. Stanisław Kowalczyk, Wolność nauki a etos).  

 

Z powyższych rozważań wynika także możliwość zewnętrznych, prawnych ograniczeń wolności nauki 
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wtedy, kiedy domaga się tego dobro ludzkiej osoby, względnie dobro społeczności. Wolność jest atrybutem 

człowieka, dlatego nie powinna nigdy obracać się przeciwko niemu. Dlatego słuszna jest decyzja tych 

państw, które np. wprowadziły prawny zakaz tzw. klonowania ludzi, gdyż przekreśla ono godność i 

niepowtarzalność osoby ludzkiej. Wolność jest nie tylko prawem człowieka, ale także jego zobowiązaniem 

do właściwego jej używania, stąd niezbędna jest moralna samodyscyplina człowieka nauki. Prawna limitacja 

badań naukowych jest ostatecznością, dlatego powinna dotyczyć jedynie niektórych sektorów nauki i 

zawsze winna być poprzedzona dyskusją na kompetentnym forum. Najczęściej dotyczy ona nauk 

medycznych, które stosunkowo najgłębiej ingerują w osobową tożsamość człowieka.  

 

Ostateczną i nieprzekraczalną granicą wszelkiego działania człowieka - w tym także aktywności ludzi nauki 

- jest również autentyczne i ważne dobro społeczne; np. rodziny, społeczności lokalnej, narodu czy 

ludzkości. Z tego względu świadoma współpraca naukowców np. przy produkowaniu broni masowej 

zagłady, względnie niszczeniu środowiska naturalnego w dużej skali jest etycznie nie do usprawiedliwienia. 

Dlatego niezbędne są klarowne dyrektywy prawne, zakazujące nie tylko stosowania niektórych środków i 

metod, ale także podejmowania godzących w dobro człowieka i całych społeczności zadań badawczo-

naukowych.  

 

3. TRUDNOŚCI OBECNEGO CZASU  

 

a. Dość powszechna współczesna trudność w osiągnięciu wolności pochodzi dzisiaj z warunków 

zewnętrznych, z dominującego obecnie typu kultury, zwanej ponowoczesnością. Tego rodzaju kultura widzi 

człowieka głównie przez pryzmat jego cielesności, emocjonalności i subiektywności. Skupia ona człowieka 

na tych sferach ludzkiej rzeczywistości, w których granice naszej wolności jawią się w sposób najmniej 

wyrazisty i w konsekwencji najłatwiej prowadzą do utraty autentycznej wolności.  

 

Taka kultura promuje często naiwną filozofię życia, opartą na spontaniczności, na szukaniu doraźnej 

przyjemności. Wyolbrzymia też rolę tolerancji jako wartości najwyższej. Odpowiemy, owszem, nie wolno 

dyskryminować ani poniżać ludzi ze względu na ich odmienności, pod warunkiem, że te odmienności 

nikomu nie zagrażają. Gdybyśmy jednak uznali, że tolerancja jest istotnie wartością najważniejszą oraz że to 

właśnie ona gwarantuje demokrację i szczęśliwe społeczeństwo, wówczas zaprzeczalibyśmy samym sobie. 

To nie tolerancja, lecz dojrzałość w podejmowaniu decyzji jest poręczycielem wolności. Ślepa tolerancja nie 

gwarantuje demokracji, a jej wynoszenie ponad zdrowy rozsądek, ponad prawo, sprawiedliwość czy 

odpowiedzialność prowadzi raczej do upadku demokracji, do brutalizacji życia, do obojętności na los 

państwa i jego obywateli. Gdyby tolerancja była istotnie największą wartością, nie byłoby powodu, by 

korygować błędy ortograficzne. Nie byłoby również powodu, dla którego należałoby ścigać przestępców. 

Gdyby tolerancja była największą wartością, musielibyśmy tolerować wszystko, także nietolerancję. Stąd 

tolerancja uznana za najwyższą wartość nie jest gwarancją wolności, ale gwarancją bezmyślności.  

 

b. Obok negatywnych warunków zewnętrznych, czynnikiem ograniczającym naszą wolność mogą być 

również uwarunkowania wewnętrzne, które pochodzą od nas samych.  

 

Pierwszym z typowych błędów jest absolutyzowanie roli wolności zewnętrznej. Wielu jest przekonanych, iż 

wystarczy zagwarantować sobie wolność zewnętrzną, aby automatycznie żyć w wolności wewnętrznej. 

Tymczasem przezwyciężenie zewnętrznych ograniczeń - politycznych, ekonomicznych, społecznych, itd. - 

ułatwia wyrażanie wolności wewnętrznej, ale nigdy jej nie gwarantuje. Paradoksalnie, w systemach 

totalitarnych - mimo braku wolności zewnętrznej - niektórzy ludzie potrafili uchronić swoją wolność 
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wewnętrzną, natomiast w liberalnych demokracjach wielu popadło w uzależnienia i zniewolenia (co nie 

zmierza oczywiście do pochwały totalitaryzmu).  

 

Drugim błędem jest absolutyzowanie wolności wewnętrznej, czyli traktowanie jej jako najwyższej wartości. 

Człowiek idący tą drogą uważa, że być wolnym znaczy czynić wszystko, na co się ma ochotę. Gdyby 

istotnie taka była natura wolności, to najbardziej wolnymi byliby chorzy psychicznie i przestępcy, gdyż 

właśnie te grupy osób kierują się zasadą: robię to, na co mam ochotę. Zazwyczaj jednak u ludzi 

podnoszących wolność wewnętrzną do rangi absolutu obserwujemy znamienną prawidłowość. Pragną one 

mianowicie wolności od norm moralnych, prawnych czy społecznych, ale nie chcą być wolnymi od 

lenistwa, egoizmu, od poddawania się popędom, nałogom, czy uzależnieniom. W praktyce wybierają więc 

to, co łatwiejsze, a nie to, co wartościowsze. Za mitem łatwej wolności kryje się zwykłe tchórzostwo wobec 

prawdy o człowieku, a także lenistwo w obliczu wymagań płynących z korzystania z wolności w sposób 

odpowiedzialny.  

 

Inną, wypaczoną formą wolności jest przekonanie, że człowiek wolny może powstrzymać się od 

odpowiedzialności. Ludzie, którzy hołdują takim przekonaniom, unikają zobowiązań i więzi, zwłaszcza tych 

na całe życie, rzekomo po to, by uchronić własną wolność. Tymczasem z wolnością jest podobnie jak z 

pieniędzmi; są to wartości względne. Faktycznie posiadamy tylko te pieniądze, które wydajemy, wtedy 

bowiem wymieniamy symbol na realne dobra. Jesteśmy wolni tylko na tyle, na ile potrafimy podejmować i 

wypełniać określone zobowiązania. Inaczej wolność pozostaje iluzją. 

Oczywiście, formowanie dojrzałej wolności nie może się ograniczać do demaskowania źródeł jej zagrożeń 

ani do wyjaśniania natury i sensu ludzkiej wolności. Formowanie dojrzałej wolności wymaga codziennej 

czujności, ponieważ - po grzechu pierworodnym - ludzka wolność jest nieustannie zagrożona. Wymaga to 

ćwiczeń analogicznych do treningu sportowców czy muzyków, w przeciwnym razie wolność słabnie i 

obumiera (por. ks. Marek Dziewiecki, Dojrzała wolność).  

 

4. WOLNOŚĆ I PRAWDA  

 

Wolność człowieka nauki – o czym mówiłem już w ubiegłym roku - pozostaje w najściślejszej więzi z 

prawdą. Stąd też kultura uniwersytecka winna cechować się najpierw wolnością badań naukowych. 

Trzydzieści lat temu Jan Paweł II na uniwersytecie w Bolonii powiedział: „Wolność [...] jest zawsze 

istotnym warunkiem rozwoju nauki, jeśli chciała ona zachować głęboką godność poszukiwania prawdy i nie 

być sprowadzona do pełnienia wyłącznie funkcji narzędzia ideologii, zaspokojenia tylko celów 

bezpośrednich, społecznych potrzeb o charakterze materialnym czy potrzeb gospodarczych. [...] Nauka tym 

skuteczniej może wpłynąć na praktykę, im większą cieszy się wolnością w poszukiwaniu prawdy”.  

 

Z drugiej strony, wszelka kultura uniwersytecka bierze też swój początek z człowieczego pragnienia 

poznania prawdy. Prawda jest dogłębną przyczyną powstania uniwersytetu i każdej wyższej uczelni. Jest 

najwyższym i dominującym celem badań i nauczania akademickiego; podstawowym zadaniem wyższej 

uczelni. Początek każdej autentycznej wyższej uczelni kryje się właśnie w pragnieniu poznania istoty 

rzeczy, odkrycia jej ukrytej natury oraz nazwania jej po imieniu. To właśnie ten rodzaj pragnienia nadaje 

godność i wielkość badaniom naukowym.  

 

Prawda jest niezbędna dla wolności a wolność dla prawdy. Bez prawdy wolność byłaby ślepa, bez wolności 

prawda stałaby się koniecznością. W świecie bez prawdy wolność traci swoją treść a człowiek zostaje 

wystawiony na pastwę namiętności, jawnych lub ukrytych. Niestety, świadomość tej podstawowej relacji 

zanikła na znacznym obszarze współczesnej kultury, dlatego nierzadko jesteśmy świadkami zastraszających 

przykładów postępującej autodestrukcji osoby ludzkiej. Co gorsza, wielu ludzi poddaje w wątpliwość 
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zbawczą moc prawdy, pozostawiając samej wolności - oderwanej od wszelkich obiektywnych uwarunkowań 

- zadanie samodzielnego decydowania o tym, co dobre, a co złe. 

 

Tymczasem sama kwestia sumienia w naszych czasach jest przedmiotem znaczących nieporozumień. Idea 

sumienia została zdeformowana przez współczesnych myślicieli, którzy utracili zmysł transcendencji i 

często przedstawiają sumienie jako najwyższy i nieomylny trybunał, który zwalnia nas od namysłu nad 

prawem i prawdą, podstawiając w ich miejsce kryteria czysto subiektywne i indywidualistyczne, takie jak 

szczerość, autentyczność czy zgoda z samym sobą (Veritatis splendor, 32). Przeciwstawiając się tej 

tendencji, Jan Paweł II uczył, że sumienie jest aktem inteligencji odnoszącym się do obiektywnych norm. 

Wolność sumienia jest zabezpieczona przez jego zgodność z prawdą (kard. Avery Dulles SJ, Jan Paweł II i 

prawda o wolności).  

 

Sumienie skłania do poszukiwania autorytatywnego kierunku. J.H. Newman wskazał na opatrznościową rolę 

Kościoła w zaspokajaniu tej potrzeby. W Liście do Księcia Norfolk pisze on tak: „Wszystkie nauki, z 

wyjątkiem religii, czerpią pewność z siebie. Ponieważ są naukami, składają się z koniecznych wniosków 

pochodzących od niezaprzeczalnych przesłanek lub zjawisk wkomponowanych w kategorię ogólnych praw 

poprzez nieodpartą indukcję. Ale poczucie dobra i zła, które stanowi fundament religii, jest tak delikatne, 

tak kapryśne, tak łatwo wprawić je w zakłopotanie, tak łatwo przysłonić, zdeprawować, jest ono tak subtelne 

w sposobach argumentowania, tak podatne na wpływy nauki, tak stronnicze, powodowane dumą i 

namiętnością, tak niepewne w swoim biegu, że w walce o byt wśród różnych praktyk i tryumfów ludzkiego 

intelektu, jest zarazem najwyższym ze wszystkich nauczycieli i najmniej widocznym, a Kościół, papież, 

hierarchia są, w Boskim Zamiarze, dostawcą odpowiadającym na pilny popyt” (Kard. John H. Newman, List 

do Księcia Norfolk. O sumieniu, tłum. A. Muranty, Bydgoszcz 2002, s. 50). 

 

Wolność to zarazem prawo „do poszukiwania prawdy na własnej drodze”, ale i obowiązek moralny „trwania 

przy prawdzie” (Veritatis splendor). Tylko wolność podporządkowana prawdzie prowadzi osobę ludzką ku 

jej autentycznemu dobru, czyli ku istnieniu w prawdzie i „czynienie” prawdy. Znajomość prawdy nie 

zniewala, bo zawsze mogę ją odrzucić. Natomiast fałsz uznany za prawdę zniewala. Po pierwsze dlatego, że 

nie pozwala mi wybrać prawdy. Po drugie - że wybierając fałsz, faktycznie wybieram coś innego niż to, co 

chciałem. Po trzecie - zamysł, zawierający fałsz, albo nie może zostać w ogóle urzeczywistniony, albo 

urzeczywistnia się nie w pełni. Uznając fałsz za prawdę, błądzę, a błądząc jestem błędem zniewolony. Nie 

znaczy to jednak, iż wybór fałszu pozbawia mnie wolności jako samej możności wyboru, choć niekiedy i tak 

bywa. Decyzja Ikara, podjęta wbrew prawdzie, była jego ostatnim wolnym wyborem (ks. Jan Krokos, O 

prawdzie i wolności. Prawda wyzwalająca).  

 

Rozum i doświadczenie mówią nam także o dramacie ludzkiej wolności. Człowiek spostrzega, że w jego 

wolności jest ukryta tajemnicza skłonność do sprzeniewierzania się owemu otwarciu na prawdę oraz że w 

rzeczywistości on sam nader często wybiera raczej dobra skończone, ograniczone i pozorne w miejsce 

prawdy. Co więcej, w popełnianych przez siebie błędach i w niewłaściwych aktach wyboru odkrywa 

zaczątki radykalnego buntu, który każe mu odrzucić prawdę i dobro i uczynić się absolutną zasadą samego 

siebie: „Będziecie jak Bóg” (por. Rdz 3,5).  

 

Z tej racji wolność potrzebuje wyzwolenia. Jej wyzwolicielem jest Chrystus. To On „wyswobodził nas ku 

wolności” (por. Ga 5,1). Chrystus objawia, że warunkiem autentycznej wolności jest szczere i otwarte 

uznanie prawdy: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). To prawda pozwala zachować 

wolność wobec władzy a nawet daje moc przyjęcia męczeństwa. Potwierdza to Jezus przed Piłatem: „Ja się 

na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37). Więź z prawdą oraz 

oddawanie czci Bogu objawia się w Jezusie Chrystusie jako najgłębsze źródło wolności (por. Veritatis 

splendor, 84.86-87).  
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Najdoskonalszym wzorem wolności są męczennicy. Są osobami heroicznymi, do tego stopnia wiernymi 

określonemu dobru, że stawiają czoło naciskom, które pokonałyby siłę woli większości innych ludzi. 

Postawieni wobec wyboru pomiędzy zaprzeczeniem swym zasadom a utratą życia, oddają życie w sposób 

wolny i tym samym dają świadectwo prawdzie (por. Veritatis splendor, 84.86-87).  

 

5. WOLNOŚĆ I DOBRO  

 

Wolność człowieka nauki pozostaje zawsze również w relacji do dobra. Z tego powodu praca naukowa nie 

może być oceniana jako etycznie neutralna, a więc pozostająca – mówiąc językiem Nietzschego – „poza 

dobrem i złem”. Trzeba pamiętać, że bez współpracy naukowców nie byłoby broni nuklearnej, biologicznej 

i chemicznej, które ze swej natury są nieetyczne. Małą pociechą w tej sytuacji jest to, że ludzie nauki i 

techniki byli wielokrotnie manipulowani przez polityków, wśród których nie brakło zbrodniarzy. Rezultaty 

pragmatyczne prowadzonych badań naukowych mają olbrzymie konsekwencje społeczne, stąd również z 

tego względu nieodzowny jest etos ludzi nauki.  

 

Dojrzała wolność wewnętrzna jest zafascynowana dobrem, jest zakorzeniona w dobru. Tę tajemnicę 

przedstawia św. Augustyn: „Jeśli wybrani nie będą mogli odczuwać upodobania do grzechu, nie znaczy to, 

że odjęta im będzie wolna wola. Przeciwnie, stanie się ona jeszcze bardziej wolna, jako uwolniona od 

pociągu do grzechu i doprowadzona do niezmiennego rozkoszowania się niegrzeszeniem. Pierwsza bowiem 

wola, dana człowiekowi, gdy na początku był on stworzony jako prawy, mogła wprawdzie nie grzeszyć, ale 

mogła też grzeszyć; ta zaś, ostatnia, będzie tym potężniejsza, iż zgoła grzeszyć nie potrafi. Ale i to będzie 

również skutkiem Bożego daru, nie zaś wynikiem jej własnej natury. Inna to bowiem rzecz być Bogiem, a 

inna być uczestnikiem Boga. Bóg z natury nie może grzeszyć, natomiast uczestnik Boga od Niego właśnie 

otrzymuje to, iż nie może grzeszyć. Należało też zachować pewne stopniowanie tego daru Bożego: dać 

najpierw taką wolną wolę, dzięki której człowiek mógł nie grzeszyć, na końcu zaś taką, dzięki której nie 

mógł grzeszyć — pierwszą, aby mogła sobie zdobyć zasługi, ostatnią, by mogła odebrać nagrodę” (Św. 

Augustyn, Państwo Boże, XXII, 30,3).  

 

Prawdziwą pozostaje tylko i wyłącznie wolność w służbie dobra. Im więcej człowiek czyni dobra, tym 

bardziej staje się wolnym. Dlatego też Chrystus, który wyzwala człowieka od grzechu i zła, jest Tym, który 

przywraca mu pełną wolność. Im bardziej idziemy za Nim, tym bardziej jesteśmy wolni.  

 

6. WOLNOŚĆ I MIŁOŚĆ  

 

Wolność osoby ludzkiej jest również związana z miłością. Ilustracją tego faktu może być postawa lotnika, 

którą opisuje Antoine de Saint-Exúpery w książce „Ziemia, planeta ludzi”. Oto Guillaumet, lecący w 

czerwcu 1931 r. z Paryża do Chile, musiał awaryjnie lądować w Andach na zamarzniętym jeziorze, na 

wysokości około czterech tysięcy metrów. Aby przeżyć, musiałby najpierw wspiąć się na jeden z wysokich 

szczytów, okalających jezioro a następnie zejść w dół w nadziei, że znajdzie tam jakąś osadę. Wymagało to 

od niego podjęcia nadludzkiego wysiłku. Lotnik zdecydował się na ten wysiłek. Szedł bez odpoczynku i snu 

pięć dni i cztery noce, zanim ostatecznie utracił przytomność. I wtedy odnaleźli go Indianie, którzy udzielili 

mu pomocy. Gdy dwa dni później dotarł do niego Exúpery, zdumiony zapytał Guillaumet’a, w jaki sposób 

wytrzymał tak wiele. Ten wyjaśnił, że cały ten czas myślał o miłości swojej żony. Był pewien, że ona ma 

nadzieję, iż przeżył i walczy o życie. To miłość zmobilizowała go do podjęcia nadludzkiego wysiłku.  
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Możliwości człowieka, który odkrywa, że kocha i jest kochany niezmiernie się powiększają. Wolność 

rozkwita w obliczu miłości. Miłość bowiem nie tylko nadaje sens ludzkiej wolności, ona także dodaje jej 

skrzydeł, motywuje ją, czyni ją zdolną do niezwykłej wytrwałości, odwagi i wierności. Człowiek, który 

kocha staje się zdolnym do heroizmu, do wzniesienia się na szczyty, które nie są osiągalne w żaden inny 

sposób. Miłość uwalnia od zmęczenia, od zniechęcenia i rozpaczy, od utraty nadziei. Miłość wyzwala od 

bolesnej przeszłości, od lęku, niezdecydowania, egoizmu i rezygnacji. Miłość jest doskonałym 

wypełnieniem ludzkiej wolności. Właśnie dlatego św. Augustyn odważył się wołać: „Kochaj i rób, co 

chcesz” (por. ks. Marek Dziewiecki, Dojrzała wolność).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec warto przypomnieć jak Biblia rozwiązuje odwieczny dylemat ludzkiej wolności w relacji do 

prawdy, dobra i miłości. Księga Powtórzonego Prawa mówi wprost: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i 

szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, 

pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. 

Wybierajcie więc życie” (Pwt 30, 15–16.19). Taki jest ostateczny cel ludzkiej wolności.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, II Niedziela Wielkiego Postu, 4.3.2012 

Abp Stanisław Gądecki. Jego słuchajcie! II niedziela Wielkiego Postu (Poznań, k-ół Wszystkich 

Świętych – 4.03.2012). 

 

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie, 

Uczestnicy VIII Maratonu Biblijnego,  

Członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej,  

Członkowie Bractw Kurkowych,  

Uczestnicy Orszaku Jagiellońskiego, 

Kochani członkowie chóru Poznańskie Słowiki wraz z prof. Stuligroszem,  

Drodzy Rodacy, uczestniczący w tej Eucharystii, za pośrednictwem TV Polonia!  

   

Liturgia dzisiejszej II Niedzieli Wielkiego Postu posiada wybitnie paschalny charakter i ukazuje nam dwa 

tematy: ofiarę i chwałę Jezusa.  

 

Temat ofiary rozwijają czytania o „synu jedynym” i „Synu własnym”. Temat chwały podejmuje się w 

scenie, w której mowa jest o „Synu umiłowanym”.  

 

1. SYN JEDYNY  

 

„Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym 

z pagórków, jakie ci wskażę” (Rdz 22,2).  

 

a. To jedna z najbardziej poruszających scen Starego Testamentu. Całe ciało Abrahama walczyło w tym 

czasie przeciwko wierze duszy. Biblia nie pozostawia cienia wątpliwości co do tego, że „ofiarowanie 

Izaaka” było jednocześnie ekstremalną próbą wiary Abrahama. On „w doświadczeniu okazał się wierny” – 
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powie księga Syracha (44,20). „Czyż nie w czasie pokusy Abraham okazał się wiernym? I zostało mu to 

poczytane za sprawiedliwość” - rozwinie to Pierwsza Księga Machabejska (2,52). A autor Księgi Mądrości 

powie: to Mądrość „uznała Sprawiedliwego, zachowała go nienagannym przed Bogiem i zachowała 

mocnym mimo jego litości dla dziecka” (10,5).  

 

Orygenes wyjaśnia, iż chwilą szczytową próby Abrahama był moment, w którym nieświadomy niczego 

Izaak zwrócił się do niego słowami: „Ojcze mój! (...) Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?” 

(Rdz 22,7). Jakiej przemocy wobec siebie samego musiał użyć w tym momencie Abraham, by nie zawrócić 

z drogi. Jaką walkę duchową musiał stoczyć ze sobą ten kochający ojciec, skoro jego stare, liczące ponad sto 

lat serce prawie pękło z bólu.  

 

Dlaczego – mimo wszystko – Abraham podporządkował się Bożemu nakazowi? Najprościej wyjaśnia to 

List do Hebrajczyków: „Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, 

jako podobieństwo [śmierci i zmartwychwstania Chrystusa]” (Hbr 11,19). Abraham miał nadzieję, że Izaak 

zmartwychwstanie i że wydarzy się to, co jeszcze nigdy dotąd się nie wydarzyło (Orygenes). Dowiódł, że 

przymierze nie opiera się na materii, ale na posłuszeństwie, które nie wyklucza krzyża. Dowiódł, że kto nie 

okazuje posłuszeństwa nawet najtrudniejszym przykazaniom, ten nie zasługuje na tytuł „bojącego się Pana”: 

„Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż 

Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,37). Prawdziwie, Abraham zasłużył sobie w pełni na tytuł „naszego 

ojca w wierze”. 

 

b. Scena „ofiarowania Izaaka” - zwana w judaizmie Akeda Jicchak, czyli „związanie Izaaka” – oprócz 

potwierdzenia bezgranicznego posłuszeństwa Abrahama, ma na celu potępienie ofiar składanych z ludzi. 

Jest to pierwszy w historii ludzkości tekst, który pokazuje Boga powstrzymującego człowieka przed 

złożeniem ofiary z drugiego człowieka.  

Ten zakaz przybierze formę prawną tak w Księdze Kapłańskiej („Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby 

było przeprowadzone przez ogień dla Molocha, nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. 

Ja jestem Pan” - Kpł 18,21), jak i w Księdze Powtórzonego Prawa („Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto 

by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, 

kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana 

każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza” – Pwt 

18,10-12).  

 

Tak więc scena „związania Izaaka” nie jest opowieścią o niewyobrażalnie okrutnym Bogu i fanatycznym 

ojcu, ale jest to opowieść o Bogu, który - raz na zawsze - zakazuje składania ofiar z ludzi.  

 

2. WŁASNY SYN  

 

„On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i 

wszystkiego nam nie darować?” (Rz 8,32).  

 

W ofierze Izaaka tradycja chrześcijańska od samego początku dostrzegła zapowiedź przyszłej Ofiary 

Chrystusa. W postaci Izaaka dźwigającego na swoich barkach drwa na Górę Moria, widziała zapowiedź 

Chrystusa, dźwigającego drzewo krzyża na wzgórze Golgoty. W związaniu Izaaka – skrępowanie więzami 

Chrystusa. W górze Moria – odpowiednik Golgoty. Skoro zaś Izaak był zapowiedzią Chrystusa, to znaczy, 

że w postaci Abrahama możemy odnaleźć rysy Ojca niebieskiego. „Któż z nas może powiedzieć, co działo 

się w sercu Boga Ojca, kiedy w Getsemani Jezus mówił do Niego: ‘Ojcze, dla Ciebie wszystko jest 

możliwe, zabierz ode Mnie ten kielich!’ ” (Mk 14,36). W pewnym sensie, Bóg cierpiał podobnie jak 

Abraham, dzieląc los swoich stworzeń. 
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Czy Bóg nie zna innej drogi do chwały, niż droga cierpienia? Dlaczego konieczny jest wenecki Ponte dei 

sospiri, „Most westchnień” pomiędzy nami a szczęściem? Jak się zachować wobec cierpienia własnego i 

innych? Dzisiejszy psalm responsoryjny powie: „Ufałem, nawet wtedy, gdy mówiłem: Jestem w wielkim 

ucisku” (Ps 116,10). Wierzyć mimo cierpienia, to najwspanialszy dowód ufności wobec Boga. „On to 

wbrew nadziei uwierzył nadziei, [...]. I nie zachwiał się w wierze, [...]. I nie okazał wahania ani 

niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był 

przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano mu to za 

sprawiedliwość” (Rz 4,18-22). 

 

Kardynał Józef Ratzinger odniósł kiedyś scenę ofiary Izaaka do ofiary życia chrześcijanina: „Od początku 

niesiemy ze sobą drwa na ofiarę ... . Ale na początku, u źródeł, kres jest jeszcze odległy, jeszcze o nim nie 

myślimy. Wystarczy nam teraźniejszość: poranek, śpiew ptaków, blask słońca... . Nie zastanawiamy się nad 

drogowskazami, sama droga wystarcza. Więcej, chętnie tworzymy drogowskazy dla innych, w naszym 

przekonaniu zbyt letnich, mało radykalnych. Ale im dłużej droga się ciągnie, tym bardziej nieuniknione 

staje się pytanie: Dokąd właściwie zmierzamy? Co tak naprawdę robimy? Czego dokonaliśmy? Zaskoczeni 

dostrzegamy drwa na swoich plecach – znaki śmierci, których wcześniej nie zauważyliśmy: siwiejące 

skronie, kolejne choroby, porażki... . Odejścia tylu bliskich... . Wtedy może zrodzić się wyrzut: to nie tak 

miało być... . Czasem zaczyna nas ogarniać ironia, sarkazm... . Czasem narzekanie lub chęć trwożliwego 

zabezpieczania się... . Niekiedy wręcz zagniewanie na Boga i świat. Ale jest na to wszystko rada: od 

początku trzeba uczyć się Krzyża. Kto naprawdę ujrzał Baranka – Chrystusa na krzyżu, ten jak Abraham 

wie: Bóg się zatroszczył. Wprawdzie niebo się nie otwiera, jednak spojrzenie na Ukrzyżowanego daje wgląd 

w odwieczną troskliwość Boga: wgląd w miłosierdzie, które nie jest ani obojętnością, ani słabością, lecz 

największą siłą”.  

 

3. SYN UMIŁOWANY  

 

„I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego 

słuchajcie” (Mk 9,7).  

 

a. Tymi słowami Ewangelista nawiązuje do objawienia na górze Synaj, które było udziałem Mojżesza. „Gdy 

zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył. Chwała Pana spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją obłok 

przez sześć dni. W siódmym dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku. A wygląd chwały Pana w 

oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry” (Wj 24,15-17). Tę obecność chwały Bożej - 

fascynującą a zarazem niemożliwą do „udźwignięcia” przez człowieka - Żydzi nazywali Szekina.  

 

W tej scenie metamorfozy – czyli przemienienia się Jezusa wobec uczniów – Bóg Ojciec objawił kim jest 

naprawdę Syn umiłowany. „Jak gdyby ukryte bóstwo przebiło się przez ściany ciała i rozbłysło w całej pełni 

swej chwały” (R. Cantalamessa). „Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej 

wełny” (por. Dn 7,9-14). „Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień 

ognia” (Ap 1,14). Oto Jezus, w którym „mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała” (Kol 2,9).  

 

„W przemienieniu Chrystusa – powie św. Leon Wielki – chodziło głównie o to, aby z serc uczniów usunąć 

zgorszenie krzyża i by uniżenie dobrowolnie przyjętej męki nie zakłóciło wiary tych, którym została 

objawiona wspaniałość ukrytej godności” (Kazanie 51, 3-4. 8).  

 

„A z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!»” (Mk 9,7).  
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b. Słuchamy Jezusa, bo kto nie słucha Jezusa, ten sam siebie wyklucza ze zgromadzenia zbawionych. 

„Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. 

Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie. A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie usunięty z 

ludu” (Dz 3,22-23). 

 

Słuchamy Jezusa, ponieważ metamorfoza Jezusa jest zaproszeniem do „metamorfozy” nas samych, czyli do 

naszej wewnętrznej przemiany. „My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w 

zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się (metamorfoumetha) do 

Jego obrazu” (2 Kor 3,18). Białe szaty neofitów, symbol paschalnej nowości życia są znakiem ich 

„przemienienia”, które zaczyna się w umyśle i sercu, a ma ogarnąć całe życie chrześcijanina. 

 

Jedną z najprostszych form „słuchania” Chrystusa jest publiczne czytanie Pisma Świętego, zwane 

popularnie maratonem biblijnym. Taki ósmy już Poznański Maraton Biblijny rozpoczniemy natychmiast po 

obecnej Mszy świętej w tym kościele.  

 

W takim maratonie nie idzie więc o czytanie dla czytania, ani tym bardziej o rodzaj pobożnych zawodów. 

Tu idzie o wiarę ludu Bożego. „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo 

Chrystusa” (Rz 10,17). Dzięki Słowu Chrystusa wiara przybiera kształt spotkania z Osobą Chrystusa, której 

powierzamy własne życie.  

 

Z tego względu czytanie Pisma Świętego jest nie mniejszym obowiązkiem katolika niż modlitwa. Aby takie 

czytanie stało się owocne, trzeba ze szczerą wiarą przystąpić do Ojca światłości, zginając kolana naszego 

serca, aby dał nam - przez swojego Syna w Duchu Świętym - prawdziwą znajomość Jezusa Chrystusa, a 

wraz z nią Jego miłość. Wtedy to umocnieni w wierze i zakorzenieni w miłości, zdołamy poznać szerokość, 

długość, wysokość i głębokość Pisma Świętego. Dostąpimy pełnego poznania i doskonałej miłości Trójcy 

Świętej, ku której kierują się pragnienia świętych, w której mieści się urzeczywistnienie i dopełnienie 

wszelkiej prawdy i dobra (Św. Bonawentura, Breviloquium, Prolog). 

 

„Ci wszyscy, którzy nie zwracają oczu ku promieniu światła zawartego w Piśmie Świętym, wpadają w błędy 

i w liczne grzechy” – powie św. Jan Chryzostom. Gdy nie wdraża się wiernych – zgodnie z wiarą Kościoła, 

w nurcie jego żywej Tradycji – w poznanie Pisma Świętego, pozostawia się pustkę, w której łatwo 

zapuszczają korzenie sekty. 

 

c. Czytaniu Pisma Świętego musi towarzyszyć przekonanie, że Słowo objawione przewyższa wszelkie 

ludzkie słowa. Ono przekracza także całe życie Kościoła. Przewyższa najbardziej oficjalne akty Urzędu 

Nauczycielskiego Kościoła. Artykuły wiary mogą być nawet nieomylne, ale same w sobie nie są ani 

objawione, ani natchnione. Każdy z tych artykułów obejmuje najwyżej część Słowa Bożego, ale nawet 

zebrane razem nie oddają one w całości Słowa Bożego. Tylko samo Słowo Boże jest absolutne i 

niewyczerpane (kard. Léger).  

 

Natura Pisma Świętego i dokumentów Kościoła jest absolutnie odmienna. Mimo że nauczanie Kościoła ma 

boski placet, zaświadczający o jego nieomylności, to jednak jest ono tylko zbiorem czysto ludzkich 

świadectw o objawieniu. Natomiast tekst Pisma Świętego przedstawia świadectwo pochodzące 

bezpośrednio od Boga, w jego oryginalnej, źródłowej postaci. Najbardziej precyzyjne nauczanie Kościoła 

nie może ani w części, ani w całości zastąpić Pisma Świętego. To nauczanie nie ma też ambicji wyrażania w 

lepszy, pełniejszy, bardziej nowoczesny sposób tego, co w Biblii zostało przekazane rzekomo niezręcznie, 

bądź fragmentarycznie (por. H. de Lubac, Słowo Boga w historii człowieka, Kraków 1997, 103-105).  

 

d. Maraton biblijny nie kończy się na samym czytaniu. Nie kończy się na zrozumieniu. Nie kończy się 

nawet na modlitwie. Jego celem jest czyn. Św. Jakub powie: „Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie 

bądźcie tylko słuchaczami oszukujący¬mi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a 
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nie wypełnia go, podobny jest do męża oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, 

odszedł i zaraz zapomniał, ja¬kim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa 

w nim, ten nie jest słucha¬czem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma 

błogosławieństwo” (Jk 1,22-25). Kto wsłuchuje się w Słowo Boże i nieustannie do niego się odwołuje, ten 

buduje swoje życie na moc¬nym fundamencie (por. Mt 7,24), tego nie złamią przeciwności. „W chwilach 

ciężkiego smutku, zwątpień i niepowodzeń, znajomość Pisma Świętego będzie [dla niego] najlepszym 

drogowskazem postępowania” (Św. Bonawentura). Także w tak wielkich dramatach, jak wczorajsza 

katastrofa kolejowa pod Zgierzem.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec pragnę przytoczyć jedno świadectwo dotyczące słuchania Słowa Bożego. Pisarz rosyjski, Dymitr 

Mereżkowski w swojej książce pt. Chrystus nieznajomy pisze: „Codziennie czytywałem Nowy Testament i 

będę go czytał, dopóki patrzeć będą moje oczy. Starła się złota krawędź mojej książki, pożółkł papier, 

rozpadła się oprawa skórzana, a grzbiet uległ rozluźnieniu. Niektóre stronice są oderwane, trzeba je na nowo 

przyszywać, ale ja nie mogę oderwać się od czytania. Trzeba nam Ewangelię zjeść, czyli tak skwapliwie 

przeczytać, by można było o nas mówić, żeśmy ją pochłonęli wprost. Trzeba Ewangelię przetrawić. Trzeba, 

by się Ewangelią napełniły trzewia i wnętrzności nasze. Co mają włożyć do trumny? Pismo Święte. Z czym 

powstanę w dniu zmartwychwstania? Z Pismem Świętym”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II, 

27.3.2012  

Abp Stanisław Gądecki. Nie bój się, wierz tylko! Wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II (Poznań, 

Hospicjum Palium - 27.03.2012).  

   

Ludzie od zawsze żywili nadzieję, że wcześniej czy później zostanie znalezione lekarstwo nie tylko na taką 

czy inną chorobę, ale także na samą śmierć. Że znajdzie się lekarstwo zapewniające nieśmiertelność. 

Również współczesna medycyna stara się – jeśli nie zupełnie zlikwidować śmierć – to przynajmniej 

wyeliminować jak najwięcej jej przyczyn, odsuwać ją coraz dalej w czasie, zapewniać ludziom coraz lepsze 

i coraz dłuższe życie.  

   

Zastanówmy się jednak, co by się stało, gdyby udało się – może nie całkiem wyeliminować – śmierć, ale 

przynajmniej odroczyć ją w czasie? Gdyby człowiek mógł żyć kilkaset lat? Czy byłoby to czymś dobrym? 

Gdyby tak się stało, wówczas ludzkość postarzałaby się niezmiernie, nie starczyłoby miejsca dla młodych. 

Wygasłaby zdolność do odnawiania się, a niekończące się życie nie byłoby rajem, ale raczej potępieniem.  

 

1. LEKARSTWO NA ŚMIERĆ  

 

Prawdziwym lekarstwem przeciwko śmierci nie jest to, które powoduje przedłużanie w nieskończoność 

życia doczesnego. Prawdziwe lekarstwo dające nieśmiertelność tkwi w naszym wnętrzu, tworząc tam życie 

nowe, zasługujące na wieczność. Ewangelia uczy, że takie zioło zapewniające nieśmiertelność już jest 

dostępne. Ono zostaje nam dane na Chrzcie świętym. W Chrzcie rozpoczyna się w nas nowe życie, które 

dojrzewa w wierze i nie zostaje unicestwione przez śmierć fizyczną, ale z jej nadejściem zostaje 

wprowadzone w pełne światło.  
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Jak dokonuje się ta przemiana starego życia, aby powstało w nim życie nowe, które nie zna śmierci? Stara 

opowieść żydowska może nam pomóc w wyobrażeniu sobie tego tajemniczego procesu, który rozpoczyna 

się na Chrzcie świętym. Opowiada ona, że praojciec Henoch został zabrany z ziemi i postawiony przed 

tronem Bożym. Zatrwożyły go jednak moce anielskie, a ludzka słabość nie pozwoliła mu kontemplować 

oblicza Boga. „Wtedy - jak mówi księga Henocha - Bóg powiedział do Michała: «Zabierz Henocha i 

zdejmij z niego ziemskie ubranie. Namaść go miłym olejkiem i odziej go w szaty chwały!» I Michał zdjął ze 

mnie szaty, namaścił mnie miłym olejem, a ten olej był czymś więcej niż promieniejące światło [...]. Jego 

blask był podobny do promieni słonecznych. Kiedy popatrzyłem na siebie, byłem jak jedna z istot 

chwalebnych”.  

 

Takie przyobleczenie w nowe, Boże szaty dokonuje się właśnie we Chrzcie św. Jest to początek procesu, 

który trwa całe nasze życie, czyniąc nas zdolnymi do wieczności.  

 

W starożytnym Kościele człowiek przyjmujący chrzest był obnażany ze swojego odzienia. Wchodził do 

chrzcielnicy i był trzy razy zanurzany, co symbolizowało śmierć. Człowiek chrzczony wydawał się na 

śmierć z Chrystusem, a On go z niej wydobywał i wprowadzał w nowe życie, które go przemieniało na 

wieczność. Po wyjściu z wody chrzcielnej, neofici byli ubierani w białą szatę, świetlistą szatę Boga, i 

wręczano im zapaloną świecę jako znak nowego życia w świetle, które sam Bóg w nich zapalił. Wiedzieli, 

że otrzymali lekarstwo zapewniające nieśmiertelność, które w chwili przyjmowania Komunii św. zyskiwało 

pełną formę.  

W ciągu wieków istota Chrztu pozostała ta sama. Jest on nie tylko aktem oczyszczenia. Jest śmiercią i 

zmartwychwstaniem, odrodzeniem do nowego życia.  

 

Tak, lecznicze zioła przeciwko śmierci istnieją. Dlatego też św. Paweł mógł napisać do Filipian: „Radujcie 

się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!” (Flp 4, 4). Zmartwychwstały Pan dał nam 

prawdziwe życie. Jesteśmy odtąd na zawsze strzeżeni miłością Tego, któremu dana jest wszelka władza w 

niebie i na ziemi (por.: Mt 28, 18; Benedykt XVI, Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stały się dla nas 

lekarstwem na wieczność. Wigilia Paschalna – 3 IV 2010).  

 

2. RELIKWIE JANA PAWŁA II  

 

Dzisiaj wprowadzamy w sposób uroczysty relikwie bł. Jana Pawła II do kaplicy Hospicjum Palium. Ta 

okoliczność mówi nam najpierw coś o samych relikwiach a następnie o Janie Pawle II.  

 

a. Relikwie są czymś cennym dla chrześcijanina. Historia czasów po apostolskich przekazuje nam opis 

męczeństwa biskupa Polikarpa ze Smyrny (+ ok. 167 r.), a w nim wzmiankę o tym, że po egzekucji biskupa 

usiłowano przeszkodzić tamtejszym chrześcijanom „w zabraniu jego ciała, chociaż wielu chciało to zrobić, 

żeby posiadać święte szczątki. [...] Wówczas setnik oświadczył, że ciało jest własnością państwa i polecił je 

spalić, tak jak jest to w zwyczaju. Tak więc mogliśmy później zebrać jego kości, cenniejsze od klejnotów i 

droższe od złota, aby je złożyć w miejscu stosownym”. 

 

Dotknięcie relikwii kieruje spojrzenie człowieka wierzącego ku przyszłości, ku życiu wiecznemu. Może stać 

się dla nas wielką pomocą w umocnieniu wiary w zmartwychwstanie. Wystarczy tylko przypomnieć kontakt 

zmarłego człowieka z kośćmi zmarłego proroka Elizeusza: „Elizeusz umarł i pochowano go. Oddziały zaś 

Moabitów wpadały do kraju każdego roku. Zdarzyło się, że grzebiący człowieka ujrzeli jeden oddział 

[nieprzyjacielski]. Wrzucili, więc tego człowieka do grobu Elizeusza i oddalili się. Człowiek ten dotknął 



797 
 

kości Elizeusza, ożył i stanął na nogi” (2 Krl 13,20-21). Dzięki temu dotknięciu uczynionemu z wiarą, 

możemy odnowić w sobie tę prostą prawdę: nasz Chrzest był śmiercią i zmartwychwstaniem, odrodzeniem 

do nowego życia. 

 

Kult relikwii pozwala człowiekowi wierzącemu już teraz przekroczyć próg świata widzialnego i niejako 

dotknąć świata wiecznego. Cześć oddawana relikwiom świętych i błogosławionych świadczy o tym, że 

Kościół wierzy, iż zmartwychwstaniemy w tych samych – choć nie w takich samych – ciałach, które będą 

uwielbione. Ona świadczy o tym, że nie można wyjaśnić zmartwychwstania niezależnie od ciała, które 

kiedyś żyło. Relikwie przypominają nam, że jedność ludzi wierzących, nie kończy się wraz z ich śmiercią, 

ale że jest ona umacniana przez wymianę dóbr duchowych, dokonującą się przede wszystkim za 

pośrednictwem Eucharystii, podczas której jednoczymy się w najwyższym stopniu z kultem Kościoła 

niebieskiego.  

 

b. Ale dzisiejsza uroczystość jest również przypomnieniem konkretnego życia. Życia Jana Pawła II. Jan 

Paweł II – „Boży atleta”, niestrudzony głosiciel Ewangelii na drogach świata – wydawało się, jakby nigdy 

nie miał umrzeć. Mimo choroby Parkinsona, która wyniszczyła jego ciało i utrudniła wyraźne 

przemawianie, mimo nieudanej operacji biodra, która najpierw uczyniła jego krok chwiejnym, a następnie 

zmusiła go do poruszania się na wózku inwalidzkim, postać tego starego, chorego, ale niezwykle silnego 

człowieka stała się tak serdecznie bliska światu, że nikt nie chciał uwierzyć w jego nieuniknione odejście.  

 

Ostatnie dni jego życia nie pozostawiały jednak wątpliwości, do jakiego finału papież się przygotowuje. On 

nie tylko osobiście gotował się na śmierć, ale wydał też szczegółowe dyspozycje dotyczące tego, co od 

momentu zgonu winno się stać z jego ciałem, włącznie ze wskazówkami dotyczącymi własnego pogrzebu. 

Wszystko, co mówił i robił publicznie w ostatnich latach swojego pontyfikatu, wskazywało na to, że 

pogodził się z własną śmiercią. Co więcej — że chciał umierać tak, jak żył; świadomie i jak najlepiej. Czy 

nie mówią o tym jego ostatnie słowa? „Jestem radosny — wy także bądźcie!”  

 

Był radosny, ponieważ wierzył w zmartwychwstanie. Wierzył Chrystusowi. Kiedy do Zbawiciela „przyszli 

[…] saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania” (Mt 22,23), On dał im taką odpowiedź: 

„Jesteście w błędzie, bo nie znacie Pisma ani mocy Bożej” (Mt 22,29). Mówił: „nie znacie Pisma”, w 

którym Bóg zapowiada zmartwychwstanie. Po wtóre, nie znacie„ mocy Bożej”, której nie może nic 

ograniczyć.  

 

c. „Wyobraź sobie, że znajdujesz się przy łożu chorego, któremu pozostaje już tylko kilka godzin życia. 

Biedny człowiek – zobacz, jak dręczą go bóle, omdlenia, ucisk w piersiach, duszność, zimny pot, otępienie 

umysłu takie, że niewiele słyszy, rozumie i może mówić. Spośród tych wszystkich dolegliwości największą 

jest ta, że choć stoi już u bram śmierci, zamiast myśleć o duszy i przygotowywać rachunek sumienia na 

wieczność, myśli tylko o lekarzach i lekarstwach, o tym, jak można by się uwolnić od choroby i cierpień, 

które go wyniszczają. „O niczym innym nie myślą, tylko o sobie” – mówi o takich umierających św. 

Wawrzyniec Justyniani. Gdybyż przynajmniej jego krewni i przyjaciele uświadomili mu niebezpieczny stan, 

w jakim się znajduje! Ale nie, nie ma między nimi nikogo, kto by się odważył powiedzieć mu o zbliżającej 

się śmierci i zaproponować przyjęcie sakramentów świętych; każdy się przed tym wzbrania, by go nie 

zaniepokoić. [...] 

 

Tymczasem jednak biedny chory, choć nikt mu nie oznajmia o bliskiej już śmierci, widząc rodzinę w 

poruszeniu, powtarzające się narady lekarzy, coraz silniejsze lekarstwa, które coraz częściej każą mu 

zażywać, wpada w niepokój i pośród ciągłych napadów strachu, wyrzutów sumienia i poczucia bezradności 

zaczyna do siebie mówić: „Źle ze mną; kto wie, czy już nie czas na mnie?”  
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A co będzie czuł, kiedy go zawiadomią o bliskiej już śmierci? Rozporządź domem twoim, bo umrzesz i nie 

będziesz żył. Jakiż szok wywołają w nim słowa: „Szanowny panie, pańska choroba jest śmiertelna. [...]  

 

O, jakiż smutek i niepokój wywołają wtedy w umierającym łzy domowników i zachowanie przyjaciół, 

którzy w jego obecności milczą, bo nie mają odwagi mówić. Lecz największy ból sprawią mu wyrzuty 

sumienia, które w przedśmiertnym zamęcie odezwą się ze szczególną siłą: wyrzuty z powodu prowadzenia 

aż dotąd nieuporządkowanego życia mimo tylu Bożych apeli i udzielanego światła, mimo tylu ostrzeżeń 

spowiedników, mimo tylu podjętych postanowień zmiany, niestety, albo w ogóle nie wprowadzonych w 

życie, albo stopniowo zapomnianych. Powie wtedy: „O ja nieszczęsny, otrzymałem od Boga tyle światła i 

tyle czasu na uporządkowanie sumienia, a nie zrobiłem tego. A oto teraz wybiła godzina śmierci! Czy takie 

trudne było uniknięcie tej okazji do grzechu, zerwanie z tą przyjaźnią, spowiadanie się co tydzień? A choćby 

mnie to nawet wiele kosztowało, powinienem zrobić wszystko dla ratowania swojej duszy, która jest dla 

mnie ważniejsza niż wszystko inne. O, gdybym tak wykonał to dobre postanowienie, które podjąłem, 

gdybym poszedł konsekwentnie dalej drogą, na którą już wstąpiłem, jakże szczęśliwy byłbym teraz! Ale 

tego nie zrobiłem, a teraz nie ma już na to czasu”. Uczucia tego rodzaju umierających, którzy spędzili życie 

w zaniedbaniu sumienia, są podobne do uczuć potępionych, także opłakujących w piekle swoje grzechy, 

jako przyczynę kary, którą ponoszą, ale nic im to już nie daje” (Alfons M. Liguori, Rozmyślanie VII. 

Uczucia umierającego, który za życia nie myślał wiele o śmierci).  

 

Dobra śmierć. Połączenie tych dwóch słów może budzić zdziwienie także u chrześcijan. A przecież śmierć 

dobrze przygotowana, przyjęta jako konieczność, ale też jako wypełnienie i przejście – taka śmierć staje się 

końcowym znakiem prawdziwie chrześcijańskiego życia tu, na ziemi. To prawda, nie każdego na nią stać, 

ale też podjęte zawczasu przygotowania do jej świadomego i godnego przyjęcia nie są jakimś nadludzkim 

wysiłkiem. Wystarczy zacząć od namysłu. Im wcześniej uświadomimy sobie, że całe nasze życie, włącznie 

z dzieciństwem i młodością, zmierza do tej jednej i niepowtarzalnej chwili, tym dla nas lepiej.  

 

Wzywajmy więc świętych i błogosławionych – a w szczególności błogosławionego Jana Pawła II – prosząc 

o dobra duchowe od Boga. Wzywanie błogosławionego papieża jest aktem, przez który ufnie powierzamy 

się jego miłości, a każde takie wezwanie jest jednocześnie uznaniem Boga za najwyższe źródło miłości (por. 

Rz 5,5). 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Zakończmy tę refleksję modlitwą św. Alfonsa Liguori:  

Panie Boże „Ty mi dałeś serce do kochania Ciebie, a ja tak źle go używałem: ukochałem stworzenia, a nie 

Ciebie, mojego Stworzyciela i Odkupiciela, któryś oddał za mnie życie! Zamiast Cię ukochać, tyle razy Cię 

obrażałem, lekceważyłem Cię, odwracałem się od Ciebie. Wiedziałem dobrze, jak wielką przykrość 

sprawiam Ci moimi grzechami, a jednak grzeszyłem. Mój Jezu, żałuję tego, boleję nad tym z całego serca. 

[...] Ty mi okazałeś tak wiele znaków Twojej miłości; chciałbym i ja, zanim umrę, dać Tobie jakiś znak 

mojej miłości. Od dziś zgadzam się na wszelkie choroby, krzyże, poniżenia i przykrości ze strony ludzi; 

użycz mi siły do spokojnego ich znoszenia, bo pragnę to czynić z miłości do Ciebie. Kocham Cię, 

Nieskończona Dobroci, kocham Cię ponad wszelkie dobro. Pomnóż tę moją miłość i obdarz mnie świętą 

wytrwałością. Maryjo, moja nadziejo, proś za mną Jezusa”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Niedziela Palmowa, 1.4.2012  

Abp Stanisław Gądecki. Radujcie się zawsze w Panu! Niedziela Palmowa (Katedra Poznańska - 

1.04.2012)  
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W Niedzielę Palmową odczytujemy fragment Ewangelii, który opisuje przybycie Jezusa z Galilei do 

Jerozolimy na jego ostatnie święto Paschy. Nasz Zbawiciel - wraz z uczniami i rzeszą pielgrzymów – 

podążał z niecierpliwością do Miasta Świętego, do miejsca, które Bóg „obrał sobie […] na mieszkanie” 

(por. Pwt 12,11; 14,23). On od dzieciństwa kochał świątynię jako dom swego Ojca, jako swój rodzinny 

dom. Teraz ponownie zmierza do świątyni, chociaż faktycznie kieruje swoje kroki gdzie indziej. 

Ostatecznym celem Jego wstępowania nie jest ta świątynia, którą zbudowały ludzkie ręce. On idzie ku 

miejscu ostatecznego spotkania z Bogiem.  

   

1. NIEDZIELA PALMOWA CHRYSTUSA 
 

„Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki 

palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz 

Król izraelski!” (J 12,12-13; Ps 118 [117], 26). Tłum, który oddał hołd Jezusowi na obrzeżach miasta, to nie 

byli mieszkańcy Jerozolimy, którzy nie znali Jezusa, i którzy później domagali się jego ukrzyżowania. U 

bram Jerozolimy Jezusa witają pielgrzymi, którzy wcześniej przybyli na święto. Witają tymi samymi 

słowami psalmu, którymi kapłani witali przychodzących na Namiotów, czyli na radosne wspomnienie 

rocznicy nadania Prawa na Synaju. W to święto Izraelici mieli nakaz pojawienia się w świątyni z gałęziami 

palmowymi, gałązkami gęstych drzew i wierzb nadrzecznych, aby „weselić przed Panem, Bogiem waszym” 

(Kpł 23,40). Teraz, przed świętem Paschy, wielki tłum wybiegł naprzeciw Jezusa – z podobnymi gałęziami 

palm, jakie dzisiaj do katedry przyniosły wspólnoty neokatechumenalne – wołając „Hosanna” („Dopomóż 

nam”) na widok zbliżającego się Mesjasza. Nadeszła godzina Mesjasza. Na widok Tego, który przynosi im 

obecność Boga, Tego, na którego czekali wołają: „Błogosławiony Król, który przychodzi”.  

 

On zaś sam wjeżdża do Świętego Miasta na osiołku – zwierzęciu, którym posługiwali się prości wieśniacy – 

który nie należał do Niego, lecz został pożyczony na tę okazję. Dla dzisiejszego człowieka wszystko to 

wydaje się pozbawione większego znaczenia, ale dla ówczesnych Żydów wydarzenia te były pełne 

tajemniczych odniesień. Były znakiem tego, że przychodzący Mesjasz jest królem ubogich. On należy do 

ubogich (anawim) Izraela, czyli do ludzi wierzących i pokornych. Nie chodzi tu o ubóstwo materialne, bo 

człowiek może być materialnie ubogi, ale w głębi serca być ogarnięty żądzą materialnego bogactwa. 

Opanowany przez zawiść i chciwość, która wskazuje, że sercem należy on do bogaczy. Owszem, domaga 

się innego podziału bogactw, ale tylko po to, żeby sam mógł zająć miejsce pośród bogaczy. Tymczasem 

ubóstwo – w sensie nadanym mu przez Jezusa – oznacza przede wszystkim wewnętrzną wolność od żądzy 

posiadania i od obsesji władzy. Oznacza oczyszczone serce, które pozwala się prowadzić Chrystusowi, który 

będąc bogatym, dla nas stał się ubogi (por. 2 Kor 8,9). Wewnętrzna wolność to warunek przezwyciężenia 

ludzkiej chciwości, która od zawsze niszczy świat. Taką wolność można zyskać tylko wtedy, kiedy Bóg 

staje się naszym głównym bogactwem. 

 

Mesjasz nie przybył w okazałym tryumfie, konno, jak wielcy tamtego świata, ale na pożyczonym osiołku. 

„Z początku Jego uczniowie tego nie zrozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli 

sobie, że to o Nim było napisane” (J 12,16). Przypomnieli sobie słowa proroka Zachariasza: „Nie bój się, 

Córo Syjońska! Oto Król twój przybywa, siedząc na oślęciu” (J 12,15; por. Za 9,9). Aby zrozumieć do 

końca sens takiego zachowania się Jezusa, warto wsłuchać się w dalsze wiersze Zachariasza: „On usunie 

rydwany z Efraima i konie z Jeruzalem, łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego 

władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi” (Za 9,10). Nadchodzący 

Jezus będzie królem pokoju. On nie buduje na przemocy skierowanej przeciwko Rzymowi. On zniszczy 

wojenne rydwany, połamie łuki a dokona tego przez krzyż. To krzyż jest tym złamanym łukiem. Krzyż – 

znak pojednania, przebaczenia, znak miłości silniejszej od śmierci. 

 

Dlatego witający wołają: „Pokój w niebie i chwała na wysokościach!” (Łk 19,38; por 2,14). Dobrze wiedzą, 
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że miejscem pokoju jest niebo, że istotną cechą nieba jest pokój. Że na ziemi nie ma pokoju. Że ziemia 

stanie się niebem, dopiero wtedy, kiedy urzeczywistni się na niej wola Boga. Dlatego ich okrzyki są 

zarazem modlitwą nadziei, iż Ten, który przychodzi, przyniesie na ziemię to, co jest w niebie. Że Jego 

królestwo uobecni niebo na ziemi. 

 

Jego królestwo rozciągnie się „aż po krańce ziemi”. Dawna obietnica ziemi, dana Abrahamowi zostaje teraz 

niezmiernie poszerzona. Obszarem mesjańskiego króla nie będzie już jeden kraj, który z czasem oddzieliłby 

się od innych i nieuchronnie wystąpił przeciw innym krajom. Jego krajem będzie cały świat. Zbawiciel – 

przezwyciężając wszelkie granice – stworzy jedność z wielu kultur. Przyjdzie do wszystkich kultur i 

wszystkich części świata, wszędzie ten sam, jedyny, łączący wszystkich w jedno ciało.  

 

2. NASZA NIEDZIELA PALMOWA 
 

Dzisiaj – po upływie dwóch tysiącleci – nowe pokolenie witających Chrystusa daje się porwać atmosferze 

Niedzieli Palmowej. W Eucharystii On jako pielgrzym wychodzi nam naprzeciw, a my, z kolei 

pielgrzymujemy do Niego. Razem z Chrystusem wkraczamy w Święty Tydzień Jego uniżenia i chwały.  

 

„Chodźcie – woła św. Andrzej biskup Krety – wstąpmy i my na Górę Oliwną! Biegnijmy naprzeciw 

Chrystusa, który powraca dzisiaj z Betanii i spieszy dobrowolnie na tę swoją świętą i czcigodną mękę, aby 

wypełnić do końca tajemnicę naszego zbawienia. [...] 

 

Naśladujmy tych, co wyszli Mu na spotkanie, ale nie w ten sposób, by słać na drodze gałązki palm i oliwek 

oraz kłaść kosztowne szaty, lecz my sami, jak tylko możemy, rozścielmy się na ziemi w pokorze ducha i 

prostocie serca, abyśmy przyjęli nadchodzące Słowo i pochwycili Boga, który nigdzie nie daje się ująć.[...] 

A zatem siebie samych ścielmy przed Chrystusem, a nie tuniki, martwe gałęzie i łodygi krzewów tracących 

zieleń, gdy staną się pokarmem, i przez krótki tylko czas radujących oczy. Obleczmy się natomiast w Jego 

łaskę, czyli w Niego samego. [...] Kładźmy się pod Jego nogi jak rozścielone tuniki” (św. Andrzej z Krety, 

Kazanie 9 na Niedzielę Palmową). 

 

Tak, trzeba, aby Chrystus już teraz panował na ziemi. Trzeba, aby Bóg stał się wszystkim we wszystkich. 

Aby „żadna działalność ludzka nie była wyjęta spod władzy Boga” (KK, 36). Ani człowiek, ani środowiska 

jego życia (rodzina, kultura, ekonomia, polityka, wspólnota międzynarodowa).  

 

3. NIEDZIELA PALMOWA MŁODYCH  
 

W dniu dzisiejszym obchodzimy w naszych parafiach XXVII Światowy Dzień Młodzieży. W tym roku 

temat tego dnia został zaczerpnięty z Listu św. Pawła do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu!” (Flp 4,4). 

To jakby echo entuzjazmu tłumów witających w Niedzielę Palmową nadchodzącego Jezusa, Króla naszych 

serc.  

 

Radość nie jest dla młodych uczuciem obcym. Wasze serca są stworzone do radości. Każdy dzień niesie ze 

sobą niezliczone radości, które są darem Pana (radość życia, radość z piękna przyrody, radość z dobrze 

wykonanej pracy, radość pomagania innym, radość miłości szczerej i czystej). Jeśli uważnie się 

przypatrujemy życiu, możemy dostrzec wiele innych powodów do radości. Istnieją piękne chwile życia 

rodzinnego, wspólnej przyjaźni, odkrycia własnych talentów, uznania ze strony innych, zdolności wyrażania 

siebie i świadomości, że jesteśmy rozumiani, że jesteśmy użyteczni dla innych. Istnieje też radość z powodu 

uczenia się nowych rzeczy, odkrywania nowych wymiarów dzięki podróżom i spotkaniom, możliwości 

czynienia planów na przyszłość”. 

 

Wszystkie prawdziwe radości – zarówno te małe jak i te wielkie – mają swoje źródło w Bogu, ponieważ On 

jest komunią wiecznej miłości, nieskończoną radością, która nie jest zamknięta w sobie, ale rozprzestrzenia 

się, aby objąć wszystkich, których Bóg miłuje i którzy miłują Boga.  
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Szczególnym miejscem wyrażania radości, jaką Kościół czerpie od Boga i przekazuje światu, jest liturgia. 

W każdą niedzielę wspólnota chrześcijańska świętuje w Eucharystii centralną tajemnicę zbawienia: śmierć i 

zmartwychwstanie Chrystusa. Niedziela jest dniem, w którym spotykamy Chrystusa zmartwychwstałego; 

słuchamy Jego słów, posilamy się jego Ciałem i Krwią. Psalm mówi: „Oto dzień, który Pan uczynił: 

radujmy się zeń i weselmy!” (Ps 118, 24). 

A jeśli czasem dochodzi do upadków, Bóg w swoim miłosierdziu nie opuszcza nas, ale zawsze daje nam 

możliwość, aby do Niego powrócić. Aby się z Nim pojednać. Aby doświadczyć radości z Jego miłości, 

która przebacza i przyjmuje na nowo. „Drodzy młodzi, często uciekajcie się do sakramentu pokuty i 

pojednania! Jest to sakrament odkrytej na nowo radości. Przystępujcie do tego sakramentu regularnie, z 

pogodą i zaufaniem. „Wielkanoc nie może zastać starych śmieci. Trzeba też i z duszy wyrzucić stary kwas, 

bo Wielkanoc – to odnowa” (Kossak-Szcucka, Rok Boży, s. 57). Pan zawsze otworzy dla nas swoje ramiona 

i wprowadzi nas do swojej radości: „w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się 

nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia” (por. Łk 

15,7).  

Prawdziwy chrześcijanin – nawet w obliczu najtrudniejszych doświadczeń – nigdy nie jest smutny czy 

zrozpaczony. Niedawno beatyfikowana młoda focolarina, Klara Badano (1971-1990) w wieku 18 lat, kiedy 

nowotwór sprawiał jej szczególne cierpienie, modliła się do Ducha Świętego i mówiła: „Była to właśnie 

chwila obecności Boga: bardzo cierpiałam fizycznie, ale dusza śpiewała” (List do Chiary Lubich, Sassello – 

20.12.1989). Kluczem jej wewnętrznego pokoju i radości była pełna ufność w Panu oraz akceptacja choroby 

jako tajemniczego wyrazu Bożej woli dla jej dobra i dla dobra wszystkich. Ona często powtarzała: „Jeśli Ty 

Jezu tego chcesz, chcę także i ja”.  

 

Ojciec Święty zachęca dzisiaj młodych, aby stali się misjonarzami radości. Aby ludziom cierpiącym i 

poszukującym radość zanieśli tę radość, jaką pragnie dać Jezus. Aby zanieśli ją do swoich rodzin, szkół i 

uniwersytetów, do miejsc pracy i do przyjaciół. Otrzymacie – mówi papież – stokroć więcej: radość 

zbawienia dla siebie i radość dostrzeżenia miłosierdzia Bożego działającego w ludzkich sercach. A w dniu 

waszego ostatecznego spotkania z Panem, usłyszycie: „Dobrze, sługo dobry i wierny! [...] wejdź do radości 

twego Pana!’” (Mt 25,21; por. Benedykt XVI, Orędzie na XXVII Światowy Dzień Młodzieży. Watykan, 15 

marca 2012). 

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec prośmy Boga, od którego wyszedł i do którego powrócił Jezus słowami św. Bonawentury: „Boże, 

udziel nam – którzy dzisiaj niesiemy te gałązki ku czci Chrystusa, chwalebnego Króla – łaski, abyśmy byli z 

Nim zjednoczeni i przynosili owoce dobrych uczynków. Byśmy mogli podążać za Nim z gałązkami oliwki i 

palmy, tzn. z uczynkami pobożności i cnót zwycięskich”.  

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego na Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2012  

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Pierwsze słowa, z jakimi zwrócił się do Apostołów 

Zmartwychwstały Chrystus, brzmiały: „Pokój wam! (...) Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 

odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 19.22-23). 

Tymi słowami Chrystus określił istotę Kościoła, który jest naszym domem.  

   

Jest to dom, którego członkowie żyją jednym duchem – duchem dziecięctwa Bożego. To dziecięctwo 

zostało nam przywrócone za cenę przelanej na krzyżu krwi Zbawiciela, która odkupiła wszelki grzech. 

Dlatego też – mając pełne prawo do tego, aby czuć się dla siebie nawzajem braćmi i siostrami – 

chrześcijanie całego świata mają w Chrystusie „śmiały przystęp” do Boga (por. Ef 3,12), zwracając się do 
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Niego z wołaniem: „Abba, Ojcze!” (por. Rz 8,15; Ga 4,6). Duch Święty, którego Zwycięski Chrystus 

przekazał Apostołom, sprawia również, że między Bogiem a ludźmi, oraz nawzajem między samymi 

ludźmi, panuje prawdziwy pokój – dar, którego świat nie jest w stanie dać, jedynie On, Zmartwychwstały 

Pan.  

   

Stąd Kościół zbudowany przez Chrystusa i trwający na Nim jako na swojej skale jest przeniknięty głęboką 

radością, wyśpiewaną podczas Orędzia paschalnego: „Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie 

się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. 

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, 

że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, 

Matko nasza! [...] Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a 

teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia 

i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus 

skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru 

życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni”. 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam z całego serca odkrycia, a następnie przeżycia takiego 

właśnie Kościoła, który jest naszym domem: Kościoła pełnego wewnętrznego pokoju i radości, 

zjednoczonego mocą Ducha Świętego w Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa wokół naszego Ojca, 

„który jest w niebie” (por. Mt 6, 9). Niech Wasza niczym nie zmącona radość będzie wyraźnym znakiem dla 

świata, który ciągle jeszcze w znacznym stopniu znajduje się w ciemnościach zła, grzechu, nienawiści i 

przemocy, gdzie należy szukać dla siebie miejsca przemiany serc i umysłów. Niech pokój Waszych serc 

będzie bramą, prowadzącą zagubionych do Kościoła, Bożego domu, który ofiaruje wszystkim ludziom 

orędzie Chrystusowego zbawienia i możliwość przebaczenia grzechów. Bądźcie dla współczesnego świata 

zwiastunami tej nadziei, która otwiera nas na życie wieczne. 

 

Zapewniam każdego z Was o mojej modlitwie i wszystkim z serca błogosławię. 

 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 

 

Poznań, Wielkanoc 2012 roku 

N. 1557/2012  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza św. Krzyżma, 5.4.2012  

Abp Stanisław Gądecki, Kolonizacja, ewangelizacja, nowa ewangelizacja i misja. Wielki Czwartek 

(Katedra Poznańska - 5.04.2012).  

   

U progu Triduum Sacrum kapłani wszystkich Kościołów partykularnych na świecie spotykają się ze swoimi 

biskupami, aby sprawować uroczystą Mszę św. Krzyżma, w oczekiwaniu na wielki dzień, w którym 

Chrystus przez swoją własną krew stał się jedynym i wiecznym Kapłanem.  

   

Razem z księżmi Biskupami jak najserdeczniej pozdrawiam każdego z Was, drodzy Synowie, Współbracia i 

Przyjaciele. Z wielką radością spotykam się z Wami w dniu, który przypomina nam święte namaszczenie, 

jakim zostaliśmy konsekrowani na obraz Chrystusa, który jest Pomazańcem Ojca.  
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W dzisiejszym dniu każdy z nas dziękuje Panu Bogu za otrzymane powołanie. Każdy wraca pamięcią do 

swoich początków. Do momentu, kiedy to po raz pierwszy Bóg „zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas 

jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa" (2 Kor 4,6) a potem poprowadził do seminarium 

duchownego. Przeprowadził przez okres formacyjny i przywiódł do momentu świeceń, kiedy to - w pełni 

świadomie - odpowiedzieliśmy: „Oto ja, poślij nie!" (Iz 6,8). A dzisiaj każdy z nas może powtórzyć za 

Chrystusem słowa Proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał 

Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym 

uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana" (Łk 4,18-19).  

   

Po tym pierwszym „tak" zostaliśmy rozesłani; wyruszyliśmy do pracy duszpasterskiej. W międzyczasie 

przebyliśmy wiele dróg, „oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie" (2Kor 4,1). Dziś 

ponawiamy nasze „tak" - wypowiedziane w dniu naszych święceń - i umacniamy naszą przynależność do 

Chrystusa. W takiej bowiem mierze, w jakiej każdy z nas posiada jasną świadomość własnej przynależności 

do Chrystusa, w takiej też może rozpoznawać podobną przynależność wszystkich innych kapłanów i 

tworzyć z nimi „komunię sakramentalną". A jednocześnie przepraszamy Stwórcę za niedoskonałości, 

niewierności i grzechy, które popełniliśmy w międzyczasie z ludzkiej słabości.  

   

Umiłowani Bracia w biskupstwie i prezbiteracie!  

   

Podczas Mszy świętej Krzyżma chciałbym zatrzymać się przy dwóch sprawach; najpierw sprawie 

kolonizacji Europy, a następnie kapłańskiej odpowiedzi na ową kolonizację.  

   

1. MENTALNOŚĆ SKOLONIZOWANA  

   

W ostatnim numerze „Frondy" znalazłem tekst - radykalny i nieco jednostronny, ale wiele mówiący - który 

twierdzi, że Europa jest kolonią. Że już została skolonizowana przez kulturę laicką (G. Górny, Europa czeka 

na dekolonizację, Fronda 62 (2012) 211-217).  

   

a. Kulturę tę można określić różnymi słowami: laicka, sekularna, liberalna, post oświeceniowa. Istotne jest 

to, iż jest to kultura materialistyczna, która odrzuca niemal wszystkie istotne elementy nauczania 

chrześcijańskiego (istnienie osobowego Boga, grzech pierworodny, wcielenie Syna Bożego, 

zmartwychwstanie ciał, możliwość wiecznego potępienia itd.).  

   

Obecnie kultura laicka stała się dominującą w Europie nie tylko pośród ludzi niewierzących, ale również 

wśród tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami. Dzisiaj powszechnie chrześcijanie nie myślą o sobie i 

nie rozumieją siebie - przede wszystkim - w kategoriach własnej religii, ale w kategoriach laickich, które 

pozostają obce ich własnej tradycji chrześcijańskiej.  
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Autor podaje prosty przykład, dotyczący większości chrześcijan w jakimkolwiek kraju europejskim. Otóż, 

kiedy słyszą oni w mediach, że Kościół powinien coś zrobić, to niemal automatycznie adresują te uwagi do 

biskupów i księży, czyli nie identyfikują się z Kościołem. Kościół traktowany jest przez nich jako instytucja 

zewnętrzna. Tym samym dzisiejsi „chrześcijanie" reprezentują laicki sposób widzenia, gdzie religia jawi się 

jako rzeczywistość mieszcząca się obok ich życia.  

   

Proces ten zaszedł tak daleko, że wielu chrześcijan nie ma już nawet pojęcia, iż myśląc o własnej religii, 

posługują się obcymi tejże religii kategoriami. Większość nominalnych chrześcijan w Europie przyjęła - 

często nieświadomie - kształt charakteryzujący plemiona kulturowo podbite. Lud Boży stał się ludem 

skolonizowanym.  

b. A kultura ludów skolonizowanych jest głęboko dualistyczna. Charakteryzuje się ona pęknięciem między 

własną kulturą (którą uważa się za gorszą, peryferyjną, anachroniczną, zaściankową), a kulturą dominującą 

(uznawaną za wyższą, bardziej prestiżową, dającą awans towarzyski i społeczny). W związku z tym w 

ludach skolonizowanych rodzi się kompleks niższości. Wstydzą się one własnej kultury, z której nie do 

końca mogą się wyrwać i usiłują ją tak zmienić, by jak najbardziej upodobniła się do kultury dominującej.  

   

W tym momencie autor artykułu wspomina historię, z jaką zetknął się podczas pobytu na Białorusi. Dwóch 

białoruskich chłopów szło pieszo ze wsi do miasta, rozmawiając ze sobą po drodze po białorusku. W 

momencie, gdy tylko przekroczyli granicę miasta, natychmiast przeszli na język rosyjski, chociaż do ich 

rozmowy nie przyłączyła się żadna nowa osoba. Zapytani, dlaczego tak zrobili, odpowiedzieli: „Po 

białorusku to my możemy sobie rozmawiać u siebie na wsi, a w mieście trzeba rozmawiać po miastowemu, 

to znaczy po rosyjsku". Nic więc dziwnego, że w stolicy Białorusi mówi na co dzień po białorusku zaledwie 

kilka procent mieszkańców.  

   

Nominalni chrześcijanie przypominają owych białoruskich chłopów. Gdy wkraczają w przestrzeń publiczną, 

porzucają sposób myślenia i postępowania charakterystyczny dla własnej religii i przejmują obce wzorce. 

Mało tego, są z tego dumni. Osoba wybrana niedawno marszałkiem Sejmu chwaliła się, że kiedy tylko 

przekracza próg swojego urzędu, pozostawia za sobą swoje chrześcijaństwo. To porażający przykład 

skolonizowanej mentalności chrześcijańskiej. Tego typu postawa - rugująca religię ze sfery publicznej w 

prywatność - sprawia, że choć w Europie przeważają ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami, to kiedy 

faktycznie nadchodzi moment składania świadectwa - pozostaje ich niewielu.  

   

W sytuacji konfliktu nominalni chrześcijanie opowiedzą się raczej za wskazaniami kultury dominującej, niż 

za wymogami swojej religii. Bagatelizują przy tym wagę własnych wyborów, a ich argumentacja w tym 

momencie przypomina jako żywo - podszytą kompleksem niższości - retorykę przedstawicieli ludów 

skolonizowanych. Kryje się za tym akceptacja obcego spojrzenia na własną tradycję, która jawi się jako 

niepełnowartościowa, drugorzędna i archaiczna.  

   

Jednym z najczęstszych argumentów, mających usprawiedliwić defensywną postawę nominalnych 

chrześcijan w życiu publicznym jest stwierdzenie, że nie chcą narzucać swoich przekonań innym. Tym 

samym jednak rezygnują nie tylko z narzucania, ale w ogóle z prezentowania własnej wiary i składania 

świadectwa. Ta postawa potrafi być tak głęboko uwewnętrzniona, że wprost blokuje ona wyrażanie wiary 
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nie tylko w sferze publicznej, lecz nawet w życiu osobistym. Jeden z byłych liderów kontrkultury w Polsce 

opowiadał, że kiedy nawrócił się na katolicyzm, miał duże opory, żeby u siebie w domu modlić się na 

kolanach, gdyż nawet przed samym sobą wstydził się takich gestów i uważał je za żenujące.  

c. Jeśli laicyzacja jest rodzajem mentalnej kolonizacji, to warto przyjrzeć się stosunkowi kolonizatorów do 

ludów podbitych. Niemiecki historyk Andreas Kappeler - w swej pracy o Ukraińcach w imperium rosyjskim 

- wyróżniał trzy kategorie, w jakich Rosjanie opisywali ludność ukraińską. Pierwszą z tych kategorii 

stanowili małorusi, drugą - mazepińcy, a trzecią - chochły. Małorusów hołubiono, gdyż byli lojalni wobec 

caratu i uważali się za część wielkiego narodu rosyjskiego. Ich ukraińskość ograniczała się do lokalnego 

kolorytu. Mazepińców (czyli zwolenników hetmana Mazepy) nienawidzono, gdyż opowiadali się na 

niepodległością Ukrainy i występowali przeciwko imperialnym zakusom Rosjan. Chochłami natomiast 

gardzono jako nieuświadomionym chłopskim bydłem.  

   

Analogiczny jest stosunek współczesnej kultury laickiej do chrześcijaństwa. W roli małorusów występują 

tzw. katolicy postępowi, którzy uznają dogmaty świata laickiego za swoje własne. Z tej też racji są 

akceptowani i chwaleni przez główny nurt kultury laickiej. Religia w ich wydaniu jest tylko jednym z wielu 

folklorystycznych odcieni na pluralistycznym rynku idei. Jest jedną z wielu równorzędnych dróg zbawienia; 

ani gorszą, ani lepszą od pozostałych. Odpowiednikami mazepińców są katolicy integralni, którzy nie dają 

sobie narzucić obcych wzorców myślenia i postępowania, dlatego przeciwko nim kieruje się furia 

kolonizatorów, którzy wysuwają wobec nich oskarżenia o fundamentalizm, nietolerancję czy ksenofobię. 

Chochłami natomiast są rzesze przeciętnych chrześcijan, traktowanych z politowaniem, jako 

nieuświadomione masy, tkwiące w zabobonie.  

   

Fakt, iż tak wielu katolików nie wie dzisiaj, czym tak naprawdę jest chrześcijaństwo, to najbardziej 

wymowny dowód skolonizowania Kościoła. Chrześcijaństwo jest często traktowane tylko jako rodzaj 

pewnego kodeksu moralnego. Jako przestarzały system nakazów i zakazów etycznych, uzupełniony 

określonym sposobem przeżywania własnej duchowości. Tymczasem w centrum chrześcijaństwa znajduje 

się osobowa relacja z Chrystusem, bez której chrześcijaństwo zamienia się w jakąś karykaturę.  

   

2. ODPOWIEDŹ KAPŁAŃSKA  

Czy Chrystus zostawiłby swoją wiarę na zewnątrz z chwilą przestąpienia progu rzymskiego urzędu? Czy tak 

postąpiliby pierwsi chrześcijanie? Oni stali się świadkami Ewangelii, często za cenę własnego życia. Dzisiaj 

nikt nie wymaga od wyznawców Chrystusa w Europie takiej ofiary. Dzisiaj wystarczy czyjeś zmarszczenie 

brwi, uśmieszek pod nosem, drwiny kolegów, przygana szefa, krytyka w prasie.  

   

Dlatego dzisiaj zadaniem każdego autentycznego chrześcijanina z osobna jest wyzwolenie się ze stanu 

mentalnej kolonizacji i powrót do własnej tożsamości. W o wiele większym stopniu - ze względu na 

sprawowany urząd - jest to palące zadanie kapłanów.  

Naszą odpowiedzią na laicką kolonizację będzie „ewangelizacja", czyli normalna praca duszpasterska.  

Odpowiedzią będzie „nowa ewangelizacja", czyli duszpasterstwo skierowane do tych, którzy zaniechali 

praktyk chrześcijańskich. Odpowiedzią będzie missio ad gentes - skierowana do tych, którzy jeszcze nie 

znają Chrystusa (por. Africae munus, 160). .  
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Sercem wszelkich działań ewangelizacyjnych jest głoszenie osoby Jezusa, wcielonego Słowa Bożego, 

umarłego i zmartwychwstałego, na zawsze obecnego w swoim Kościele.  

Natomiast każdy kapłan staje się autentycznym ewangelizatorem jedynie wówczas, gdy wchodzi na drogę 

świętości. Nie wystarczy odnawiać metody duszpasterskie ani lepiej organizować i koordynować instytucje 

kościelne, ani też studiować z większą przenikliwością teologiczne podstawy wiary. Trzeba wzbudzić nowy 

zapał świętości wśród kapłanów, osób życia konsekrowanego oraz w całej wspólnocie chrześcijańskiej.  

Ostatecznie po to każdy z nas otrzymał namaszczenie świętym olejem, wyrażającym siłę ducha, która 

zapewnia nam większą sprężystość w walce, potęgę i zwycięstwo. Zapewnia moc podobną do tej, która 

charakteryzowała zawodników namaszczanych oliwą przed ćwiczeniami na stadionie, namaszczonych 

żołnierzy, przygotowujących się do wojny.  

Po to otrzymaliśmy wszyscy namaszczenie olejem wyrażającym uzdrowienie (por. Iz 1,6). Olejem, który 

koi rany, wzmacnia osłabione mięśnie, wygładza skórę i chroni ją przed szkodliwymi wpływami atmosfery. 

Olej, który Dobry Samarytanin aplikuje człowiekowi poranionemu przez zbójców (por. Łk 10, 30-34). Olej, 

który służył apostołom do uzdrawiania chorych (por. Mk 6,13; Jk 5,14).  

Po to otrzymaliśmy wszyscy namaszczenie olejem wyrażającym odrodzenie, przywrócenie nam dawnej 

młodości. Odrodzenie, które - poprzez nacieranie oliwą - przywraca sprężystości zeschniętym tarczom 

wojowników (por. 2 Sm 1, 21). Odrodzenia ostrości lemieszy pługów przed oraniem.  

   

Po to otrzymaliśmy namaszczenie olejem Krzyżma, dającym moc do walki duchowej. U kapłana tego 

rodzaju walka nie polega na stosowaniu przemocy, ale na tym, by walczył z niesprawiedliwością. By 

ukazywał moc sprawiedliwości i prawdy, służąc w ten sposób pokojowi. By gotów był on cierpieć z tego 

tytułu, bez ucieczki, podążając śladami Chrystusa, o którym św. Piotr mówi: „On, gdy Mu złorzeczono, nie 

złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim 

ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla 

sprawiedliwości" (1P 2, 23-24).  

   

Po to otrzymaliśmy wszyscy namaszczenie olejem wyrażającym miłosierdzie Boga - greckie słowo elaion 

(olej) jest często kojarzone ze słowem eleos (miłosierdzie) - byśmy nieśli każdemu napotkanemu 

człowiekowi Boże miłosierdzie. Aby w kaganku naszego własnego życia nigdy nie zabrakło oleju 

miłosierdzia. Byśmy zapewnili go sobie w porę u Pana poprzez spotkanie z Jego Słowem, sakramentami, 

trwanie na modlitwie.  

   

ZAKOŃCZENIE  

Drodzy bracia! W duszpasterstwie nic się nie da osiągnąć pomijając kapłanów! W dzisiejsze święto 

kapłańskie pragnę na koniec wyrazić każdemu z Was moją wdzięczność za Waszą całoroczną, ofiarną - 

nieraz znoszącą wiele niezasłużonych inwektyw - posługę ludowi Bożemu w diecezji i poza jej granicami. 

Dziękuję Bogu za Wasze bycie kapłanami.  
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Niech nigdy nie zabraknie świętych kapłanów w służbie Ewangelii. Niech w każdej katedrze i każdym 

zakątku świata rozbrzmiewa hymn „Przybądź Duchu Stworzycielu". Niech ten Duch rozpali w nowych 

pokoleniach pragnienie szerzenia królestwa Bożego aż po krańce ziemi.  

   

Powierzam codzienną posługę każdego z Was Maryi, Matce Kapłanów. Niech Ona uprosi dla Was tę łaskę, 

abyście nigdy nie otrzaskali się z Tajemnicą złożoną w Wasze ręce. Abyście czynili wszystko, co jej Syn 

Wam powie. Oby modlitwa Maryi, wspierała każdy Wasz wysiłek nawrócenia, utrwalała każdą inicjatywę 

pojednania i czyniła skutecznym każde Wasze działanie na rzecz ewangelizacji, nowej ewangelizacji i misji.  

Życzę każdemu z Was oraz Waszym wspólnotom parafialnym błogosławionych świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego!  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wigilia Paschalna, 7.4.2012  

Abp Stanisław Gądecki, Wstaje z grobu, kruszy mury. Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego (Katedra 

Poznańska - 7.04.2012).  

Gromadzimy się dzisiaj w katedrze w prawdziwie Świętą i Wielką Noc. Podczas tej nocy Kościół na całym 

świecie trwa w oczekiwaniu przy grobie Chrystusa. Czeka i modli się, wsłuchując się w słowa Pisma 

przepojone nadzieją. Oto śmierć ustępuje miejsca Życiu i to Życiu, które już nie umiera.  

   

Chrystus zmartwychwstał! z głębi świątyni 

Bije jak słońce ożywcza wiara. 

I blask się wielki na świecie czyni, 

I w proch upada zwątpienia mara.  

(Artur Oppman, Chrystus zmartwychwstał) 

1. ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA  

   

a. Co się rzeczywiście wydarzyło tej nocy? Nietrudno zauważyć, że żaden z autorów Ewangelii nie opisuje 

samego momentu zmartwychwstania. Wszystko kończy się w piątek na złożeniu ciała Jezusa do grobu, 

zatoczeniu kamienia i postawieniu straży. A potem rozpoczyna się na nowo: „Po upływie szabatu, o świcie 

pierwszego dnia tygodnia" (Mt 28,1). Między jednym a drugim wydarzeniem kompletne milczenie. Nikt nie 

był świadkiem samego zmartwychwstania. Nikt z ludzi nie odpowie na pytanie: „jak"? Nikt nie widział jak 

przebiegał ten wybuch Życia. Czy miała wówczas miejsce podobna metamorfoza jak w trakcie 

przemienienia Pańskiego? „Tam przemienił [metamorfothe] się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak 

słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło" (Mt 17,2). Czy też wydarzyło się coś jeszcze większego, 

czego żaden ludzki świadek nie byłby w stanie przetrwać ani przeżyć?  

   

Być może istnieje niemy świadek w postaci Całunu Turyńskiego. Widać na nim coś, co jest nie do 

wytłumaczenia. Ostatnio badacze z włoskiego Ośrodka nowych technologii (Enea) we Frascati 

przeprowadzili pewien eksperyment. Polegał on na próbie stworzenia - przy pomocy promieniowania 

ultrafioletowego - wizerunku podobnego do tego, jaki znajduje się na Całunie Turyńskim. Badania 

przeprowadzone przy wykorzystaniu najnowocześniejszych dostępnych technologii dowiodły, że jest to 
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obiekt nie do podrobienia. Do stworzenia podobnego wizerunku należałoby użyć mocy 34 bilionów watów. 

Jest to moc, której nie wytwarza żadne źródło światła VUV (promieniowanie ultrafioletowe w próżni).  

   

Bóg wszechmocny, Bóg natury,  

Wyższy nad wszystkie twory,  

Wstaje z grobu, kruszy mury,  

Nie ma żadnej zapory  

(Otrzyjcie już łzy płaczący)  

   

b. Zmartwychwstanie jest więc czymś, co dokonało się w tajemnicy. Nie możemy go sobie uzmysłowić. Z 

samej swej natury wykracza ono poza sferę ludzkiego doświadczenia. Dlatego też zmartwychwstanie nie 

stało się znane dzięki relacjom o nim, ale doszło ono do świadomości ludzkiej dzięki ukazywaniu się 

Zmartwychwstałego wybranym ludziom. Dla uczestników tych spotkań było to wydarzenie narzucające się 

z taką mocą, która rozwiała wszystkie ich wątpliwości.  

   

Dotyczyło to najpierw spotkań jerozolimskich: „Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w 

pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie [...]. Potem ukazał się w innej postaci 

[ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ] dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. [...] W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy 

siedzieli za stołem" (Mk 16,9.12.14; por. Łk 24,1-49). Dotyczyło to także spotkań galilejskich: „Potem 

znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim" (J 21,1). Św. Paweł uzupełni tę listę, dopisując do niej 

samego siebie: „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za 

nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: że ukazał się 

Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z 

nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. końcu, 

już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi" (1Kor 15,3-8).  

   

W relacjach tych świadków uderza trudność rozpoznania w Zmartwychwstałym znanego im doskonale 

Jezusa. „Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były 

niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali [me epignonai]" (Łk 24,15-16). Przyznać trzeba, że wydaje się to 

rzeczą niezwykłą u ludzi, którzy przez trzy lata towarzyszyli Jezusowi i jego działalności. Kiedy 

Zmartwychwstały spotkał się z nimi, oni Go wzięli za ducha: „Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że 

widzą ducha [pneuma]. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą 

się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: 

duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz 

gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?». 

Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich" (Łk 24,37-43). Dopiero wspólny posiłek 

przekonał uczniów, że Ten, który stoi przed nimi posiada ciało. Podobnie było w Emaus; dopiero łamanie 

chleba ułatwiło im rozpoznanie Jezusa: „ Wtedy oczy im się otworzyły i poznali [epegnosan] Go" (Łk 

24,31). Nawet nad Jeziorem Galilejskim, kiedy to Zmartwychwstały „wziął chleb i podał im, podobnie i 

rybę", ciągle jeszcze byli niepewni: „Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: ‘Kto Ty jesteś?' 
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bo wiedzieli, że to jest Pan" (J 21,12). I chociaż tym razem już „wiedzieli" [eidotes], że to jest Pan, to jednak 

w obliczu Zmartwychwstałego stracili całą swoją śmiałość.  

   

Ze spotkań uczniów ze Zmartwychwstałym wynika więc tyle, że były to spotkania z istotą cielesną, która 

jadła posiłki. Że nie były to żadne spotkanie z duchem, ani tylko osobiste, wewnętrzne, mistyczne przeżycia. 

Było to rzeczywiście to samo ciało, w którym Jezus cierpiał. „Te trzy [elementy: ciało, dusza i duch] 

podczas paschy zostały rozdzielone, te trzy podczas zmartwychwstania zostały złączone" (Orygenes, Disp. 

Her., 7,5-18). Z drugiej jednak strony, Ten który się z nimi spotykał nie był już Tym samym, którego dobrze 

znali z poprzedniego życia. Który powrócił do życia doczesnego w takiej samej postaci jak przez śmiercią 

(jak w przypadku np. Łazarza).  

   

Innymi słowy, w zmartwychwstaniu dokonało się coś rzeczywiście nowego, co zmieniło sytuację Jezusa. 

Nowy Testament nie pozostawia wątpliwości co do tego, że w zmartwychwstaniu dokonało się przejście do 

nowego rodzaju życia, które nie podlega już prawu śmierci. Zmartwychwstanie nie kwestionuje więc w 

żaden sposób istniejącej rzeczywistości. Ono po prostu odkrywa jej nowy, dodatkowy wymiar, który był 

dotąd nieznany. Pojawiły się nowe możliwości bycia człowiekiem. Nowy rodzaj przyszłości. Dzięki czemu 

zamiast mówić, że Jezus był, możemy mówić, że Jezus jest.  

   

c. Zmartwychwstanie posiada fundamentalne znaczenie dla chrześcijaństwa. Ono jest kluczem do 

chrześcijańskiej wizji świata. Gdyby się usunęło z pola widzenia prawdę o zmartwychwstaniu, ciągle 

jeszcze moglibyśmy tworzyć sobie jakąś religijną koncepcję świata. Bez zmartwychwstania Jezus mógłby 

być zaliczony w poczet kaznodziejów głoszących nadejście końca świata, którzy od zawsze byli obecni w 

żydowskiej historii. Cięgle jeszcze - mimo Jego śmierci - pozostałby dla nas wielkim człowiekiem, 

podobnie jak wielu bohaterów ludzkości, ale byłby tylko człowiekiem. Bez zmartwychwstania nie byłoby 

chrześcijaństwa.  

   

Chrześcijaństwo nie jest systemem filozoficznym, etyką, kulturą czy zbiorem norm życiowych - skądinąd 

słusznych. Jest oczywiście także i tym, ale tylko w sposób drugorzędny. Jego źródłem natomiast jest 

prawdziwa historia osiągająca swój punkt kulminacyjny w zmartwychwstaniu. Ktoś zauważył, że gdyby w 

wyniku jakichś przeciwności losu Ewangelie skurczyły się do zaledwie kilku papirusów, gdyby zagubiono 

całe nauczanie moralne Jezusa, gdyby nie zachowały się przypowieści ani relacje o cudach, chrześcijaństwo 

mimo wszystko mogłoby istnieć - jak długo istnieje opowieść o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa 

(por. Vittorio Messori, Sedno naszej wiary).  

   

Wiara w zmartwychwstanie jest najistotniejszą sprawą dla naszego życia religijnego, ponieważ to ona 

nadaje temu życiu jego ostateczny kierunek. Bez wiary w zmartwychwstanie stalibyśmy się podobni do 

kapitana żaglowca, który wprawdzie umie żeglować, ale zapomniał dokąd płynie. Cóż z tego, że umie 

ustawić żagle, że okręt jest mu posłuszny, że daje rady sztormom, jeśli im szybciej płynie, tym szybciej 

może oddalać się od swojego celu.  

   

2. ZMARTWYCHWSTANIE CHRZEŚCIJANINA  
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Zmartwychwstanie Chrystusa nabiera konkretnego znaczenia dla człowieka dopiero dzięki osobistemu 

przeżyciu czegoś, co teologia nazywa „zanurzeniem". Owo „zanurzenie, obmycie, kąpiel" to po grecku 

baptisma, które oznacza chrzest. Jeśli ktoś nie „zanurzy się" w tym wydarzeniu, czyli nie pozwoli mu bez 

reszty ogarnąć wszystkich wymiarów własnego życia, wówczas pozostanie ono niejako na zewnątrz niego, 

poza nim. Bez zanurzenia w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, człowiek spojrzy na 

Wielkanoc co najwyżej podobnie jak turysta, przez szybę autobusu.  

 

Aby przypomnieć tę prawdę w Noc Paschalną odprawiana jest uroczysta liturgia chrzcielna. A jeśli nawet w 

danej wspólnocie nie ma aktualnie chrztów, to przynajmniej pojawia się tam odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych. To właśnie chrzest sprawia, że już teraz - w doczesności - możemy wkroczyć w nowe, 

wieczne życie. „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w 

Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć 

zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z 

martwych dzięki chwale Ojca. [...] Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w 

Chrystusie Jezusie.  

Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Nie 

oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę 

Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na 

służbę Bogu. Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz 

łasce" (Rz 6,3-4.11-14).  

   

Chrystus zmartwychwstał! i ty, człowiecze, 

Zmartwychwstań jasny z otchłani grzechu, 

Wykąp się w blasku, co z nieba ciecze, 

Zaczerpnij życia w wiosny oddechu.  

(Artur Oppman, Chrystus zmartwychwstał)  

Od najdawniejszych czasów w Wigilię Paschalną udzielano w Kościele sakramentu Chrztu świętego. 

Również tej nocy - podobnie jak od dwóch tysięcy już lat - 9 katechumenów, zanurzonych z Chrystusem w 

Jego śmierci wraz z Nim powstanie do życia wiecznego. Po przebyciu rocznego okresu wtajemniczenia 

chrześcijańskiego, otrzyma za chwilę sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (Chrzest, Bierzmowanie i 

Eucharystię). W ten sposób odnowi się wobec nas cud tajemniczego odrodzenia duchowego - dokonanego 

przez Ducha Świętego - który włączy nowo ochrzczonych do ludu nowego i ostatecznego Przymierza. 

Każdy ochrzczony wejdzie na drogę świętości, która jest naturalną konsekwencją obmycia wodą chrzcielną. 

Serdecznie pozdrawiam każdego z was, drodzy bracia i siostry, którzy przyjmiecie sakramenty inicjacji 

chrześcijańskiej. Pozdrawiam także wasze rodziny, przyjaciół i tych, którzy przygotowywali was do 

przyjęcia tego sakramentu. Bądźcie wierni Chrystusowi, który was wybrał i odważnie powierzcie Mu całe 

wasze życie.  

 

W dzisiejszej Wigilii Paschalnej uczestniczą również i towarzyszą nam swoim śpiewem neokatechumeni z 

pierwszej i trzeciej Wspólnoty Neokatechumenalnej z parafii św. Wojciecha w Poznaniu, którzy w tym 

momencie radośnie zwiastują powrót Zmartwychwstałego Pana.  
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Dzisiejsza liturgia wzywa każdego z nas tutaj zgromadzonych, abyśmy - wraz z tymi, którzy zostaną za 

chwilę ochrzczeni - odnowili nasze przyrzeczenia chrzcielne. Abyśmy - zjednoczeni z katechumenami 

całego świata - dali na nowo wyraz naszej woli całkowitego poświęcenia się służbie Ewangelii.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem,  

a oświecona jasnością Króla wieków,  

poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! 

(Exultet)  

W tę Wielką i Radosną Noc składam najserdeczniejsze życzenia pokoju i radości wszystkim Diecezjanom, 

naszym Rodakom poza granicami Ojczyzny, wszystkim chorym, więźniom, słuchaczom Radia Emaus. Jak 

Jezus był zwiastunem miłości Boga, tak i my bądźmy zwiastunami zmartwychwstania Chrystusa, Jego 

zwycięstwa nad złem i nad śmiercią, przekazicielami Jego Bożej miłości.  

   

Niech w tym dziele pomaga nam Matka Zmartwychwstałego Pana.  

   

Wesel się, Królowo miła,  

Bo Ten, któregoś zrodziła,  

Zmartwychwstał, Pan nad panami,  

Módl się do Niego za nami.  

Alleluja, Alleluja!  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Poniedziałek w oktawie Wielkanocy, 9.4.2012 

Abp Stanisław Gądecki. Przekazywać nadzieję życia wiecznego. Poniedziałek w oktawie Wielkanocy 

(Poznań, Kaplica Sióstr Zmartwychwstanek – 9.04.2012). 
 

Drodzy Kapłani,  

Kochane Siostry, 

Wszyscy zgromadzeni tutaj Wierni! 

 

Zmartwychwstanie jest najważniejszą, jest kluczową prawdą chrześcijaństwa. Fides christianorum 

resurrectio Christi est – powie św. Augustyn. Ono ukazuje Chrystusa wkraczającego w inny rodzaj istnienia; 

nie podlegającego już śmierci fizycznej. Wkraczającego w nowe istnienie, które do tej pory było zupełnie 

nieznane. Które przynosi życie wieczne. Które wnosi inną jakość w całą historię ludzkości. Z uwagi na 

ważność zmartwychwstania dla chrześcijaństwa mówi się czasami, że nawet gdyby zniknęła znaczna część 

Ewangelii (np. opowiadania o cudach Jezusowych, relacje z Jego mów, począwszy od początku działalności 

publicznej aż do jej końca), wystarczyłoby, aby uchowała się relacja o Jego śmierci i zmartwychwstaniu, 
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ażeby chrześcijaństwo przetrwało. Tak więc w praktyce, chrześcijaństwo bardziej niż od działalności 

publicznej Chrystusa (jego czynów i słów), zależy właśnie od zmartwychwstania.  

   

1. SPECYFIKA CHRYSTUSOWEGO ZMARTWYCHWSTANIA  

 

Zmartwychwstanie odróżnia Chrystusa od wszystkich innych ludzi, którzy żyli przed Nim i którzy będą po 

Nim żyli aż do skończenia świata. Wprawdzie niektórzy ludzie również czynili nawet cuda, ale żaden z nich 

nie zmartwychwstał. I to jest właśnie ta nowa jakość, którą wprowadziło zmartwychwstanie. Dotyczy to tak 

sposobu zmartwychwstania Chrystusa, jak i nowego sposobu istnienia ciała Chrystusowego. Wiemy, że 

pewne nurty teologiczne judaizmu wierzyły już wcześniej – przynajmniej od czasów helleńskich – w 

istnienie zmartwychwstania. W połowie II wieku przed Chrystusem w opisie męczeństwa matki i jej 

siedmiu synów, wyrażono nawet przekonanie, że Bóg przywróci ciało męczennikom, ale dopiero po jakimś 

czasie. Męczennik odzyska z powrotem swoje ciało od Boga, który z prochu stworzył człowieka i „z 

niczego” może go ponownie odtworzyć.  

 

Tak wyglądała w Judei wiara w zmartwychwstanie w czasach poprzedzających Chrystusa, ale nikt nie 

twierdził wówczas, że oto zmartwychwstaje się w „innym” ciele. Zmartwychwstanie w „innym” ciele 

wprowadza też dużą różnicę w stosunku do tego, co Nowy Testament określa jako wskrzeszenie. Łazarz np. 

został wskrzeszony przez Chrystusa w tym samym ciele, ale potem musiał umrzeć ponownie. 

Wskrzeszonych ludzi dalej obowiązywało prawo śmierci. Oni musieli jeszcze raz umrzeć. Jedynie Chrystus 

– jako jedyny i pierwszy – zmartwychwstaje w takim ciele, które już nigdy nie będzie podlegać śmierci. I to 

jest właśnie owa nowa jakość zmartwychwstania.  

 

Zastanawiające jest też i to, że chociaż nikt nie widział Chrystusa w momencie z martwych powstawania, to 

wystarczyły świadectwa tych, którzy spotkali Zmartwychwstałego, ażeby narodziło się chrześcijaństwo. 

Nikt nie widział tego, w jaki sposób Chrystus zmartwychwstał. Wszystko kończyło się na złożeniu ciała 

Ukrzyżowanego do grobu, zatoczeniu kamienia a następnie na długim milczeniu. Po tym milczeniu – 

począwszy od pierwszego dnia tygodnia – rozpoczynają się pojawienia Zmartwychwstałego.  

 

Sam moment zmartwychwstania posiada właściwie tylko jednego świadka – jeśli jest on prawdziwy – czyli 

„Całun Turyński”. To jedyny świadek momentu zmartwychwstania Pańskiego. Badania, które ostatnio 

przeprowadzono na całunie dowodzą tylko tyle, że żaden człowiek – przy dzisiejszych możliwościach – nie 

jest w stanie podrobić całunu. Do tego jest potrzebne źródło światła ultrafioletowego, o mocy 35 bilionów 

watów. Z pewnością całun jest czymś niezwykłym. To jedyny, niemy świadek zmartwychwstania, który 

przemawia na właściwy sobie sposób.  

 

Początek wierze chrześcijańskiej dały spotkania ze Zmartwychwstałym. Ten fakt podkreślają ewangeliści, 

zaznaczając jednocześnie, że w tych spotkaniach brał udział Chrystus, ale nie taki, jakim On był przed swoją 

śmiercią. Że ukazywał się on w formie cielesnej, widzialnej, lecz nie w takiej samej jak przed śmiercią. 

Jakże to możliwe, że po zmartwychwstaniu nie rozpoznali go uczestnicy tych spotkań, w tym także kuzyni 

Pana. Niektórzy z nich znali Go przecież przez okres prawie trzydziestu lat. Musiały to być na tyle 

tajemnicze doświadczenia, że potrzeba było dodatkowo doświadczenia jedzenia ze Zmartwychwstałym, by 

Go w końcu rozpoznać. Potrzebne było doświadczenie „łamania chleba”, czyli rzeczywistość 

eucharystyczna, która patrzy na zmartwychwstanie Chrystusa z późniejszej perspektywy. Spotkania ze 

Zmartwychwstałym mają dowieść, że jest to Ktoś, kto już nie może umrzeć. Że nie jest to duch, nie jest to 

anioł.  
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Te spotkania następują w ściśle określonym porządku. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian powie, 

Chrystus najpierw pokazał się Piotrowi, potem Dwunastu, dalej Jakubowi, wreszcie – pięciuset a na końcu 

pokazał się także Pawłowi (1Kor 15,5-6). Paweł nie widzi szczególnej różnicy pomiędzy widzeniami 

Zmartwychwstałego, jakich doświadczyli apostołowie, a widzeniem Zmartwychwstałego, jakiego 

doświadczył on sam. To coś niezwykłego, że tak wielka rzesza świadków doświadczyła widzenia tego 

samego Jezusa, lecz nie takiego samego Jezusa, jakiego znali przed Jego śmiercią.  

 

2. NIEWIASTY I ZMARTWYCHWSTAŁY  

 

W tym kontekście najbardziej intrygujące wydaje się spotkanie niewiast ze Zmartwychwstałym. To 

spotkanie nie podporządkowuje się zwykłym regułom, jakim podporządkowują się spotkania z pozostałymi 

świadkami zmartwychwstania. Podczas innych spotkań – np. nad jeziorem Genezaret – apostołowie 

zaledwie przeczuwali, że to był Jezus i bali się to powiedzieć. A zatem istniała jakaś bariera, która 

sprawiała, że Zmartwychwstały nie dał się dostrzec w takich samych kategoriach, w jakich dał się 

obejmować przedtem, za czasów swojego ziemskiego życia. Tymczasem w przypadku dwóch niewiast, 

które przychodzą, by namaścić ciało Chrystusa, On się pojawia a one obejmują Go za nogi. I nie jest to tylko 

jakiś gest współczucia, radości, czy zadowolenia, ale to dowód na cielesność Zmartwychwstałego. Czym 

różni się spotkanie z niewiastami od wszystkich innych spotkań, to właśnie fakt rozpoznania Go. One nie 

brały Go za kogoś innego, tak jak np. Maria Magdalena, która wzięła Go za ogrodnika. Skoro tylko 

Zmartwychwstały je pozdrowił, one od razu objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. Musiało być coś, co 

odróżniało te dwie niewiasty od wszystkich innych świadków pojawień się Zmartwychwstałego, skoro tylko 

one rozpoznały Pana od razu. Zazwyczaj tłumaczy się to tym, że owe niewiasty bardziej kochały Pana 

Jezusa, aniżeli wszyscy apostołowie i że właśnie ta „większa” miłość otworzyła im oczy na coś, czego oni 

nie mogli poznać. Czy tak faktycznie było, czy jest to tylko przypadek, trudno powiedzieć. Z pewnością 

jednak było to coś, co odbiegało od całej serii pojawień się Zmartwychwstałego i co dowodzi, że owe 

niewiasty doznały jakiejś nadzwyczajnej łaski natychmiastowego rozpoznania Chrystusa.  

 

One też – podobnie jak apostołowie – otrzymują od razu misję do spełnienia; mają zawiadomić apostołów o 

konieczności spotkania się z Chrystusem Zmartwychwstałym w Galilei. Misja, jaką otrzymały jest 

przyrównywana do misji aniołów. Nie w tym sensie, jakoby one były bytami duchowymi, ale w tym sensie, 

że każdy, kto spełnia jakąś misję zleconą mu przez Boga jest Jego „aniołem”, czyli posłańcem Bożym. 

Czasami przyrównuje się owe dwie niewiasty, które przyszły wczesnym rankiem w pierwszy dzień 

tygodnia, do aniołów ze sceny narodzenia Pańskiego. To oni obwieścili pasterzom o narodzeniu Chrystusa, 

ci zaś poszli do Betlejem, spotkali Dzieciątko i złożyli Mu hołd. W jednym i w drugim przypadku mamy do 

czynienia z misją. W jednym i drugim przypadku – pasterzy i niewiast – mamy do czynienia z ludźmi 

pokornymi. Z osobami jakoby drugorzędnymi w stosunku do miejsca społecznego, jakie zajmowali 

wówczas mężczyźni. W Starym Testamencie nie brało się pod uwagę świadectwa niewiast w sądzie, nawet 

wtedy, kiedy zeznawały one w większej liczbie. Prawdopodobnie uważano, że kobiety podchodzą zbyt 

emocjonalnie do wydarzeń i dlatego nie są zdolne do trzeźwego osądu wydarzeń i osób. Były to ówczesne 

przesądy, które już dawno upadły. Dzisiaj często obserwujemy niewiasty, u których rozum jest silniejszy, 

aniżeli u wielu mężczyzn.  

 

Do czego ostatecznie miał zmierzać poranek zmartwychwstania? O tym poucza nas dzisiejsze pierwsze 

czytanie, tj. pierwsze kazanie św. Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy. On zmierzał do przepowiadania Chrystusa, 

który zmartwychwstał. To właściwie jest głównym celem wszystkich opowiadań ewangelijnych o 

pojawieniu się Zmartwychwstałego. Ostatecznie Chrystus ma być przepowiadany. Zmartwychwstały 

Chrystus – żyjący na wieki – winien być głoszony wszelkiemu stworzeniu, ażeby każdy miał przed sobą 

wyraźną propozycję życia, które się nie kończy. Żeby miał przed oczyma prawdziwą perspektywę życia 
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ludzkiego, do jakiego został stworzony człowiek. Czy potem, ten, który usłyszy przepowiadanie 

Zmartwychwstałego odpowie pozytywnie na to orędzie, to już jest jego sprawa. W zmartwychwstaniu 

istnieje bowiem coś, co można nazwać „opus Dei”, czyli dzieło Boże, ale istnieje też „opus hominis”, czyli 

dzieło ludzkie, które koniecznie musi wykonać człowiek i które otwiera go na owoce zmartwychwstania. 

Oprócz daru, który się otrzymuje, potrzeba też wiary, która odpowiada na głoszenie.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Dziękujmy więc Bogu nie tylko za to, że przywrócił do życia wiecznego swojego Syna, ale i za to, że dał 

wszystkim wierzącym nadzieję na życie wieczne. Kościół rozproszony po całym świecie głosi tę prawdę a 

ludzie mogą ją także dzisiaj usłyszeć.  

 

To zadanie Kościoła jest jednocześnie – z racji ich charyzmatu – szczególniejszym zadaniem Sióstr 

Zmartwychwstanek; nieść to przesłanie człowiekowi pozbawionemu nadziei. Jest to prawdopodobnie w 

większym stopniu zadanie Zmartwychwstanek, aniżeli jakiegokolwiek innego zakonu, czy zgromadzenia. 

Głosić Zmartwychwstałego, a następnie zachęcać człowieka do duchowego zmartwychwstania; do 

codziennego zmartwychwstania z grzechów do życia niebiańskiego.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza święta Wieczerzy Pańskiej, 5.4.2012 

Abp Stanisław Gądecki. Dałem wam przykład. Msza święta Wieczerzy Pańskiej (Katedra Poznańska – 

5.04.2012). 
 

Poczynając od wieczornej Eucharystii Wielkiego Czwartku rozpoczynamy Triduum Paschalne. 

Inaugurujemy święty i niezwykły czas. Czas, w którym wszyscy ochrzczeni stają się świadkami tajemnicy 

Paschy, czyli Przejścia, jakiego dokonał Chrystus – ukrzyżowany, pogrzebany i wskrzeszony – z tego świata 

do Ojca. Dziś rozważamy to, co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy.  

   

1. WIECZERZA PASCHALNA MOJŻESZA  

 

W pierwszym czytaniu – zaczerpniętym z Księgi Wyjścia – liturgia przypomina nam, że Pascha Jezusa 

wyrasta z Paschy Starego Przymierza; z owej niezapomnianej wieczerzy, którą żydzi spożywali tuż przed 

wyjściem z ziemi egipskiej. Z wieczerzy poprzedzonej pokropieniem krwią baranka odrzwi i progów 

domów żydowskich. Wieczerzy spożywanej z pośpiechem: „Biodra wasze będą przepasane, sandały na 

waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie [...]. Tej nocy przejdę przez Egipt, 

zabiję wszystko pierworodne [...]. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie 

przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej” (Wj 12, 11-14).  

 

Krew baranka ocaliła pierworodnych Izraela z plagi niszczycielskiej, która pochłonęła pierworodnych 

synów Egipcjan. Odtąd – na pamiątkę tamtej Paschy – żydzi mieli celebrować corocznie ich główne święto: 

„Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana” (Wj 

12, 14). Pascha stała się najradośniejszym świętem żydowskim, obchodzonym w świątyni jerozolimskiej 

według określonego rytuału:  

 

„Pilnuj przestrzegania miesiąca Abib i święcenia Paschy ku czci Pana, Boga swego, gdyż w miesiącu Abib, 

nocą, Pan, Bóg twój, wyprowadził cię z Egiptu. Złożysz ofiarę paschalną ku czci Pana, Boga swego, z owiec 
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i cielców w miejscu, które sobie obierze Pan na mieszkanie dla imienia swego.  

 

Nie będziesz jadł wraz z nią chleba kwaszonego. Przez siedem dni będziesz jadł z tymi ofiarami przaśniki – 

chleb upokorzenia, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej – abyś pamiętał o dniu wyjścia z ziemi 

egipskiej po wszystkie dni swego życia. [...] Lecz w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na 

mieszkanie dla swego imienia – tam złożysz ofiarę paschalną wieczorem o zachodzie słońca, w godzinie 

wyjścia swego z Egiptu. Upieczesz i spożyjesz ją na miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, a rano 

zawrócisz i pójdziesz do swoich namiotów. Sześć dni będziesz jadł przaśniki, a w siódmym dniu jest 

uroczyste zgromadzenie ku czci Pana, Boga twego: żadnej pracy nie będziesz wykonywał” (Pwt 16,1-3.6-8).  

 

Religijni żydzi obchodzą święto Paschy po dziś dzień, a wraz z nim wieczerzę paschalną, zwaną sederem. 

W czasie tej wieczerzy piją cztery kielichy wina, symbolizujące wolność i szczęście (przy „kiduszu”, przed 

jedzeniem po błogosławieństwie, po jedzeniu oraz na koniec sederu). Każdy kielich ma swoją własną 

nazwę, związaną z bożymi obietnicami: „Uwolnię (hoceti) was od jarzma egipskiego i wybawię (hicalti) 

was z niewoli, i wyswobodzę (gaalti) was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary. I wezmę (lakachti) 

sobie was za mój lud, i będę wam Bogiem” (Wj 6,6-7). Do tradycji należy również umieszczanie na stole 

sederowym dodatkowego, piątego kielicha wina dla Eliasza. Panuje bowiem przekonanie, że właśnie w 

święto Paschy nadejdzie Mesjasz, a razem z nim ukaże się Eliasz: „Potem wprowadzę (heweti) was do 

ziemi, którą z ręką podniesioną przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi” (Wj 6,8).  

 

2. WIECZERZA PASCHALNA JEZUSA 
 

a. Pamiątka Paschy egipskiej była żywa w czasach Jezusa, czyli ok. dwanaście wieków po wyjściu z Egiptu. 

To święto celebrował również Jezus, spożywając wieczerzę paschalną wraz z apostołami. Lecz Jezus 

uczynił coś ponadto. On w Wieczerniku wypełnił dawne przepisy nową treścią i zapowiedział wydarzenia 

związane z następnym dniem, kiedy to Jego ciało miało zostać złożone w ofierze, a Jego krew zostać 

przelana dla odkupienia świata. Jezus „tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy 

połamał i rzekł: ‘To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę’. Podobnie, 

skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: ‘Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. 

Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!’ Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie 

kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie” (1Kor 11,23-26).  

 

W Wieczerniku Jezus ofiarował uczniom swoje Ciało i Krew, czyli oddał samego siebie, całą swoją osobę i 

zapowiedział swoją śmierć. Uczynił to, co wcześniej zapowiedział w przypowieści o Dobrym Pasterzu: 

„Nikt mi go [życia] nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów 

odzyskać” (J 10,18). To, co następnego dnia miało dokonać się w sensie fizycznym, wcześniej zostało 

świadomie i dobrowolnie zaakceptowane duchowo w sercu naszego Zbawiciela. On już podczas ostatniej 

wieczerzy dobrowolnie zgodził się na swoją śmierć. 

 

Dlaczego Jezus to uczynił? Stało się tak, ponieważ Bóg wie, że ludzie są zagrożeniem dla samych siebie 

przez własną słabość, naiwność, ignorancję, a czasami po prostu przez własną bezmyślność. Chrystus 

przychodzi do nas, ponieważ gorąco pragnie ocalić nas od zagrożenia, jakie stanowimy dla samych siebie. 

Pragnie nas wyrwać, chociaż wie, że podniesiemy na Niego rękę i że On się na to zgodzi. Uczyni tak nie 

dlatego, że pragnie cierpieć, ale po to, byśmy mogli się upewnić, że On nas kocha do końca i że Jego miłość 

do nas jest nieodwołalna. Nasz los jest dla Niego ważniejszy, niż Jego własny los. Ta niesłychana prawda 

stanowi istotę chrześcijaństwa. Nasza religia jest historią Boga-człowieka, który nad własne życie kocha 

człowieka i to nie w przenośni, ale dosłownie. Stąd chrześcijaństwo nie jest w pierwszym rzędzie żadną 

doktryną, ideologią, czy filozofią. Chrześcijaństwo jest historią najbardziej niezwykłej miłości Boga, który 

kocha nas i który uczy nas kochać. Z tej racji chrześcijaństwo jest czymś najbardziej fascynującym i 

nieporównywalnym z innymi religiami czy sposobami myślenia o człowieku (por. ks. M. Dziewiecki, 

Możemy być podobni do Chrystusa). 

 

Chrystus wydaje swoje Ciało i Krew dla zbawienia człowieka; całego człowieka i wszystkich ludzi. Jest to 
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zbawienie powszechne, gdyż nie ma człowieka, który by nie podlegał zbawczej mocy Krwi Chrystusa, 

chyba że ją w sposób wolny odrzuca. Jest to ofiara złożona „za wielu”, jak mówi Pismo święte (Mk 14,24; 

Mt 26,28; por. Iz 53,11-12), posługując się typowym semickim wyrażeniem, które wskazuje na wielką 

liczbę tych, którzy zostali objęci zbawieniem, a równocześnie odnosi się do ogółu istnień ludzkich (Krew 

„została przelana za was i za wszystkich”). Ciało Chrystusa zostało wydane „za życie świata” (J 6,51; por. 1 

J 2,2).  

 

b. Z Eucharystią – tym największym sakramentem Kościoła – jest zespolone kapłaństwo służebne. Ono 

także narodziło się w Wieczerniku jako dar wielkiej miłości Tego, który „wiedząc, że nadeszła Jego godzina 

przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1). Przed 

ustanowieniem Eucharystii, Jezus umył nogi apostołom. Spełnił czynność, którą – w kulturze żydowskiej – 

wykonywali niewolnicy, lub najmniej znaczący członkowie rodziny. Zdjął szaty Boskiej chwały i przyodział 

szaty niewolnika. Klęknął – w jakimś sensie – przed nami wszystkimi i posługiwał nam jak niewolnik, 

obmywając nasze brudne stopy, abyśmy mogli zostać dopuszczeni do udziału w Boskiej uczcie. Następnie 

wyjaśnił sens swego gestu: „Wy Mnie nazywacie 'Nauczycielem' i 'Panem' i dobrze mówicie, bo nim jestem. 

Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi” (J 

13,13-14). Te słowa – łączące tajemnicę eucharystyczną z posługą miłości – można uważać za 

wprowadzenie do ustanowienia służebnego kapłaństwa.  

 

W tym geście dostrzegamy, czym jest nasze odkupienie. Zbawiciel jest miłością, która nas obmywa w 

sakramentach oczyszczenia; w chrzcie i sakramencie pokuty. Tylko miłość ma tę oczyszczającą moc, która 

obmywa nas z naszego brudu i wynosi na wyżyny Boga. On wciąż klęczy u naszych stóp i pełni posługę 

oczyszczenia, otwiera nas na Boga. Bóg nie jest zbyt odległy i zbyt wielki, aby zajmować się naszymi 

małymi sprawami. Właśnie dlatego, że jest wielki, może zajmować się także tym, co małe. I właśnie 

dlatego, sam człowiek, stworzony do miłości wiecznej, nie jest czymś małym, lecz staje się godnym Jego 

miłości.  

 

„Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy” (J 13,10) – mówi Pan. „Ale nie wszyscy”. W Wielki Czwartek 

objawia się także mroczna tajemnica odrzucenia, którą uosabia historia Judasza. Miłość Pana nie ma granic, 

ale człowiek może jej postawić granice. Dlaczego człowiek staje się nieczysty? Ponieważ czasami odrzuca 

miłość, nie kocha i nie chce być kochany. Zamyka się na zbawczą dobroć Boga. W Judaszu wyraźniej 

dostrzegamy naturę tego odrzucenia. Dla niego tylko władza i sukces są realne, miłość się nie liczy. 

Pieniądze są ważniejsze od wspólnoty z Jezusem. Ważniejsze od Boga i Jego miłości. Dlatego staje się 

również kłamcą, który traci wrażliwość na prawdę najwyższą, na Boga. Jego serce staje się nieczułe, nie 

potrafi powrócić do Boga z ufnością marnotrawnego syna, i odbiera sobie zmarnowane życie. 

 

„Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije” (1 Kor 11,29). 

Rzeczywiście Eucharystia jest wielkim darem, ale ten dar nakłada na tych, którzy go przyjmują wielką 

odpowiedzialność. Wobec oporu Piotra – który niechętnie godzi się na umycie nóg – Jezus z naciskiem 

podkreśla, że jest rzeczą konieczną, abyśmy byli czyści, kiedy przystępujemy do Uczty Eucharystycznej. 

 

Tradycja Kościoła zawsze podkreślała związek istniejący między Eucharystią a sakramentem pojednania. 

Sakrament pokuty przywraca ochrzczonym łaskę utraconą z powodu grzechu śmiertelnego i przygotowuje 

ich do godnego przyjęcia Eucharystii. Doprowadza penitenta do głębokiej komunii z Chrystusem, którą 

Eucharystia doprowadza do pełni. 

„Dałem wam [...] przykład” (J 13,15). „I wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi” (J 13,14). Na czym 

polega owo wzajemne umywanie sobie nóg? Co to konkretnie znaczy? Umywaniem nóg jest każdy dobry 

uczynek względem drugiego człowieka, zwłaszcza cierpiącego. Ale istnieje też głębszy wymiar umywania 

nóg. Pan obmywa nas z naszych brudów oczyszczającą mocą swej dobroci. Umywać sobie nawzajem nogi 
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znaczy przede wszystkim nieustannie sobie przebaczać. Oczyszczać się nawzajem, przekazując sobie 

uświęcającą moc słowa Bożego i prowadząc jedni drugich do sakramentu Bożej miłości.  

 

3. WIECZERZA PASCHALNA KOŚCIOŁA  
 

„To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,19; 1 Kor 11,24). Wieczerza paschalna była dla żydów 

„wspomnieniem” (zikkarôn). Żydzi każdego roku wspominali na nowo wyjście z Egiptu, powołanie 

Abrahama, ofiarę Izaaka, przymierze na Synaju, liczne interwencje Boga w obronie własnego narodu.  

 

Również dla chrześcijan Eucharystia jest „pamiątką”. Ona nie tylko wspomina, ale i uobecnia w sposób 

sakramentalny śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jedną z najważniejszych zasad liturgii jest anamneza 

(anamnesis, „pamiątka, przypomnienie”), czyli „wspomnienie uobecniające”. Nie jest to zwykłe odkurzenie 

czegoś w pamięci, ale jednocześnie wspomnienie i uobecnienie. To nie tylko pamięć mózgu, ale faktyczne 

przywołanie zdarzenia, razem z jego efektem. To rzecz niezwykła. Jest to jakby przypomnienie sobie 

wczorajszego posiłku i przestanie odczuwania głodu. W zwykłych okolicznościach jest to niemożliwe. Nie 

możemy tak „nagiąć” czas, aby wczorajsze śniadanie zaspokoiło nasz głód dzisiejszy. Tymczasem w liturgii 

Pan Bóg „wygina” czas w ten sposób, że możemy dzisiaj zasiąść do wieczerzy z Chrystusem, chociaż nigdy 

nie byliśmy w Wieczerniku. Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus przeniósł w następne pokolenia 

„pamiątkę uobecniającą” mówiąc: „to czyńcie na moją pamiątkę”. Gdy powtarzamy Jego słowa i gesty, On 

umieszcza nas pośród wydarzeń, o których mówi Ewangelia. Tylko pierwsza część anamnezy (czyli 

wspominanie przez naśladowanie) jest dostępne dla człowieka. Druga część – czyli uobecnienie, jest 

wyłącznie dziełem Boga (por. ks. Dominik Ostrowski, Wielki Czwartek: podróż w czasie po skarb). 

Powtarzanie każdego dnia tej „pamiątki”, powtarzanie Eucharystii” stanowi dla Kościoła zaproszenie do 

rozwijania „duchowości pamięci”. W czasie, gdy szybkie przemiany kulturowe i społeczne osłabiają 

znaczenie tradycji i wystawiają – zwłaszcza nowe pokolenia – na niebezpieczeństwo odcięcia się od 

własnych korzeni, Kościół jest wezwany do wiernego wspominania Chrystusa. 

 

Dzisiaj sprawujemy jedyną w swoim rodzaju Mszę świętą. Tylko raz w roku – właśnie w Wielki Czwartek – 

do słów konsekracji dodajemy słowo „dzisiaj”. „On to w dzień przed męką za zbawienie nasze i całego 

świata, to jest dzisiaj, wziął chleb”. Stąd wielkoczwartkowa Msza Wieczerzy jest jakby modelem każdej 

Mszy świętej, bo każda Eucharystia odwołuje się do Wieczernika. Połączenie każdej Mszy z Wieczernikiem 

jest tak ważne, że bez tego odwołania nie byłaby ona Eucharystią, nie byłaby zbawiającą obecnością. 

 

Mówiąc do apostołów „To czyńcie na moją pamiątkę”, nasz Pan związał Kościół z żywą pamiątką swojej 

Paschy. A chociaż tylko On jest jedynym kapłanem Nowego Przymierza, to jednak zapragnął posługiwać się 

ludźmi, którzy są konsekrowani przez Ducha Świętego, aby działali oni w ścisłym zjednoczeniu z Nim, 

rozdając chleb życia. Sakrament ołtarza jest darem i tajemnicą. Darem i tajemnicą jest kapłaństwo, gdyż 

obie te rzeczywistości wzięły początek z Serca Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Tylko Kościół 

kochający Eucharystię wzbudzi święte i liczne powołania kapłańskie.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Wdzięczni za niewysłowione dary Bożej miłości, Eucharystię i kapłaństwo, módlmy się na koniec słowami 

św. Bernarda:  

 

“Mane nobiscum, Domine, 

et nos illustra lumine; 

Pulsa mentis caligine, 

Mundum reple dulcedine.” 

(Iesu, dulcis memoria) 

 

„Panie , zostań z nami,  



818 
 

Boże w Hostii utajony,  

bądź pochwalony, bądź adorowany,  

teraz i na wieki”. Amen  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Piątek, 6.4.2012  

Abp Stanisław Gądecki. O Crux, ave! Wielki Piątek (Katedra Poznańska – 6.04.2012). 

 

„Chorągiew Króla wiecznego 

Nadchodzi święty krzyż Jego; 

Lśni się, na którym skazany 

Bóg w ciele zamordowany” 

(Vexilla regis)  

 

Oto przystępujemy do liturgii Wielkiego Piątku, która upamiętnia Mękę Pańską – od wyroku śmierci aż po 

ukrzyżowanie naszego Zbawiciela. Stajemy w milczeniu przed Jezusem wiszącym na drzewie krzyża i 

uświadamiamy sobie, jak pełne miłości były Jego słowa wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy: „To 

jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana” (Mk 14,24). W obliczu męki i śmierci Jezusa 

rozum staje wobec niepojętej tajemnicy. Oto Bóg staje się nie tylko człowiekiem, nie tylko cierpi, ale 

również umiera dla człowieka.  

   

1. KRZYŻ CHRYSTUSA 
 

a. tajemnica 

 

„Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa”. W tych słowach liturgia 

Wielkiego Piątku streszcza wszystko, co dwa tysiące lat temu dokonało się na Golgocie. Ewangelista Jan – 

naoczny świadek – komentuje bolesne etapy męki Chrystusa. Mówi o Jego okrutnym konaniu, o ostatnich 

słowach, o przebiciu boku włócznią rzymskiego żołnierza. Wreszcie o otwartej piersi Odkupiciela, z której 

wypłynęła krew i woda (Chrzest i Eucharystia - por. J 19, 34), ostateczne dary Jego miłości miłosiernej. 

 

On „ogołocił samego siebie” przyjmując słabą, ludzką naturę ludzką. Św. Paweł posłuży się na określenie 

tego procesu greckim słowem kénosis – „uniżenie”. Postać (morphé) boska ukryła się w Chrystusie pod 

postacią ludzką. Pisze o tym Teodoret z Cyru: „Będąc Bogiem i Bożej natury i będąc równy Bogu, nie 

uważał tego za coś wielkiego, jak czynią ci, którzy otrzymali jakiś zaszczyt przewyższający ich zasługi, lecz 

ukrywając zasługi, wybrał najgłębszą pokorę i przyjął postać człowieka” (Komentarz do Listu do Filipian 

2,6-7). 

 

Umierający na krzyżu Jezus modlił się słowami psalmu: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Ps 

22; por. Mt 27,46; Mk 15,34). Ta modlitwa Jezusa wyraża cały smutek Syna Bożego, który stoi w obliczu 

śmierci. Opuszczony przez prawie wszystkich swoich bliskich. Zdradzony przez uczniów, którzy się Go 

wyparli. Otoczony przez osoby, które Mu złorzeczyły, dźwiga On przytłaczający ciężar upokorzenia i 

unicestwienia. W tym przerażającym położeniu woła do Ojca, lecz nie jest to okrzyk rozpaczy. Takim 

krzykiem nie było też wcześniejsze wołanie psalmisty, którego psalm kończy się wizją chwały i ufnością w 

Boże zwycięstwo: „A moja dusza będzie żyła dla Niego, potomstwo moje Jemu będzie służyć” (Ps 22,30-

31). Toteż rozdzierająca modlitwa Jezusa – chociaż pozostaje wyrazem niewymownego cierpienia – 

ostatecznie wskazuje na Jego pewność wejścia do chwały. „Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść 

do swej chwały?” – powie Zmartwychwstały do uczniów z Emaus (por. Łk 24,26).  

 

Wszystkiego tego Pan wszechświata dokonał z miłości do nas. Z miłości chciał „ogołocić samego siebie” i 
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stać się naszym bratem. Z miłości przyjął naszą, ludzką naturę. Był to Jego wolny wybór. Stał się jednym z 

nas, aby móc współcierpieć z człowiekiem. Aby w każde ludzkie cierpienie wszedł On, który je z nami 

dzieli. Aby w każdym cierpieniu było odtąd obecne pocieszenie za przyczyną współcierpiącej miłości Boga.  

 

b. znaczenie  

 

W rzymskiej bazylice św. Klemensa znajduje się cudowna starochrześcijańska mozaika, zwana „Triumfem 

krzyża”. Przedstawia ona krzyż Chrystusowy, z którego bujnie wyrastają kwiaty, gałązki i liście (symbol 

życia), u którego stóp bije źródło wody, gdzie łanie gaszą swe pragnienie (symbol Chrztu). Jest to obraz 

nowego raju. Obraz nowej szansy, zaprzepaszczonej kiedyś przez pierwszych rodziców, a teraz odrodzonej 

przez „drugiego Adama”, krzyż, narzędzie śmierci, który stał się znakiem życia. 

 

„Kto krzyż posiada, posiada skarb. Słusznie nazwałem skarbem to, co z imienia i w rzeczywistości jest 

najwspanialsze z wszystkich dóbr. Przez niego bowiem, dzięki niemu i w nim objawia się istota naszego 

zbawienia i powrót do pierwotnego stanu.  

 

[...] Gdyby nie było krzyża, Życie nie zostałoby przybite gwoździami do drzewa. Gdyby nie było przybite 

gwoździami, z boku nie wypłynęłaby krew i woda dla oczyszczenia świata, dokument grzechu nie zostałby 

zniszczony, nie otrzymalibyśmy wolności, nie radowalibyśmy się drzewem życia, raj nie zostałby otwarty. 

Jeśliby nie było krzyża, śmierć nie byłaby zwyciężona, piekło nie zostałoby pozbawione swej mocy.  

 

Wielką zaiste i cenną rzeczą jest krzyż. Wielką, ponieważ przezeń otrzymaliśmy wiele dóbr, o tyle więcej, o 

ile większość z nich jest owocem cudów i cierpień Chrystusa. Cenną zaś, ponieważ krzyż jest znakiem męki 

i tryumfu Boga: znakiem męki z powodu dobrowolnej w męce śmierci; znakiem tryumfu, ponieważ dzięki 

niemu szatan został zraniony, a wraz z nim została pokonana śmierć; ponieważ bramy piekła zostały 

skruszone, krzyż zaś stał się dla całego świata powszechnym znakiem zbawienia” (św. Andrzej z Krety, 

Oratio 10 in Exaltatione sanctae crucis). 

 

Św. Cyryl Jerozolimski skomentuje to w następujący sposób: „Zwycięski krzyż oświecił tych, którzy byli 

zaślepieni ignorancją, oswobodził tych, którzy byli więźniami grzechu, przyniósł odkupienie całej 

ludzkości” (Catechesis Illuminandorum XIII, 1: de Christo crucifixo et sepulto). 

 

2. KRZYŻ CHRZEŚCIJANINA 
 

a. liturgia 

 

W centrum dzisiejszej liturgii znajdują się słowa: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata. 

Pójdźmy z pokłonem”.  

W tradycji chrześcijańskiej istnieje wiele form pobożności ludowej – takich jak procesje wielkopiątkowe, 

Drogi Krzyżowe, które umożliwiają nam głębsze przeżywanie Męki Odkupiciela. Uczą nas „patrzeć oczami 

serca na ukrzyżowanego Jezusa, aby rozpoznać w Jego ciele nasze własne ciało” (św. Leon Wielki, Mowa 

15 o Męce Pańskiej).  

Podczas wielkoczwartkowego nabożeństwa w bazylice Getsemani celebrans obsypuje płatkami róż skałę, 

przy której Jezus wylewał krwawy pot. Kapłani i wierni klękają, pochylają się ku skale, całują ją i trwają na 

modlitwie.  

 

Z kolei podczas prawosławnej liturgii wielkopiątkowej w Bazylice Grobu Pańskiego odbywa się 

sugestywny obrzęd namaszczenia wonnościami zdjętej z krzyża figury Chrystusa. Wierni całują skałę 

namaszczenia, płaczą przy niej, chusteczkami wycierają kamienną płytę pełną wonności, aby zabrać ze sobą 

jej zapach; wyraz religijnego wzruszenia.  

 

Na wezwanie „Pójdźmy z pokłonem”, wierni zgromadzeni w Wielki Piątek w kościołach na całym świecie 

podchodzą, przyklękają a następnie całują drzewo krzyża. Nie wszyscy zdają sobie przy tym sprawę, że za 
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wypowiadanym dawniej Venite adoremus (wielbić, oddawać cześć, kochać), stoi łacińskie „przykładać do 

ust” (ad – os), czyli „całować”. Adorować znaczy więc obsypywać krzyż pocałunkami czci i miłości.  

 

Oczywiście, w akcie adoracji krzyża idzie nie tylko o drewniany krzyż, ale o wejście w Tajemnicę, którą ten 

znak wyraża. Dlatego odpowiedź: „Pójdźmy z pokłonem” jest jednocześnie wezwaniem do tego, by każdy z 

nas – patrząc na widzialny znak męki Jezusa – zbliżył się w tym momencie do Zbawiciela ze swoim 

własnym krzyżem. By zbliżył się do niego ze swoim człowieczeństwem, dotkniętym grzechem, i powrócił 

na właściwą drogę. Aby wsłuchał się w odpowiedź Chrystusa, który krzyża nie ominął, ani nie zrzucił go na 

innych, lecz wziął go na swoje barki. Abyśmy nie byli wiecznymi zbiegami – uciekającymi od trudności i 

cierpień – ale mieli odwagę iść za Jezusem aż do końca, świadomi, że to, co wydaje się końcem – a 

mianowicie śmierć – jest tylko przejściem do Ojca.  

 

Jest to rzecz trudna, ponieważ istnieje wyraźna rozbieżność między planem miłującego Ojca, który posuwa 

się aż do ofiarowania Jednorodzonego Syna, aby zbawić ludzkość, a oczekiwaniami i planami uczniów. Ta 

rozbieżność występuje i dzisiaj. Gdy w życiu staramy się wyłącznie o przyjemność, dobre samopoczucie i 

dobrobyt ekonomiczny, z trudem przychodzi nam myśleć na sposób Boży, bo myślenie według świata jest 

równoznaczne z odsunięciem Boga, z uniemożliwieniem Mu pełnienia Jego woli. 

 

b. życie  

 

Wielki Piątek nie przekazuje więc „ckliwej propagandy umierania za miliony”, ale historię Kogoś, kto 

mając wszystko, oddał wszystko, aby naprawić to, co człowiek zepsuł. Gdy się ten fakt dostrzeże, wtedy 

zaczyna się rozumieć, że jest to historia o nas samych. Że jest to pytanie: co zrobić, żeby każdy z nas miał w 

sobie miłość silniejszą od śmierci. 

 

„Chrystus [...] umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20). Jaką odpowiedź damy na tę 

bezinteresowną miłość. „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż 

swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24). Chrześcijanin idzie za Panem, gdy godzi się z miłością na swój 

krzyż – który w oczach świata jawi się jako porażka – wiedząc, że nie niesie go sam, ale z Jezusem.  

 

Ale śmierć Chrystusa uświadamia nam także, że nie tylko my niesiemy krzyż. Że nad ludzkością w każdej 

epoce ciąży wiele cierpienia, wiele nienawiści i przemocy, rozlewu krwi a nawet śmierci. Męka Pana trwa w 

dalszym ciągu w cierpieniach ludzi. „Konanie Jezusa trwać będzie aż do skończenia świata” (Pascal, Myśli, 

553). 

 

Św. Jan powie jasno: „My także winniśmy oddać życie za braci” (1 J 3,16). Męka i śmierć Chrystusa każe 

nam być blisko tych, którzy mieli mniej szczęścia od nas. Każe nie przechodzić obojętnie obok ludzkiego 

cierpienia, ale stawać się znakiem pocieszenia. Cierpieć z miłości dla prawdy i sprawiedliwości. Stać się 

osobą, która naprawdę kocha. 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Królu ukrzyżowany, niech tajemnica Twojej chwalebnej śmierci zatriumfuje w świecie. Spraw, abyśmy nie 

tracili odwagi i niezłomnej nadziei w obliczu dramatów ludzkości i wszelkich krzywd, które poniżają 

człowieka odkupionego Twoją cenną krwią. Spraw, abyśmy tego wieczoru z jeszcze głębszym 

przekonaniem zawołali: „Witaj krzyżu, jedyna nasza nadziejo!” 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, 

29.4.2012  

Abp Stanisław Gądecki. Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego (Poznań, OO. Karmelici – 

29.04.2012). 
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Czcigodni Ojcowie Karmelici, 

Władze i Członkowie Poznańskich Korporacji Akademickich, 

Drodzy Wierni,  

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!  

 

Odchodząc z ziemi w udręce 

Wyznali mężnie przed światem, 

Że Bóg jest dobrem najwyższym 

I On im życie przywróci  

(Śpiewajmy hymny tryumfu. Jutrznia, O wielu męczennikach)  

   

W wieku XX – zauważył papież Jan Paweł II – wrócili męczennicy. Często nieznani z imienia, ale znani z 

heroicznej postawy wierności wierze. Ich świadectwo przemawia do nas i ubogaca Kościół, tak samo jak 

męczeństwo chrześcijan czasów starożytnych. Największe natężenie prześladowań za wiarę miało miejsce w 

czasie II wojny światowej. Po zajęciu polskich ziem okupanci niemal od razu przystąpili do eksterminacji 

warstw społecznych, które kształtowały siłę narodu. W tej grupie znaleźli się także duchowni. Księża ginęli 

na froncie, byli rozstrzeliwani w publicznych egzekucjach i mordowani skrycie. Swoją męczeńską drogę 

przechodzili w hitlerowskich obozach zagłady i sowieckich łagrach (por. Tertio millenio adveniente, 37).  

 

„Za szczególną powinność naszego pokolenia w Kościele uważam zebranie wszystkich świadectw o tych, 

którzy dali życie za Chrystusa – prosił Jan Paweł II w Bydgoszczy. Nasz wiek XX, nasze stulecie, ma swoje 

szczególne martyrologium w wielu krajach, w wielu regionach ziemi, jeszcze nie w pełni spisane. Trzeba je 

zbadać, trzeba je stwierdzić, trzeba je spisać, tak jak spisały martyrologia pierwsze wieki Kościoła i to jest 

do dzisiaj naszą siłą – tamto świadectwo męczenników z pierwszych stuleci. Proszę wszystkie Episkopaty, 

ażeby do tej sprawy przywiązywały należytą wagę. Trzeba, ażebyśmy przechodząc do trzeciego tysiąclecia, 

spełnili obowiązek, powinność wobec tych, którzy dali wielkie świadectwo Chrystusowi w naszym stuleciu” 

(Bydgoszcz, 7 czerwca 1999). W odpowiedzi na apel Jana Pawła II z Bydgoszczy o zebranie świadectw 

męczeństwa, Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła (317 KEP – 1.05.2002) Dzień Męczeństwa 

Duchowieństwa Polskiego (29 kwietnia). Nie chodzi tutaj o upamiętnienie męczenników w ogóle (np. 

misjonarzy), ale o uczczenie duchowieństwa będącego ofiarą dwóch totalitaryzmów; narodowego i 

międzynarodowego socjalizmu.  

 

Dzień ten upamiętnia tak duchownych zamęczonych w czasie drugiej wojny światowej jak i 

prześladowanych w okresie PRL-u. Pamięć o nich nie może zaginąć, chociaż nazwiska wielu z nich są 

nieznane, niektórych zostały zszargane przez prześladowców, a jeszcze innych zostały wymazane przez 

zabójców. Pamięć o nich nie może zaginąć, ponieważ męczeństwo stanowi pierwszą formę widzialnej 

obecności Chrystusa w dziejach Kościoła. Jest ono samym szczytem świętości Kościoła.  

 

1. MĘCZEŃSTWO DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO  
 

Idąc tym śladem, Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie przygotowało Księgę Pamięci kapłanów 

Polskich misjonarzy oraz alumnów i braci zakonnych, którzy zginęli „pod dwiema okupacjami”. Trudność 

przy sporządzaniu Księgi Pamięci polegała na tym, że o ile lista zamordowanych duchownych w obozach 

hitlerowskich jest w miarę kompletna, to sporządzenie wykazu ofiar pomordowanych na Wschodzie jest 

bardzo trudne. Z tej racji Księga Pamięci jest ciągle otwarta na nowe nazwiska kapłanów, zakonników, o 

których śmierci dowiemy się w przyszłości z prac badawczych, otwieranych archiwów dotyczących Kresów 

i Wschodu. W Księdze znalazło się na razie 2947 nazwisk kapłanów (diecezjalnych, zakonnych, misjonarzy, 

alumnów i braci zakonnych) oraz rok ich śmierci. Ludzie ci byli katowani, zagłodzeni, cieżko ranni, 

zagazowani, mordowani, rozstrzelani, straceni, ścięci (por. W. Jacewicz, Martyrologium polskiego 
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duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacja hitlerowską w latach 1939-1945, t. 1-4, Warszawa 1977-

1981).  

 

Szczególnym miejscem kaźni duchowieństwa polskiego był obóz w Dachau. Przebywało w nim ponad 2794 

duchownych, w tym 1773 kapłanów z Polski. Kapłanom polskim nie wolno było już odprawiać Mszy 

świętej, odmawiać brewiarza, modlić się i mieć przy sobie jakiegokolwiek przedmiotu kultu religijnego. 

Zakazano niesienia pomocy duchowej umierającym więźniom.  

 

Jedną z największych udręk był głód. Głód towarzyszący więźniom od rana do wieczora nie pozwalał im 

myśleć o niczym innym, jak tylko o jednym, w jaki sposób zdobyć kawałek chleba. Niektórzy byli tak 

opuchnięci z głodu, iż nie mogli się poruszać. Inni przerażająco wychudzeni. Z niedożywienia ludzie 

zapadali na różne, dziwne choroby, ich ciała pokrywały ogromne, ropiejące wrzody, dokuczały choroby 

skóry. Jedzono wszystko co nadawało się dojedzenia: najrozmaitsze trawy, kwiaty, zgniłe warzywa, żaby, 

dżdżownice, jeże. Za zjedzenie marchwi lub ziemniaka w trakcie pracy w warzywniku lub na terenie obozu 

groziła surowa kara.  

 

W 1940 r. stworzono w Dachau tzw. stacje doświadczalne, w których niemieccy lekarze, przeprowadzali 

pseudomedyczne eksperymenty na zdrowych więźniach. Do doświadczeń wybierali najczęściej polskich 

kapłanów. Zarażali malarią, ropowicą [flegmoną], żółtaczką. Dla celów lotniczych przeprowadzali badania 

w komorach ciśnieniowych i zamrażali więźniów. Czasami usiłowano przywrócić ich do życia, co 

kilkakrotnie się udało. Przeważnie jednak dokonywano sekcji zwłok. Jeśli więzień nie był przeznaczony do 

natychmiastowej sekcji przeprowadzano ogrzewanie ciepłym powietrzem, a w pewnym okresie ciepłem 

ciała ludzkiego. Na zdrowych i młodych więźniach robiono zabiegi operacyjne najpierw w celu szkolenia 

techniki operacyjnej. Po doświadczeniach w komorze ciśnieniowej pozostały przerażające zdjęcia, 

wykonywane w celu uchwycenia reakcji człowieka na gwałtowne zmiany ciśnienia (Anna Jagodzińska). 

 

Na ścianie Kaplicy „Śmiertelnego Lęku Pana Jezusa” znajdującej się na terenie KL Dachau polscy kapłani, 

byli więźniowie umieścili tablicę pamiątkową. Napis w języku polskim brzmi: 

 

„Tu w Dachau, co trzeci zamęczony był Polakiem, 

Co drugi z więzionych tu księży Polskich złożył ofiarę życia. 

Ich Świętą pamięć czczą Księża Polacy – Współwięźniowie”. 

Wynosząc wielu kapłanów więzionych w Dachau w poczet błogosławionych Jan Paweł II przypomniał 

światu o ofiarach, jakie w czasie II wojny światowej poniósł Kościół katolicki w Polsce: „Żadne słowo nie 

zdoła wyrazić pełni cierpienia, poniżenia, bólu fizycznego i duchowej udręki, jakie stały się Waszym 

udziałem. W czasie ucisku i poniżenia, w miejscu rozszalałego zła, pozostaliście niezłomni i wierni. W 

otchłani okrucieństwa i nienawiści, tam gdzie postanowiono zniszczyć biologicznie człowieka i podeptać 

jego godność, trwaliście mężnie i heroicznie, jak zwiastunowie nowej cywilizacji, opartej na prawdzie, 

dobru, szacunku do życia i sprawiedliwości”.  

W pobliskim Kościanie żyje jeszcze 99 letni kapłan Archidiecezji Poznańskiej, ks. Leon Stępniak, więzień 

Dachau.  

 

2. DUCHOWNI MĘCZENNICY DIECEZJI POZNAŃSKIEJ  

 

W czasie II wojny światowej zginęło aż 206 kapłanów diecezji poznańskiej. Do tej liczby należałoby dodać 

kapłanów zakonnych pracujących wówczas na terenie diecezji. 

Dziesięciu z nich znalazło się w gronie błogosławionych:  

 

1. bł. bp Michał Kozal (1893-1943), który urodził się w Nowym Folwarku k. Krotoszyna,  

2. bł. ks. Marian Konopiński (1907-1943), wikariusz parafii św. Michała w Poznaniu, 

3. bł. ks. Józef Kut (1905-1942), proboszcz z Gościeszyna, 
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4. bł. ks. Włodzimierz Laskowski (1886-1940), dziekan z Lwówka, 

5. bł. ks. Narcyz Putz (1877-1942), proboszcz parafii św. Wojciecha w Poznaniu, 

6. bł o. Józef Cebula (1902-1941), oblat, który kończył gimnazjum w Krotoszynie,  

7. bł. ks. Ludwik Mzyk (1905–1940), przełożony domu werbistów w Chludowie,  

8. bł. o. Alojzy Liguda (1898-1942), werbista, który pracował jako kapelan i katecheta w szkole sióstr 

urszulanek w Poznaniu,  

9. bł. brat Grzegorz Bolesław Frąckowiak (1911–1943), werbista, z Cerekwicy koło Borku,  

10. bł. brat Józef Zapłata (1904-1945), ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego.  

 

3. KS. PUTZ  

 

Urodził się 28 listopada 1877 w Sierakowie. Uczęszczał do gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, 

gdzie w 1898 uzyskał świadectwo dojrzałości. Studiował w seminariach duchownych w Poznaniu i w 

Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 15 grudnia 1901 w Gnieźnie. 

Początkowo był administratorem parafii w Boruszynie, a następnie: wikariuszem substytutem w Obrzycku, 

drugim mansjonarzem i wikariuszem w Szamotułach, wikariuszem we Wronkach, a następnie proboszczem 

w parafii św. Mikołaja w Ludzisku.  

Udzielał się w różnych stowarzyszeniach polskich. Wygłaszał odczyty z historii Polski. Przed I wojną 

światową uczestniczył w ruchu spółdzielczym w Szamotułach oraz wyjeżdżał do Niemiec, gdzie wspomagał 

Związek Polaków.  

 

a. Proboszcz w Bydgoszczy  

 

Od lutego 1920 był administratorem okręgu duszpasterskiego przy kościele Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Bydgoszczy. 10 kwietnia 1924 został mianowany administratorem nowo powołanej bydgoskiej 

parafii pw. Serca Jezusa (obecnie Najświętszego Serca Pana Jezusa ). Organizował polskie duszpasterstwo, 

zlikwidował kazania niemieckie (Niemców na Mszy św. było niewielu).  

 

Szczególną uwagę przywiązywał do duszpasterstwa dzieci. Był współorganizatorem i jednym z 

najaktywniejszych członków Komitetu Kolonii Feryjnych, dla którego zakupił gospodarstwa w Jastrzębcu 

pod Bydgoszczą.  

Oprócz spełniania rozlicznych obowiązków duszpasterskich, aktywnie uczestniczył w życiu społecznym 

miasta. W sierpniu 1920 r. został mianowany radnym tymczasowej Rady Miejskiej, a w listopadzie 1921 

został wybrany do Rady Miejskiej (1922-1925) z listy Polskiego Komitetu Wyborczego. Reprezentował w 

Radzie Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy. Był członkiem i przez krótki okres przewodniczącym 

Wydziału Rachunkowego Rady Miejskiej. Wchodził w skład kilku deputacji miejskich: bibliotecznej, 

teatralnej, szkolnej oraz komisji gospodarczej.  

 

b. Proboszcz w Poznaniu  

 

Dnia 9 września 1925 został proboszczem parafii św. Wojciecha w Poznaniu. Jako proboszcz kontynuował 

prace restauratorskie w tymże kościele. W październiku 1930 został mianowany radcą duchownym ad 

honores, a w 1937 kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu. Przez wiele lat był 

członkiem Rady Administracyjnej Archidiecezji Poznańskiej. Pełnił funkcję inspektora duchownego nauki 

religii (do 1932) oraz był członkiem honorowym Korporacji Akademickiej Surma.  
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Był także prezesem Związku Kapłanów „Unitas” na miasto Poznań. Miał opinię dobrego kaznodziei i 

spowiednika. Bardzo aktywnie uczestniczył w pracach nad tworzeniem i rozwojem katolickich czasopism 

religijnych w Poznaniu. W końcu lat 20. i w latach 30. był redaktorem wielu poznańskich pism parafialnych.  

 

Również w Poznaniu aktywnie uczestniczył w życiu politycznym i społecznym. W latach 1929-1933 był 

radnym miejskim z listy „Narodowego Obozu Gospodarczego”. W Radzie Miejskiej Poznania pracował w 

komisjach Finansowo-Budżetowej i Rachunkowo-Kasowej. Jako radny wchodził w skład Deputacji Parków 

i Ogrodów Miejskich oraz zarządu majątku miejskiego w Naramowicach. W latach 1925-1933 zasiadał w 

komitetach wyborczych do rad miejskich i parlamentu. Od 1916 r. był także członkiem zwyczajnym 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.  

 

c. Wojna  

 

W Warszawie 4 października 1939 został aresztowany i uwięziony na Pawiaku. Zwolniony po dwóch 

tygodniach, powrócił do Poznania, lecz już 9 listopada 1939 r. został ponownie aresztowany i osadzony w 

Forcie VII, gdzie przeszedł prawdziwą gehennę. Mimo różnego rodzaju szykan i tortur, zachowywał 

cierpliwość i wspierał współwięźniów. 

Już 24 kwietnia 1940 został przewieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Należał do 

pierwszego transportu więźniów polskich do Dachau. 6 czerwca tego roku osadzono go w obozie w Gusen, 

lecz 8 grudnia 1940 powrócił w Dachau (gdzie otrzymał numer obozowy 22064).  

 

W Gusen pracował w kamieniołomach i przy budowie obozu. Chory na serce, bez jednej nerki, przetrwał 

skrajnie trudne warunki egzystencji obozowej. Po kryjomu organizował modlitwy i nabożeństwa oraz 

podnosił współwięźniów na duchu. Po przewiezieniu do Dachau pracował najpierw na plantacjach, a 

później w pończoszarni. Zmarł na rewirze w Dachau 5 grudnia 1942 na zapalenie płuc. Swoje obozowe 

uwięzienie i cierpienia przyjmował z heroicznym poddaniem się woli Bożej. Zmarł w szpitalu obozowym z 

modlitwą na ustach.  

 

Dnia 13 czerwca 1999 został beatyfikowany w Warszawie przez papieża Jana Pawła II w grupie 108 

błogosławionych męczenników, ofiar II wojny światowej. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest w 

dzienną pamiątkę śmierci i w grupie 108 męczenników.  

 

4. OFIARY PRL-u  

 

Gehenna duchowieństwa polskiego nie zakończyła się bynajmniej z końcem II wojny światowej. Rozpoczął 

się okres kampanii pełnych oszczerstw i nienawiści do Kościoła, nasyłanie agentury i próby rozbijania 

Kościoła od środka, zamykanie katolickich szkół, seminariów duchownych, wydawnictw, zdejmowanie 

krzyży w salach lekcyjnych, i szpitalnych, zakazywanie nauki religii w szkołach, zakaz budowania kaplic i 

kościołów, utrudnianie obchodzenia świąt i organizowania pielgrzymek, aresztowanie i sądzenie 

duchownych, oraz skrytobójstwa. Do 1953 roku usunięto w Polsce z diecezji 9 biskupów, lub aresztowano i 

osadzono w więzieniu. 37 księży zamordowano; 260 zmarło lub zaginęło; 350 zesłano; 700 przebywało w 

więzieniu; 900 wygnano. Do tego należy dodać straty duchowieństwa zakonnego: czyli: 54 zabitych, 200 

zesłanych, 170 uwięzionych, 300 wygnanych (Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 

1945-1989, red. J. Myszora, Warszawa 2002, s. X).  
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Wspomnijmy nazwiska najbardziej znanych spośród nich:  

1. ks. Roman Kotlarz 

2. ks. Mieczysław Niedzielak 

3. ks. Jerzy Popiełuszko 

4. ks. Stanisław Suchowolec 

5. ks. Sylwester Zych 

6. ojciec Honoriusz Kowalczyk  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Zakończmy tę refleksję słowami zachęty, pochodzącymi z Listu do Hebrajczyków: „I my zatem mając 

dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, [a przede wszystkim] grzech, który nas 

łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. [...] Jeszcze nie opieraliście się aż 

do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi, [...] i aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik, jak 

Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo. A wiecie, że później, gdy chciał otrzymać 

błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca na nawrócenie, choć go szukał ze łzami” 

(Hbr 12,1.4.16-17).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Pierwsza rocznica beatyfikacji Jana Pawła II, 

1.5.2012  

Abp Stanisław Gądecki. Prymat miłości. Pierwsza rocznica beatyfikacji Jana Pawła II (Poznań, parafia 

pw. św. Karola Boromeusza - 1.05.2012).  

 

W pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II spotykamy się tutaj – w kościele wznoszonym jako wyraz 

hołdu dla osoby i dzieła tego papieża – na Eucharystii. Chcemy w tym czasie głębiej zrozumieć, gdzie 

znajdowało się źródło siły Błogosławionego. Pragniemy i my zaczerpnąć z tego źródła, aby nasze życie 

chrześcijańskie stało się bardziej podobne do tego pierwowzoru, jaki znajdujemy w Chrystusie. Z tego 

powodu pragnę powiedzieć kilka słów o miłości Piotra do Jezusa, miłości Jana Pawła II do Jezusa i wreszcie 

o naszej, osobistej miłości do Chrystusa.  

   

1. MIŁOŚĆ PIOTRA DO JEZUSA  
 

Dzisiejsza Ewangelia podaje nam w sposób urzekający uzasadnienie prymatu Piotrowego, z którego 

wyrastał również urząd papieski Jana Pawła II. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus - nawiązując do 

potrójnego zaparcia się Piotra - pyta go trzykrotnie: „Szymonie, synu Jana, czy ty mnie miłujesz?” 

 

Jest to jedyne miejsce w Ewangelii, w którym pojawia się mowa o miłości ucznia do Jezusa. Jezus, 

zwracając się do Szymona z zapytaniem, używa jego pełnego imienia: „Szymonie, synu Jana”. W ten sam 

sposób Jezus powitał Piotra, kiedy spotykał go po raz pierwszy. Zwracając się do niego pełnym imieniem, 

Jezus odwołał się do odpowiedzialności Piotra. Chodziło Mu o odpowiedź osobistą, płynącą z najgłębszych 

pokładów jego osobowości.  

 

Jezus pytał Piotra trzykrotnie i nie uczynił tego przypadkowo. Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa, po 

trzykroć więc Chrystus pytał go o jego miłość ku sobie. Przy żarzących się węglach na dziedzińcu Annasza, 

Piotr trzy razy zaparł się swego Mistrza. Przy żarzących się węglach nad Morzem Tyberiadzkim 

zmartwychwstały Chrystus pytał trzykrotnie Piotra o to, czy Go miłuje (J 21,9).  
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W urzekającym dialogu - prowadzonym między Jezusem a Piotrem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego – 

dochodzi do głosu wymowna gra słów, między słowem „miłuję” a słowem „kocham”. W języku greckim 

słowo filia wyraża miłość przyjaźni, czułą, ale nie całkowitą. Słowo agape natomiast oznacza miłość bez 

granic, całkowitą i bezwarunkową.  

 

Po raz pierwszy Jezus pyta: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” Ewangelista używa tutaj greckiego 

słowa agapas me. Agape to najwyższa forma miłości - miłość bezinteresowna. Taką miłością Bóg kocha 

człowieka. Być może kiedyś – jeszcze przed zdradą - Piotr byłby gotów odpowiedzieć Jezusowi, że Go 

miłuje, i to w sposób bezwarunkowy. Po tym jednak, jak doznał gorzkiego smaku własnej słabości - mówi z 

pokorą: „Panie, kocham Cię [filó se] moją pokorną, ludzką miłością. Panie, kocham Cię, tak jak potrafię 

kochać. Ewangelista używa greckiego słowa filo se, wskazującego tylko na miłość przyjaźni, tzw. „miłość 

za miłość” (czyli na coś niższego niż agape). 

 

Chrystus jednak nie daje za wygraną. Podtrzymując wysoko poprzeczkę, pyta Piotra po raz drugi czy Go 

miłuje [agapas me]. Także tym razem Piotr nie ustępuje. W dalszym ciągu uważa, że „miłowanie” jest 

czymś zbyt wymagającym w odniesieniu do jego doświadczonego niepowodzeniami kochania Chrystusa. A 

zatem po raz drugi odpowiada: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.  

 

I wtedy Chrystus ustępuje. Nie chce wymuszać na Piotrze czegoś, do czego ten nie jest zdolny. Zaniża więc 

poprzeczkę i już nie pyta Piotra, czy Go miłuje, ale czy Go kocha: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz 

Mnie?” Piotr opowiada: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Szymon uświadamia sobie, 

że Jezusowi wystarcza jego nędzna miłość, ta jedyna, do jakiej jest zdolny. Tak więc ostatecznie, to raczej 

Jezus dostosował się do Piotra, a nie Piotr do Jezusa. „I właśnie to Boże dostosowanie się daje nadzieję 

uczniowi, który poznał cierpienie związane ze zdradą. Z tego rodzi się ufność, czyniąca go zdolnym do 

pójścia za Jezusem do samego końca” (Benedykt XVI, Katecheza podczas audiencji generalnej - 

24.05.2006). 

 

Z jakim taktem Chrystus traktuje Piotra. Nie robi mu wyrzutów z powodu zdrady, nie wytyka palcem jego 

zdrady. A jednocześnie nie zachowuje się tak, jak gdyby grzech był dla Niego obojętny. On po prostu żąda 

od Piotra większej miłości, ponieważ grzech piotrowy był większy aniżeli pozostałych uczniów. Nie 

upokarza jednak grzeszącego. Chrystus stara się raczej przenieść go na wyższy poziom miłości. Otwiera 

przed nim szersze horyzonty Bożej i ludzkiej miłości. Zachęca grzesznika do tego, by więcej kochał Boga i 

bliźniego.  

 

Cała ta scena służy więc do całkowitego potwierdzenia pozycji przywódczej Piotra, po jego potrójnym 

zaparciu się Chrystusa. Najpierw Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa, potem trzykroć potwierdził swoją 

miłość do Pana, po czym Jezus trzykrotnie powierzył mu troskę o Bożą owczarnię. Nie mogło być żadnej 

wątpliwości co do tego, że Piotr został zrehabilitowany.  

 

„Trzykrotnemu zaparciu się Pana odpowiada trzykrotne wyznanie, bo miłość ma teraz przemówić tam, 

gdzie przedtem przemawiał lęk, a słowa mają być nie mniej dobitne w obliczu życia, jak przedtem były w 

obliczu zagrażającej śmierci. A paść owce Pana ma być dowodem miłości, tak jak dowodem lęku było 

zaparcie się pasterza.  

 

Ci, którzy pasą owce Chrystusa tylko dla siebie, a nie dla Niego, okazują, że kochają nie Jego, lecz samych 

siebie. To przed nimi ostrzega po trzykroć Chrystus, nad nimi boleje Apostoł, że szukają własnego pożytku, 

a nie Jezusa Chrystusa.  

 

Bo cóż innego mogą znaczyć te słowa Pana: "Miłujesz Mnie? Paś owce moje". To znaczy: jeśli Mnie 

miłujesz, to nie myśl o sobie, lecz o moich owcach. Paś je jako moje, a nie jako swoje; szukaj w nich chwały 

mojej, a nie swojej własnej; własności mojej, a nie twojej; pożytku mojego, a nie twego. Jeśli zaś nie 

będziesz tak czynił, to się zaliczysz do tych, którzy mają przyjść w dniach ostatnich, do owych ludzi 
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samolubnych i występnych, bo miłujących tylko samych siebie.  

 

Ci, którzy pasą owce Chrystusa, nie powinni być samolubni, ponieważ owce nie należą do nich, lecz do 

Pana.  

 

Mają się wystrzegać tego występku, którym jest szukanie własnej korzyści, a nie Jezusa Chrystusa, i 

wykorzystywania do własnych celów owiec, za które Chrystus przelał swoją krew.  

 

Miłość Chrystusa powinna gorzeć w duszy pasterza tak wielkim płomieniem, by w nim zagasł naturalny lęk 

przed śmiercią. Bo chociaż pragniemy być z Chrystusem, to jednak boimy się umierania. Ale niech moc 

miłości przezwycięży w nas gorycz śmierci dzięki Temu, który jest naszym życiem i który zechciał umrzeć 

za nas.  

 

Gdyby śmierć nie była tak gorzka, ale lekka, to i chwała męczenników nie byłaby tak wielka. Dobry Pasterz 

dał swoje życie za owce, a spośród nich wybrał sobie tak wielu męczenników. O ileż więc bardziej powinni 

aż do śmierci walczyć za prawdę i aż do rozlewu krwi przeciwstawiać się grzechowi ci, którym Pan 

powierzył pieczę nad owcami i ustanowił ich nauczycielami i pasterzami.  

I czyż nie jest oczywiste, że za przykładem Pasterza i Jego śladami mają iść pasterze i Jego się trzymać, tym 

bardziej, że tak wiele owiec to uczyniło? Bo pod jednym Pasterzem w jednej owczarni także i pasterze są 

owcami. Albowiem Pan wszystkich uczynił swoimi owcami i umarł za wszystkich” (Augustyn, Komentarz 

do Ewangelii św. Jana, Traktat 123, 5)  

 

„Apostołom – powie Leon XIII - nie zostało nadane nic, czego by nie otrzymał św. Piotr, lecz wiele zostało 

dane tylko św. Piotrowi bez udziału Apostołów. Św. Jan Chryzostom zastanawiając się nad słowami Jezusa 

Chrystusa (J 21, 15) stawia pytanie: „Dlaczego pominąwszy innych, Chrystus mówi o tym do Piotra?” i 

odpowiada: „Był on wyjątkiem pośród Apostołów, rdzeniem uczniów i głową tego grona” (63). Tak więc on 

jeden został wyznaczony przez Chrystusa jako fundament Kościoła; on otrzymał zdolność związywania i 

rozwiązywania i tylko jemu została dana władza pasterzowania. Natomiast te prawa i obowiązki, które 

otrzymali Apostołowie, otrzymał wraz z nimi także św. Piotr: „Jeżeli Boska łaskawość zechciała, by 

posiadał on coś wspólnie z innymi zwierzchnikami, udzielała tego przez niego, czego nie odmawiała 

innym”. „Po to otrzymał sam wiele, by wszystko, co przechodzi na innych, nie odbywało się bez jego 

udziału”. Stąd jasno okazuje się, że biskupi straciliby prawo i moc rządzenia, gdyby odstąpili od św. Piotra 

czy jego następców. Wtedy bowiem odrywają się od fundamentu, który spajać winien cały budynek, a tym 

samym stają się wykluczeni z budynku i z tegoż powodu z owczarni, której przewodnikiem jest najwyższy 

pasterz i wyzuci z królestwa, którego klucze zostały dane w Boski sposób św. Piotrowi” (Leon XIII, Satis 

cognitum). 

 

2. MIŁOŚĆ JANA PAWŁA II DO CHRYSTUSA  

 

Nikt, kto znał papieża Polaka nie wątpi w to, że miłość Piotra do Chrystusa objawiła się ponownie w osobie 

Jana Pawła II. W 25-rocznicę rozpoczęcia swojego pontyfikatu on sam to wyznał w następujących słowach: 

„Dwadzieścia pięć lat temu [...] głosem Kolegium Kardynałów, zmartwychwstały Chrystus rzekł do mnie, 

jak ongiś do Piotra nad Jeziorem Genezaret: "Paś owce moje". A w duszy brzmiało echo pytania, które 

ongiś usłyszał Piotr: "Czy mnie miłujesz? Czy mnie miłujesz bardziej...?" Jak po ludzku można było nie 

odczuwać lęku? Jak mogła nie zaciążyć odpowiedzialność tak wielka? Trzeba było z całą mocą odwołać się 

do miłosierdzia, aby na pytanie: "Czy przyjmujesz?" z ufnością odpowiedzieć: "W posłuszeństwie wiary 

wobec Chrystusa mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła świadom wielkich trudności 

przyjmuję".  

 

Dziś dzielę się z wami, drodzy bracia i siostry, tym doświadczeniem, które przez ćwierć wieku trwa 

nieustannie. Każdego dnia odbywa się w mym sercu ten dialog, a w duchu wpatruję się w to łaskawe 
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spojrzenie zmartwychwstałego Chrystusa, które ośmiela, aby jak Piotr ze świadomości swej ludzkiej 

ułomności ze spokojem odpowiadał: "Panie, Ty wiesz... Ty wiesz, że Cię kocham", a potem podejmować 

zadania, jakie On sam przed nami stawia” (Jan Paweł II, Panie, Ty wiesz, ze Cię kocham... Homilia z okazji 

25 rocznicy pontyfikatu).  

 

„Całe życie czcigodnego Jana Pawła II dokonało się w znaku tej miłości, tej umiejętności podarowania się w 

sposób wielkoduszny, bez ograniczeń, bez reszty, bez żadnych kalkulacji. Tym, co go poruszało, to była 

miłość do Chrystusa, któremu poświecił życie, miłość przeobfita i bezwarunkowa. I dlatego coraz bardziej 

przybliżał się do Boga w miłości, on potrafił zawsze stawać się towarzyszem podróży współczesnego 

człowieka, rozlewając woń miłości Bożej. 

[...] postępujące wciąż osłabienie fizyczne, istotnie, nigdy nie naruszyło jego silnej wiary, jego pełnej blasku 

nadziei, jego żarliwej miłości. Pozwolił całkowicie spalić się dla Chrystusa, dla Kościoła, dla całego świata: 

jego cierpienie przeżywane było aż do końca z miłości i dla miłości” (Benedykt XVI, Homilia w 5-tą 

rocznicę odejścia do domu Ojca Czcigodnego Jana Pawła II, Watykan – 30.03.2010).  

 

Tak, decydującym i najmocniejszym fundamentem pontyfikatu Jana Pawła II była jego głęboka miłość do 

Chrystusa. Ponieważ Chrystus stanowił centrum jego życia i działań, potrafił on również realizować w 

bardzo szerokim zakresie drugą część przykazania miłości – miłość bliźniego. Jego wołanie o godność 

człowieka, o prawa człowieka, o wolność ludzi jest zrozumiałe, ponieważ miłość do Boga miała dla niego 

tak wielkie znaczenie.  

 

Georg Weigel - autor biografii Papieża "Świadek nadziei" - poproszony o podsumowanie największych 

osiągnięć pontyfikatu Jana Pawła II stwierdził, że papież był postrzegany jako człowiek kultury, wielkiej 

ludzkiej życzliwości, wielkiej odwagi, prawości i współczucia. Zastanawiał się też nad tym, czy dostrzega 

się to, iż był on największym świadkiem chrześcijaństwa mijającego stulecia. Wszystko, czego papież 

dokonał wypłynęło z tego, iż to był człowiek, który wierzył każdą tkanką swojego istnienia, że Jezus 

Chrystus jest odpowiedzią na pytanie, jakim jest każde ludzkie życie. 

 

Ogromne wrażenie robiła nieprzeciętna energia papieża i to, że zawsze - patrząc w przyszłość i przeszłość, 

pytał: „Co powinniśmy robić dziś?” Ta energia nie była jednak energią człowieka szalonego czy 

pobudliwego: to była energia pełna ciszy i równowagi, która rodziła się z niezwykle bogatego życia 

wewnętrznego Jana Pawła II, z jego życia modlitwą. 

Jego nauczanie udowadniało, że polityka międzynarodowa nie może być przestrzenią amoralną. Wśród 

największych osiągnięć na polu geopolityki, papieski biograf wskazał na kluczową rolę Papieża-Polaka w 

upadku europejskiego komunizmu. Zwrócił uwagę, że mówiąc o wpływie na politykę międzynarodową nie 

powinno się również zapominać o udziale Papieża w przerwaniu gorącego sporu pomiędzy Chile i 

Argentyną, oraz pomocy w przygotowaniu dróg demokracji w Ameryce Łacińskiej i wpieraniu przemian 

demokratycznych na Filipinach i w Południowej Korei. 

 

Istotnym rysem tego pontyfikatu była według niego walka o prawa człowieka. Weigel wspominał 

przemówienie Jana Pawła II wygłoszone przed ONZ w 1995 r. – „Miało ono szczególne znaczenie w czasie, 

gdy idea powszechnych praw człowieka była podważana czy wyśmiewana przez postmodernistów, 

islamistów, funkcjonujący w świecie komunizm i autorytety wschodnioazjatyckie”. 

 

Jako jedno z najbogatszych, najbardziej kreatywnych osiągnięć tego pontyfikatu Weigel wymienił teologię 

ciała, a za jedną z najpełniej zrealizowanych uznał teologię Miłosierdzia Bożego. Ta ostatnia nadała 

Kościołowi bardziej „Maryjne oblicze” i stała się podstawową rzeczywistością Kościoła, kształtującą go 

nawet bardziej niż jego oblicze Piotrowe, ze swą strukturą i hierarchiczną wspólnotą.  

 

Poproszony o wskazanie niedokończonych zadań pontyfikatu autor wymienił zaangażowanie ekumeniczne 

Kościoła, szczególnie stosunki z Cerkwią Prawosławną. „On zdawał się wierzyć w 1978 roku, że 
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charakteryzujący drugie tysiąclecie wyłom w stosunkach pomiędzy Rzymem a chrześcijanami Wschodu, 

który formalnie rozpoczął się w 1054 roku, może zostać zamknięty wraz z otwarciem trzeciego milenium. 

To rzecz jasna nie nastąpiło, dlatego że historia nie nadążała za Janem Pawłem II.  

 

3. NASZA MIŁOŚĆ DO CHRYSTUSA  

 

W dialogu nad Morzem Tyberiadzkim Chrystus wyraźnie podkreślił, że urząd pasterski jest próbą miłości.  

 

Ten fakt został ukazany nie tylko apostołom, ale i każdemu z nas, bez względu na to, jak małe jest 

powierzone nam stado. Nawet jeśli jest ono maleńkie, nie może być zaniedbywane, ponieważ Bóg znajduje 

w nim swoje upodobanie (Łk 12,32). Każdy z nas ma powierzoną przynajmniej jedną owcę. Dlatego 

człowiek, kiedy tylko wstaje ze swego łóżka, niech nie szuka niczego innego – tak w słowach jak i w 

czynach – jak tylko tego, by uczynić swój dom, swoją rodzinę bardziej pobożną. Niech czuwa nad tym, aby 

jego rodzina wykonywała dzieła, które prowadzą do królestwa niebieskiego.  

 

Co to znaczy kochać Chrystusa? Niezawodną miarą tego, czy Chrystusa rzeczywiście kochamy czy tylko 

łudzimy siebie, twierdząc, że Go kochamy, lub wcale nie kochamy, jest drugi człowiek. Gdybyśmy chcieli 

iść do Boga „na skróty”, pomijając ludzi czy wręcz idąc przez nich na przełaj, nie dojdziemy do Boga. Stąd 

dialog Chrystusa z Piotrem, dialog na temat miłości Piotra do Chrystusa, kończy się misją - posłaniem Piotra 

do ludzi. Tak kończy się każdy dialog miłości z Chrystusem. Nawet świętym nie pozwalał Chrystus zbyt 

długo przebywać z Nim na górze Tabor. Kazał im iść „w dolinę”, ku ludziom, do ich bied fizycznych i 

duchowych.  

 

W pierwszą rocznicę beatyfikacji staje przed nami pytanie o miłość do Chrystusa, jaka w każdym z nas 

dojrzewała w latach tego pontyfikatu. Beatyfikacja bowiem to nie pytanie o świętość Jana Pawła II, bo ta już 

jest stwierdzona, ale to pytanie o nas samych, o miłość każdego z nas do Chrystusa, o miłość naszych 

rodzin, naszej Ojczyzny, świata. 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec módlmy się:  

 

Panie Jezu Chryste, zachowaj nas wszystkich w Twojej miłości. Weź na ramiona słabych, ulecz 

poranionych, ochraniaj mocnych. Weź w opiekę Twój umiłowany Kościół.  

 

Przez ręce Maryi, Tobie oddaję siebie, moją teraźniejszość i przyszłość, abym wypełnił to, co zostało mi 

zlecone przez Ducha Świetego. Wypełnił to w ten sposób, w jaki Ty tego pragniesz.  

 

Błogosławiony Janie Pawle II bądź pośrodku nas, abyśmy u Twego boku mogli bezpiecznie zdążać do domu 

Ojca.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 30. r. święceń biskupich bp. Zdzisława 

Fortuniaka, 9.5.2012 

Abp Stanisław Gądecki. Pasterz i Stróż dusz waszych. 30. rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa 

Zdzisława Fortuniaka (Katedra Poznańska – 9.05.2012).  
 

Podczas dzisiejszej Eucharystii Archidiecezja Poznańska – kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni 

świeccy – wyraża Bogu wdzięczność za 30 lat posługiwania biskupiego Księdza Biskupa Zdzisława.  
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1. BISKUPSTWO  
Pasterska praca biskupów, w którą został włączony biskup Zdzisław, posiada swoją długą, dwutysięczną 

tradycję. Rozpoczęła się ona od momentu, w którym Pan Jezus wybrał dwunastu apostołów spośród swoich 

uczniów: „Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I 

ustanowił Dwunastu [ἐποίησεν δώδεκα], aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by 

mieli władzę wypędzać złe duchy” (Mk 3,13-15).  

 

Św. Piotr – w swoim przemówieniu podczas wyboru następcy Judasza – daje wyraźnie do zrozumienia, że 

Dwunastu otrzymało nie tylko „posługiwanie” [διακονίαν – Dz 1,17], nie tylko „zadanie świadka” [μάρτυρα 

- Dz 1,22], czy „apostolat” [ἀποστολῆς - Dz 1,25], ale także konkretny „urząd” [ἐπισκοπὴν - Dz 1,20], czyli 

„episkopat”.  

 

Apostoł stawia temu urzędowi wysokie wymagania. W Liście do Tytusa wymieni aż 12 cech 

charakterystycznych dla biskupa: „Biskup bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem 

nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym 

brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, 

powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł 

udzielać upomnień i przekonywać opornych” (Tt 1,7-9; por. 1Tm 3,2-7).  

 

Jezus pragnął, aby dwunastu apostołów stanowiło niepodzielne kolegium z Piotrem na jego czele. On też 

powierzył im misję, która będzie trwała aż do końca świata („Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 

przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” – Mt 28,19-20). Misję 

głoszenia Ewangelii po wszystkie wieki.  

 

W tym celu Zbawiciel umocnił apostołów, przekazując im Ducha Świętego (por. Dz 1,5.8; 2,4; J 20,22-23). 

Oni z kolei – przez gest nałożenia rąk [διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν (por. 2 Tm 1,6-7) – przekazywali ten 

urząd swoim następcom. Ci zaś – tym samym gestem – przekazywali go kolejnym biskupom. W ten sposób 

duchowy dar początków dotarł aż do naszych czasów przez konsekrację biskupią, która udziela pełni 

sakramentu kapłaństwa, czyli całości świętej posługi. Dzięki temu – za pośrednictwem biskupów i 

prezbiterów, którzy wspomagają biskupów – Chrystus Pan, choć zasiada po prawicy Ojca, wciąż jest obecny 

pośród wiernych. W każdym czasie i w każdym miejscu może głosić za ich pośrednictwem słowo Boże 

wszystkim narodom, może udzielać sakramentów wierzącym oraz kierować ludem Nowego Testamentu w 

jego pielgrzymce do wiecznej szczęśliwości. Chrystus, Dobry Pasterz, opiekuje się swoją owczarnią i chroni 

ją z pomocą tych, którzy uczestniczą w jego posłannictwie, spełniając związane z tym zadanie nauczyciela, 

kapłana i pasterza. „Biskupi są następcami apostołów nie tylko w autorytecie i świętej władzy, ale także w 

formie życia apostolskiego, w cierpieniach apostolskich z powodu głoszenia i szerzenia Ewangelii, w czułej 

i miłosiernej trosce o powierzonych sobie wiernych, w obronie słabych, w nieustannym czuwaniu nad 

Ludem Bożym” (Pastores gregis, 43). Kto ich słucha, słucha Chrystusa, kto zaś nimi gardzi, ten gardzi 

Chrystusem (por. Łk 10,16).  

 

2. KRZEW WINNY  
 

Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam z kolei, na czym właściwie polega to biskupie czuwanie nad ludem 

Bożym. „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami” (J 15, 5). Każdy biskup czuwa nad ludem Bożym, 

przypominając mu, że przynależy on do Chrystusa. Uprzytamnia nam to niesłychane utożsamienie się 

Chrystusa z nami. Tę przynależność, która nie jest jakimś związkiem myślowym czy symbolicznym, ale jest 

żywotną więzią. Latorośl jest tylko przedłużeniem winorośli. Z niej otrzymuje życiodajne soki, wilgoć ziemi 
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i wszystko, co potrzeba, aby w promieniach słońca wydać winne grona. „A to wszystko przez Ducha 

Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). Tym co łączy winorośl z latoroślami jest Duch Święty, Duch 

Chrystusowej miłości. 

 

Kryzys chrześcijaństwa w świecie ma swoje źródło w braku łączności z Chrystusem, skutkującym brakiem 

autentycznej miłości wzajemnej. Wspólnoty chrześcijańskie – rodziny, parafie, zgromadzenia zakonne, 

plebanie – nieraz nie promieniują już ewangelijną miłością. Zewnętrzny obserwator nie rozpoznaje w ich 

członkach uczniów Chrystusa. Dostrzega w nich tylko to, czym żyje świat, ale nie dostrzega tego, czym żył 

Chrystus.  

 

Niektórzy nawet, przyglądając się Kościołowi, zatrzymują się jedynie na dostrzeżeniu uschłych latorośli. 

Kościół jawi się im jako jedna z wielu organizacji w demokratycznym społeczeństwie, poddawana takiej 

samej ocenie jak wszystkie inne. Jeśli do tego dojdzie bolesne doświadczenie obecności pszenicy i kąkolu w 

Kościele, i jeśli spojrzenie zatrzyma się wyłącznie na kąkolu, wówczas już nie dostrzeże się wielkiej 

tajemnicy Kościoła. Nie czerpie się żadnej radości z faktu przynależności do krzewu winnego, jakim jest 

Kościół. Szerzy się niezadowolenie i narzekania. 

 

Jeśli chrześcijanie chcą rzeczywiście pociągnąć na nowo świat ku Bogu, jest tylko jedno rozwiązanie – 

trzeba autentycznie złączyć się z Chrystusem, a wtedy także ulegnie udoskonaleniu miłość wzajemna. Zbyt 

wiele mówi się dzisiaj o akcjach, działaniach, doskonaleniu metod apostolstwa, a zapomina o tym, że 

najpierw trzeba „trwać” w Chrystusie, aby na nowo pojawił się ogień prawdziwej miłości braterskiej.  

 

„Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa we winnym krzewie, tak samo 

i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie”. Podstawowym zadaniem winorośli jest więc „trwanie” w 

Chrystusie i Jego miłości, czyli wierność przyrzeczeniom chrzcielnym. Czyli powstrzymanie się od chęci 

ucieczki od Boga, charakterystycznej dla syna marnotrawnego, który dodaje niewierność do niewierności, 

zaniedbanie do zaniedbania, kompromis do kompromisu. Najpierw opuszcza się Komunię św., następnie 

Mszę św., potem modlitwę, a w końcu wszystko.  

 

„Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do 

ognia, i płonie” (J 15, 6). Św. Augustyn zauważa w związku z tym: „Jedno z dwojga winnej latorośli się 

przynależy; albo winny krzew lub ogień; jeśli (latorośl) nie jest w winnym krzewie, będzie w ogniu, aby 

więc w ogniu nie była, niech będzie w winnym krzewie” (Kom. do Ew. św. Jana 81, 3 [PL 35, 1842]). To 

sprawa, którą ludzie łatwo zapominają. Słyszymy jak nasi przywódcy tworzą ambitne plany. Jak kończą 

swoje przemówienia obietnicami dobrobytu, pokoju, sprawiedliwości i wolności. Mówią tak, jak gdyby 

wszystko zależało wyłącznie od nich, albo od innych ludzi. Jak gdyby nie trzeba było szukać żadnego 

punktu oparcia w Ewangelii. Jak gdyby można się było obejść bez Chrystusa. „Ojciec mój jest tym, który 

uprawia”. On nie potrzebuje wcale zsyłać na nas dotkliwych kar. Wystarczy, że pozwoli nam działać według 

naszego własnego widzimisię, aby następnie – wśród ruin i płaczu – ukazać nam, do czego jesteśmy zdolni 

sami z siebie. 

 

„Ojciec mój jest tym, który go uprawia” (J 15,1). Bóg – jako pracownik winnicy – bierze nóż i oczyszcza 

gałązki, które słabo owocują, aby owocowały w sposób obfitszy. Oczyszcza nas od nieuporządkowanych 

pragnień i przywiązań tak, by gałązka mogła skierować całą swoją energię na owocowanie. Wielką łaską dla 

nas jest dostrzeżenie ręki Ojca niebieskiego w procesie oczyszczania winorośli, kiedy to Słowo Boże – niby 

miecz obosieczny – uderza w miejsca naszej bezowocności, wzmacniając zdrowe siły.  

 

Trwanie w Chrystusie oznacza również trwanie z Kościołem. Kościół – jako głosiciel Słowa Bożego i 

szafarz sakramentów – jednoczy nas z Chrystusem, prawdziwą winoroślą. Kościół, który jest „pełnią i 

uzupełnieniem Odkupiciela” (plenitudo et complementum Redemptoris – Pius XII, Mystici corporis) jest 

również rękojmią życia Bożego w nas. Dlatego św. Augustyn powie: „Każdy ma Ducha Świętego w takim 

stopniu, w jakim kocha Kościół Chrystusowy” (Traktat nt. Ew. J 32,8). To wraz z Kościołem i w Kościele 
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możemy głosić wszystkim, że Chrystus jest źródłem życia, że jest On obecny, że jest tą Wielką 

rzeczywistością, za którą tęsknimy (por. Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św., Berlin – 22.09.2011).  

 

3. BISKUP ZDZISŁAW  

 

30 lat temu w to biskupie trwanie w Chrystusie i w Kościele został włączony także ks. biskup Zdzisław. 

Dnia 10 kwietnia 1982 roku - po różnych i bogatych wcześniejszych doświadczeniach duszpasterskich – 

Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Po tym akcie, 

ks. Zdzisław otrzymał świecenia biskupie z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby, przy udziale 

współkonsekratorów (biskupa Tadeusza Ettera i biskupa Stanisława Napierały) w Katedrze Poznańskiej dnia 

9 maja 1982 roku. Od tego momentu – mocą święceń biskupich – stał się sakramentem samego Chrystusa 

obecnego i działającego w swoim ludzie.  

 

Ks. Zdzisław nie wzbraniał się paść trzody Bożej. Postąpił zgodnie z zaleceniem św. Grzegorza Wielkiego. 

Ten doświadczony papież twierdził, iż ktokolwiek – ozdobiony cnotami – wzbrania się prowadzić Lud 

Boży, ten daje dowód, że nie kocha Najwyższego Pasterza. Sam Mojżesz mówi: „Jeśli bracia będą mieszkać 

wspólnie i jeden z nich umrze, a nie będzie miał syna, nie wyjdzie żona zmarłego za mąż za kogoś obcego, 

spoza rodziny, lecz szwagier jej zbliży się do niej, weźmie ją sobie za żonę, dopełniając obowiązku lewiratu. 

A najstarszemu synowi, którego ona urodzi, nadadzą imię zmarłego brata, by nie zaginęło jego imię w 

Izraelu” (Pwt 25,5-6). Gdyby zaś nie chciał jej pojąć: „pójdzie do niego bratowa na oczach starszych, 

zdejmie mu sandał z nogi, plunie mu w twarz i powie: «Tak się postępuje z człowiekiem, który nie chce 

odbudować domu swego brata». I będzie nazwane imię jego w Izraelu: «Dom tego, któremu zzuto sandał»” 

(Pwt 25,9-10). Zmarłym bratem jest zaiste zmartwychwstały Chrystus, który jakby bez synów zszedł z tego 

świata. Jego żoną jest Kościół Boży, który należy poślubić, bo jest rzeczą godziwą, by troska o Kościół była 

włożona na tego, który może nim rządzić. Gdyby nie chciał, niewiasta pluje mu w twarz. Bo ktokolwiek nie 

stara się wykorzystać darów Bożych, jakie otrzymał, dla pożytku bliźnich, temu zostaje ściągnięty ze stopy 

but, bo jest napisane „obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju” (Ef 6,15; por. Reguła 

pasterska, V). 

 

A dzisiaj mija już 30 pracowitych lat od tamtej decydującej chwili. Długa jest lista zadań strukturalnych 

wykonywanych w archidiecezji przez biskupa Zdzisława:  

 

Oprócz przepowiadania Słowa Bożego, udzielania sakramentów, jest też i odpowiedzialność:  

• Wikariusza Generalnego,  

• moderatora Kurii Metropolitalnej, 

• przewodniczącego Wydziału Personalnego i Administracyjnego, 

• przewodniczącego Wydziału Ekonomiczno-Gospodarczego, Budownictwa i Ochrony Zabytków, 

• przewodniczącego Referatu Budowlanego i Konserwatorskiego, 

• przewodniczącego Referatu Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 

• członka Rady Biskupiej, 

• członka Kolegium Konsultorów, 

• członka Rady Kapłańskiej, 

• członka Rady Ekonomicznej, 

• członka Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej,  

• członka Archidiecezjalnej Rady Społecznej. 

 

W wymiarze ogólnopolskim natomiast – zadania członka Komisji Duszpasterskiej KEP oraz Komisji 

Mieszanej Episkopatu Polski: „Biskupi - Wyżsi Przełożeni Zakonni”. 

 

W jaki sposób może on nie zagubić się pośród takiego mnóstwa różnorodnych zajęć i obowiązków? 

Wewnętrzną jedność jego pracom nadaje miłość pasterska, skutek trwania w Chrystusie. Ona jest słusznie 
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nazwana węzłem doskonałości biskupiej i jest jakby owocem łaski i istotą samego sakramentu biskupstwa. 

Ona jest duszą jego apostolatu. Ona jednoczy biskupa Zdzisława z Chrystusem, z Kościołem, ze światem i 

czyni go zdolnym do pełnienia posłannictwa samego Chrystusa.  

 

Życzymy więc dzisiaj naszemu drogiemu Jubilatowi, aby – prowadzony miłością pasterską – na długie lata 

pozostał „myślą czysty; działalnością znakomity; dyskretny w milczeniu; pożyteczny w słowie; 

współczuciem każdemu bardzo bliski; przede wszystkim oddany rozmyślaniu; dla dobrze czyniących 

towarzyszem przez skromność; przeciwko występkom grzeszących podniesiony przez gorliwość 

sprawiedliwości; nie zmniejszający – z powodu zajęcia się rzeczami zewnętrznymi – troski o rzeczy 

wewnętrzne; nie zaniedbujący opatrywania potrzeb zewnętrznych z powodu troskliwości o wewnętrzne” 

(św. Grzegorz Wielki, Reguła pasterska, II,1). 

 

W dniu dzisiejszym biskup Zdzisław – zmierzając ufnie na spotkanie z przyszłością – jest jak patriarcha 

Jakub, udający się na spotkanie z Ezawem. Nie idzie z pustymi rękoma. Bierze ze swego 30. letniego 

dorobku „trzydzieści dojnych wielbłądzic wraz z ich źrebiętami”, i pełen nadziei mówi: „Przebłagam go 

darem, który mnie wyprzedzi; a gdy ja potem go zobaczę, może obejdzie się ze mną łaskawie” (Rdz 32,21).  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Od momentu święceń biskupich czcigodny Jubilat umieścił w swoim herbie biskupim wizerunek Matki 

Boskiej Częstochowskiej z dołączonym do niego zawołaniem: Semper tecum, czyli „Zawsze z Tobą”.  

Tym prostym, ale wymownym gestem dał do zrozumienia ludowi Bożemu, że podporą jego życia 

duchowego jest matczyna obecność Maryi. Że żywi do Niej prawdziwe i synowskie nabożeństwo, czując się 

powołanym do czynienia własnym Jej fiat. Że odnajduje się w wytrwałej modlitwie apostołów wraz z Jego 

Matką w oczekiwaniu na dzień Pięćdziesiątnicy.  

 

Niech Matka Boża będzie zawsze dla dostojnego Jubilata mistrzynią w słuchaniu i w gotowości wypełniania 

Słowa Bożego. W wytrwałości wiary, ufnej nadziei i gorącej miłości pasterskiej.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święcenia prezbiteratu w Archidiecezji 

Poznańskiej, 24.5.2012  

Abp Stanisław Gądecki. Aby wszyscy stanowili jedno. Święcenia prezbiteratu w Archidiecezji 

Poznańskiej (Katedra Poznańska – 24.05.2012).  

   

Najprzewielebniejsi Księża Biskupi,  

Osoby Życia Konsekrowanego, Generałowie i Prowincjałowie i Siostry Prowincjalne,  

Prześwietna Kapituło Metropolitalna i inne Kapituły Archidiecezji, 

Księże Dziekanie, Prodziekani i Profesorowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 

Księże Rektorze Arcybiskupiego Seminarium Duchownego wraz z Moderatorami i Ojcami Duchownymi,  

Umiłowani Współbracia w kapłaństwie, a w szczególności Proboszczowie parafii pochodzenia diakonów,  

Szanowni Rodzice, Rodzeństwo, Krewni i Przyjaciele przyszłych prezbiterów,  

Ukochani w Chrystusie, Bracia i Siostry,  

   

W dniu dzisiejszym Archidiecezja Poznańska – razem ze zgromadzonymi tu wiernymi – przeżywa swój 

podniosły dzień. Oto dzisiaj święcimy następne pokolenie jej prezbiterów. Po raz kolejny moc Ducha 

Świętego udziela się słabym ludziom.  
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1. KAPŁAŃSTWO  
 

Św. Efrem powie: „O cudzie nadzwyczajny, o niewypowiedziana mocy, o grozę budząca tajemnico 

kapłaństwa! Duchowy to i święty, wzniosły i nieposzlakowany urząd, jaki nam niegodnym, przyniósł 

Chrystus, gdy na ten świat przyszedł. Padam na kolana i ze łzami proszę, aby mi było wolno mówić o 

kapłaństwie, prawdziwym skarbie tych, którzy je sprawują nienagannie i świecie. [...] Kapłaństwo wygania 

ze świata bezprawie, wynosi w górę wstrzemięźliwość, pokonuje szatana i niszczy jego moc, występnych 

czyni naczyniami świętymi, nieprzyzwoitych – czystymi, głupich – przewodnikami prawdy i 

sprawiedliwości, przewrotnych – dobrymi i pobożnymi. Kapłaństwo łamie moc śmierci, piekłu odbiera siłę 

[...] ludziom daje moc bezcielesnych istot”. Chrystus przez włożenie rąk „dał swojego Ducha, co jak ogień 

zstąpił na Apostołów. O niewypowiedziana mocy! Ty przez włożenie rąk biskupa uczyniłaś w nas 

mieszkanie! Jak wielką godnością jest straszliwe kapłaństwo! Szczęśliwy, kto je spełnia godnie, bez skazy” 

(Efrem, Pochwała kapłaństwa, w: ks. M. Starowieyski, Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach, 

Kraków 2010, 19.21). 

 

Nie tylko przeszłość, ale i teraźniejszość potwierdzają to, iż kapłaństwo jest najszczęśliwszą pracą świata. 

Tak też wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Chicago, a opublikowanych w magazynie 

„Forbes”. Na drugim miejscu znalazła się służba straży pożarnej. Kolejne miejsca zajmują: fizjoterapeuci, 

pisarze, wychowawcy szkół specjalnych, nauczyciele, artyści, psychologowie, agenci finansowi i 

inżynierzy. Na końcu listy znajdują się funkcje kierownicze, związane z wysokim uposażeniem, ale ze 

słabymi relacjami międzyludzkimi. Najmniej satysfakcjonującymi okazały się takie zawody jak: dyrektor 

sprzedaży i marketingu, sekretarz sądowy czy osoby zajmujące się funkcjonowaniem stron internetowych. Z 

powyższych badań wynika, że ludzie są najbardziej zadowoleni wykonując pracę, która niekoniecznie 

przynosi korzyści finansowe, ale niesie ze sobą zaangażowanie na rzecz bliźnich.  

 

2. JEDNOŚĆ  

 

Dzisiejsza Ewangelia domaga się od tego tajemniczego i szczęśliwego kapłaństwa przede zaangażowania na 

rzecz jedności.  

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;  

aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,  

aby i oni stanowili w Nas jedno,  

aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy,  

aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich” (J 17,20-26) 

 

Chrystus pragnął, aby Jego uczniowie stanowiący Kościół byli zaczątkiem i narzędziem budowania jedności 

świata. Sam bowiem przyszedł na świat, aby zjednoczyć ludzkość rozdartą z powodu egoizmu i nienawiści. 

Temu celowi służy jeden Kościół. Bóg pragnie Kościoła, ponieważ pragnie jedności. Kościół jest jeden ze 

względu na swój pierwowzór, pierwszą zasadę, tzn. ze względu na Trójcę Przenajświętszą. Kościół jest 

jeden ze względu na swego Założyciela – Syna Bożego, który pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez 

krzyż. Kościół jest jeden przez swoją duszę, czyli przez Ducha Świętego, który mieszka w wierzących i 

napełnia cały Kościół i nim kieruje. Duch jest sprawcą tej dziwnej jedności wiernych, która – nieraz 

nieświadoma tego – jest tak dogłębnie zespolona w Chrystusie.  

 

Dla kapłanów ta jedność ma pewien porządek hierarchiczny.  

 

a. Najpierw zakłada ona zjednoczenie z Chrystusem, Arcykapłanem. Tę zasadę jedności dostatecznie 

wyjaśnia przypowieść o winnym krzewie. „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami” (J 15,5). Jakież 

to niesłychane utożsamienie się Chrystusa z nami, z Jego Kościołem. Ta przynależność nie jest jakimś 

związkiem myślowym czy symbolicznym, ale jest więzią żywotną. Latorośl jest przedłużeniem winorośli. Z 

niej otrzymuje życiodajne soki, wilgoć ziemi i wszystko, co potrzeba, aby w promieniach słońca wydać 
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winne grona.  

 

„Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa we winnym krzewie, tak samo 

i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie”. Podstawowym zadaniem winorośli jest więc „trwanie” w 

Chrystusie i Jego miłości, czyli wierność przyrzeczeniom chrzcielnym. Czyli trzymanie się z dala od 

postawy syna marnotrawnego, który dodaje niewierność do niewierności, zaniedbanie do zaniedbania, 

kompromis do kompromisu, opuszczając najpierw Komunię świętą, następnie Mszę św., potem modlitwę a 

w końcu wszystko. Ktoś może zewnętrznie wydawać się człowiekiem pełnym energii, zdrowia, pomysłów, 

może robić dobre interesy, ale duchowo być uschłą latoroślą, która oczekuje na czas spopielenia. 

 

„Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do 

ognia, i płonie” (J 15, 6). Św. Augustyn zauważa w związku z tym: „Jedno z dwojga winnej latorośli się 

przynależy; albo winny krzew lub ogień; jeśli (latorośl) nie jest w winnym krzewie, będzie w ogniu, aby 

więc w ogniu nie była, niech będzie w winnym krzewie” (Kom. do Ew. św. Jana 81, 3 [PL 35, 1842]).  

 

Św. Augustyn powie: „Wszyscy jednak dobrzy pasterze są w Jednym i jedno stanowią. Gdy oni pasą, 

Chrystus pasie. [...] W nich bowiem jest Jego głos i Jego miłość. Dlatego powierzając owce, najpierw, aby 

nie wydawało się, iż powierza komuś innemu niż sobie, pyta: Piotrze, miłujesz Mnie? [...] Umacnia miłość, 

aby zapewnić jedność. Tak więc On sam pasie w nich, oni zaś pasą w Nim jednym. [...] Niech więc wszyscy 

będą w jednym Pasterzu, niech przemawiają jednym głosem Pasterza. Niech owce słuchają tego głosu i idą 

za swym Pasterzem. Nie za tym, albo tamtym, ale za jednym. Wszyscy zaś niech przemawiają w Nim 

jednym głosem, a nie różnymi głosami. „Upominam was, bracia, abyście byli zgodni i by nie było wśród 

was rozłamów”. Niech więc owce słuchają tego głosu, który nie wprowadza żadnego rozłamu i podziału i 

niech idą za swym Pasterzem, który mówi: „Moje owce słuchają mego głosu i idą za Mną” (Augustyn, W 

jednym Pasterzu dobrzy pasterze, w: ks. M. Starowieyski, Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach, 

Kraków 2010, 54-55).  

 

b. Po wtóre, zjednoczenie z Chrystusem staje się dla wiernych wzorem zjednoczenia ze swoim biskupem. 

Św. Ignacy Antiocheński, męczennik, zachęca: Niech kapłani będą tak „zestrojeni z biskupem, jak struny z 

cytrą”. Wasza zgoda i harmonia miłości niech wyśpiewuje światu Jezusa Chrystusa. „Wszyscy idźcie za 

biskupem, jak Jezus Chrystus za Ojcem, i za waszymi kapłanami, jak za Apostołami. [...] Godzi się zatem 

nie tylko zwać chrześcijaninem, ale nim również być. W istocie, choć ciągle mają biskupa na ustach, 

wszystko robią bez niego. Widać, że nie są oni ludźmi czystego sumienia. [...] starajcie się wszystko czynić 

w zgodzie Bożej pod kierunkiem biskupa, który zastępuje wam Boga, [pod kierunkiem] kapłanów 

zastępujących Radę Apostołów. Niech nie będzie w was niczego, co mogłoby was dzielić, lecz jednoczcie 

się z biskupem i tymi, co wam przewodzą, a jedność ta stanie się obrazem i zarazem nauką 

nieśmiertelności” (św. Ignacy Antiocheński, Nic bez biskupa, w: ks. M. Starowieyski, Ojcowie Kościoła o 

kapłaństwie i kapłanach, Kraków 2010, s.113.115). „Bądź podległy arcykapłanowi twojemu i uważaj go za 

ojca duszy swojej; miłość jest oznaką synów, bojaźń oznaką niewolników” – dopowie św. Hieronim, 

Zgodność nauki i czynów, w: ks. M. Starowieyski, Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach, Kraków 

2010, s.151). Jeśli takie są wymagania wobec wiernych świeckich, o ileż bardziej obowiązują one kapłanów. 

Duchowieństwo, które nie szanowałoby swojego biskupa byłoby największym nieszczęściem, jakie może 

spotkać diecezję. Kiedy bowiem odcinamy się od ojców, stajemy się osieroconymi dziećmi.  

 

W takiej mierze, w jakiej każdy z kapłanów posiada jasną świadomość swej przynależności do Chrystusa, w 

takiej będzie w stanie trwać w jedności z innymi kapłanami. Wspólne powołanie i przynależność, wspólne 

upodobnienie do Chrystusa rodzi u kapłanów „sakramentalną komunię”. Różne doświadczenia i 

pochodzenie – nawet gdyby były one znaczne z powodu kultury i mentalności – nigdy nie powinny 

usprawiedliwiać jakiegokolwiek wykluczenia, lecz – jeśli są słuszne – powinny być przyjęte jako prawdziwe 

bogactwo owej różnorodności, która zawsze charakteryzowała życie Kościoła. Dobrze wiemy, że integracja 

kulturowa jest trudna dla każdej osoby, lecz staje się ona możliwa dla tego, kto czuje się przyjęty, 

szanowany, kochany w swojej odmienności. Z tego wynika, że gościnność, ludzki sposób bycia, serdeczny i 

ujmujący, włączenie do struktur komunii, stanowią istotne zasady rzeczywistej integracji (por. kard. Mauro 
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Piacenza, Chrystus tożsamością kapłana, Kraków 2011, 34-35). Z tej racji niech starsi wiekiem przyjmują 

młodszych jak braci i wspomagają ich w pierwszych poczynaniach i ciężarach posługiwania, a także niech 

się starają zrozumieć ich sposób myślenia, tak różny od własnego, i niech z życzliwością śledzą ich 

inicjatywy. Młodsi również niech szanują wiek i doświadczenie starszych, radzą się ich w sprawach 

dotyczących duszpasterstwa i chętnie z nimi współpracują. Z racji tej wspólnoty w kapłaństwie prezbiterzy 

są zobowiązani wobec tych, którzy mają jakieś trudności; niech im przychodzą szybko z pomocą, a gdyby 

zaszła potrzeba, także dyskretnie upominają. Tych zaś, którzy się w czymś potknęli, niech zawsze traktują z 

miłością braterską i wielkim sercem, nieustannie modląc się za nich do Boga i okazując się dla nich nadal 

prawdziwie braćmi i przyjaciółmi (por. Presbyterorum ordinis, 8). 

 

Wszyscy prezbiterzy związani są ze sobą najściślejszym braterstwem sakramentalnym; tworzą jeden zespół 

kapłański. A chociaż są zajęci różnymi obowiązkami, to jednak wykonują jedną posługę kapłańską. 

Wszyscy są posłani, by współpracować w tym samym dziele, czy to wykonując posługę parafialną lub 

pozaparafialną, czy oddając się zdobywaniu lub przekazywaniu wiedzy, czy wreszcie wypełniając inne 

dzieła apostolstwa lub do apostolstwa skierowane. Stąd też jest rzeczą bardzo ważną, by wszyscy 

prezbiterzy – tak diecezjalni jak i zakonni – wzajemnie się wspomagali. Żeby byli zawsze 

współpracownikami prawdy. Każdy związany z innymi członkami tegoż zespołu prezbiterów szczególnymi 

więzami miłości apostolskiej, posługi i braterstwa, co liturgicznie jest podkreślone przez fakt wkładania rąk 

na nowo wybranych podczas świeceń kapłańskich.  

 

c. Jedność, po trzecie, winna panować w samej osobowości kapłana. „Niech uczynki twoje nie przeczą 

mowie, aby gdy przemawiasz w kościele, nie odpowiadał ci ktoś po cichu: „Dlaczego więc sam tego nie 

czynisz?” Słaby to nauczyciel, który z pełnym żołądkiem rozprawia o poście; występować przeciw 

chciwości i zabójca potrafi; usta, myśli i ręce kapłana Chrystusowego powinny być w zgodzie” (św. 

Hieronim, Zgodność nauki i czynów, w: ks. M. Starowieyski, Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach, 

Kraków 2010, 151). W kapłanach nie rozdartych w sobie, ale mocno zjednoczonych, bogatych w 

doświadczenie, mądrych i wolnych biskup znajduje autentyczną pociechę.  

 

Przykłady wielkich współczesnych kapłanów, bł. Jana Pawła II, bł. księdza Jerzego Popiełuszki, dowodzą, 

iż tam gdzie modlitwa, celebrowanie Eucharystii, wierność konfesjonałowi i gotowość do poświęceń budują 

komunie z Bogiem i ludźmi, tam misja kapłańska obfituje w nadzwyczajne owoce.  

 

d. Autentyczny kapłan, po czwarte, jest silnie zjednoczony z wiernymi świeckimi. Dlatego np. 

„przygotowując się do mówienia, powinien baczyć, z jak wielką ostrożnością musi mówić, aby przez 

popełnianie błędów nie ranił serc słuchających, jeśli bezładnie porywa się do mówienia, i aby nie zrywał 

nierozsądnie jedności, gdy przypadkiem zechce uchodzić za mądrego. Dlatego bowiem prawda mówi: 

„Miejcie sól w samych sobie, a pokój między sobą”. Sól mianowicie oznacza mądrość słowa. Ten więc, kto 

usiłuje mądrze mówić, powinien się lękać, by jego mowa nie zakłóciła jedności słuchających (Grzegorz 

Wielki, Rozwaga i troska o jedność, w: ks. M. Starowieyski, Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach, 

Kraków 2010, 101-102).  

 

Ta jedność z wiernymi świeckimi sprawia, że: „nie tylko pasterz dogląda trzody, lecz także trzoda czuwa 

nad pasterzem, choć nie w sposób instytucjonalny. Czyni to przede wszystkim przez własną świętość i 

posłuszeństwo, domagając się od pasterza tego, co pasterz może i powinien zapewnić swej trzodzie. 

Przykładowo, we wspólnocie parafialnej nie tylko proboszcz czuwa, przewodniczy i prowadzi wspólnotę, 

lecz sama wspólnota czuwa przez swoje rodziny i młodzież, przez osoby starsze i przez chorych, przez 

tradycję wiary i pobożności, która ją ożywia, przez historię posługujących w tej wspólnocie świętych 

kapłanów. W ten sposób wspólnota czuwa nad życiem, nad porządkiem, nad dyscypliną, nad regułą 
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modlitwy, czyli nad właściwą służbą kapłana” (kard. Mauro Piacenza, Chrystus tożsamością kapłana, 

Kraków 2011, 136-137).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Duchu Święty, Boski Ogniu, obudź w nas taki zapał, jaki przemienił Apostołów, abyśmy nie byli zwykłymi 

głosicielami prawdy i moralności, ale żywymi narzędziami przelewania boskiej krwi w ludzkie dusze. 

 

Duchu Światłości, wyryj niezatartymi zgłoskami w naszym umyśle przekonanie, że nasze apostolstwo 

będzie skuteczne tylko na miarę tego, jak my sami będziemy żyli życiem nadprzyrodzonym, którego Ty sam 

jesteś pierwszą zasadą, a Jezus Chrystus jest źródłem. 

 

Duchu Miłości, rozpal w naszej woli gorące pragnienie życia wewnętrznego; przeniknij nasze serca Twoim 

potężnym wpływem, daj nam odczuć, że również tutaj na ziemi prawdziwe szczęście znajduje się tylko w 

naśladowaniu i uczestnictwie w tym życiu. 

 

Maryjo, Królowo Apostołów, 

Ty, która w milczeniu towarzyszyłaś Jezusowi  

w Jego głoszeniu ubogim Ewangelii pokoju, 

uproś wszystkim diakonom i prezbiterom,  

abym byli wiernymi głosicielami Słowa  

wobec owczarni powierzonej im przez Dobrego Pasterza.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Sport ćwiczeniem ciała, ducha i duszy sportowca, 

6.6.2012  

Abp Stanisław Gądecki. Sport – ćwiczeniem ciała, ducha i duszy sportowca (Katedra Poznańska – 

6.06.2012).  

   

W dniach od 8 czerwca do 1 lipca 2012 roku w Polsce i na Ukrainie odbędą się Mistrzostwa Europy w piłce 

nożnej. Mistrzostwa te – obok olimpiady – są drugim najważniejszym wydarzeniem sportowym tego roku. 

To wydarzenie przyciąga uwagę milionów sympatyków sportu na całym świecie. Z tej okazji, do naszej 

Ojczyzny przyjadą piłkarze i kibice, aby uczestniczyć w wielkim sportowym święcie.  

   

A my, my modlimy się dzisiaj w najstarszej polskiej katedrze o pomyślny przebieg tych mistrzostw. Tak 

głośne wydarzenie sportowe rodzi automatycznie refleksję na temat miejsca sportu w życiu poszczególnych 

ludzi i społeczności. Na temat chrześcijańskiej wizji sportu, która zakłada, iż celem sportu jest rozwój 

„całego” człowieka. Według chrześcijańskiej wizji, sport winien być szkołą rozwoju ciała, duszy i ducha 

sportowca. 

 

1. WYNATURZENIA SPORTU 
 

By łatwiej docenić wartość tej wizji, zacznijmy od dwóch znaczących objawów jej przeciwieństwa.  

 

a. źródło łatwego zysku 

 

„Dość liczne niestety i być może coraz bardziej widoczne są oznaki kryzysu, który zagraża czasem 
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fundamentalnym wartościom etycznym sportu. Obok sportu, który pomaga człowiekowi, istnieje bowiem 

inny sport, który mu szkodzi; obok sportu, który uszlachetnia ciało, istnieje sport, który je poniża i zdradza; 

obok sportu, który służy wzniosłym ideałom, jest też sport, który zabiega wyłącznie o zysk; obok sportu, 

który jednoczy, jest też taki, który dzieli” (Jan Paweł II, Wielki Jubileusz Zbawienia, 28.X.2000). 

 

Pierwszym symptomem kryzysu sportu jest przekształcenie go w źródło łatwego i olbrzymiego zysku. 

Trzeba mieć się na baczności przed tymi wszystkimi formami sportu, które – zapatrzone wyłącznie w zysk – 

manipulują tak sportowcami jak i kibicami. Poszukiwanie talentów sprowadza się wówczas do szukania 

„narzędzi” generujących dochody, które potem – pociągnięte mirażem zysków – są sprzedawane temu, kto 

da więcej. Godziny emisji telewizyjnych, modyfikowanie przepisów nie służą w takim przypadku lepszemu 

funkcjonowaniu sportu, ale większej oglądalności, a dzięki temu większym zyskom. Sprzyja temu pewien 

szczególny rodzaj dziennikarstwa sportowego, ukierunkowanego tylko na poszukiwanie nowinek i skandali, 

nie przejmujący się rzetelną informacją i uczciwym komentowaniem wydarzeń sportowych.  

 

Rozumiemy, że sportu zawodowego nie da się odciąć kompletnie od interesów ekonomicznych, nie idzie też 

o gloryfikowanie czystego amatorstwa, idzie raczej o to, by sport był postrzegany przede wszystkim w 

dynamice służby, a nie tylko w służbie jak największego zysku.  

 

Sport jest radością życia, jest zabawą, świętem, i jako taki jest cenny. Dzisiaj winien on uwolnić się od 

nadmiaru formalizmu, przez odzyskanie swojej bezinteresowności, swojej zdolności do utwierdzania 

więzów przyjaźni, do promowania dialogu oraz wzajemnej otwartości jednych wobec drugich, co ma 

przewagę nad twardymi prawami produkcji i konsumpcji oraz nad każdą utylitarną i hedonistyczną wizją 

życia (por. Jan Paweł II, Międzynarodowy Jubileusz Sportowców, Rzym 14.IV.1984).  

 

b. tendencja do bałwochwalstwa 

 

Bez wątpienia sport ma wielką siłę uwodzenia. Autor Drugiej Księgi Machabejskiej – w połowie II wieku 

przed Chrystusem – pisze tak o arcykapłanie żydowskim: „Burząc Prawem uświęcone urządzenia, 

wprowadzał zwyczaje przeciwne Prawu. Umyślnie bowiem pod samym zamkiem wybudował gimnazjum i 

najlepszych młodzieńców zachęcił do włożenia kapelusza. Nastąpiło tak wielkie rozkrzewienie hellenizmu i 

taka moda na obce obyczaje, pod wpływem niezwykłej nikczemności bezbożnika, nie-arcykapłana Jazona, 

że kapłani nie okazywali już żadnej gorliwości w służbie ołtarza, ale gardząc świątynią i zaniedbując ofiary, 

zaraz na sygnał [do rzucania] dyskiem spieszyli się, aby wziąć udział w niezgodnych z Prawem ćwiczeniach 

palestry. Za nic sobie mając zaszczyty ojczyste, za najpiękniejsze uważali greckie odznaczenia. Oto 

dlaczego znaleźli się w trudnym położeniu: w tych [bowiem], których życie chcieli naśladować i do których 

chcieli się upodobnić, znaleźli wrogów i ciemiężycieli. Występowanie bowiem przeciwko Bożym prawom 

nie ujdzie bezkarnie, ale to się okaże w chwili, która nastanie” (2 Mch 4,11-14). 

 

Drugim, jeszcze groźniejszym znakiem kryzysu sportu jest jego tendencja do bałwochwalstwa, czyli do 

oddawania czci stworzeniu zamiast Stwórcy. „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! [...] Nie 

będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył” (Wj 20,3-5). To pierwsze przykazanie Dekalogu 

zawiera postanowienie, na którym bazują i z którego wynikają wszystkie pozostałe przykazania. 

Bałwochwalstwo pozostaje stałą pokusą wiary. Polega ono na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem; bez 

względu na to, czy chodzi tu o władzę, pieniądz, przyjemność, rasę, państwo itd. Księga Rodzaju uczy, że 

Bóg stworzył człowieka „na swój obraz, na obraz Boży go stworzył” (Rdz 1,27), podobnego do siebie. 

Inaczej mówiąc, Bóg stworzył człowieka jako odbicie swojej chwały. Niestety – po upadku – człowiek jest 

skłonny podnosić wartości względne do rangi Absolutu. Często nie zgadza się być odbiciem chwały 

Stwórcy i zaczyna oddawać boską chwałę czemuś, co zostało stworzone. Słowo „idol” – „bożek” pochodzi z 

greki i oznacza „obraz”, „postać”, „wizerunek”, lecz również „widmo”, „zjawę”, „czczy pozór”. Bożek jest 

zwodniczy, odwodzi bowiem tego, kto mu służy, od rzeczywistości, by zamknąć go w królestwie pozoru. 

 

Proces ten ma jednak swoje przykre i nieuchronne konsekwencje. Bałwochwalca staje się podobny do 

bożka, którego sobie wybrał. „Do nich są podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa” (Ps 115, 4-5. 8). 
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Nie ma możliwości zachowania neutralności w tej sprawie.  

 

W artykule: „Futbol - sposób na wspólne dojrzewanie czy bałwochwalstwo. Impresje misjonarza z 

Argentyny” autor tak pisze: W dobie globalnego wysokiego bezrobocia, jest bezwzględnie pozytywne, że 

piłka nożna w szerokim sensie otwiera perspektywy zarabiania na życie. Transfery zawodników, reklama, 

totalizator sportowy, sprzęt piłkarski, przeprowadzanie zawodów sportowych, gastronomia, gadżety 

ligowych klubów, a więc masowo produkowane klubowe koszulki, szaliki, odznaki itp., tworzą znamiona 

„przemysłu futbolowego”. Spirala pieniądza związana z futbolem nakręca jednak wielu ludzi do tego 

stopnia, że piłka nożna staje się przysłowiowym „bożkiem”, wokół którego wszystko się kręci i któremu 

poświęca się takie wartości, jak uczciwość, zdrowie i rodzinę (ks. M. Piątkowski, SVD). W konsekwencji, w 

umysłach prostych ludzi, obiektem podziwu i uwielbienia staje się ktoś, kto nieraz ze wszech miar na takie 

uwielbienie nie zasługuje. „Dlatego też, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa!” (1 Kor 10,14). 

 

2. ĆWICZENIE CIAŁA  
 

Na szczęście, poza ciemną, istnieje także jasna strona sportu, której staramy się poświęcać więcej uwagi. 

Kościół bowiem uczy, iż ciało ludzkie jest arcydziełem Bożego stworzenia i zaleca rozwijanie tego 

wspaniałego narzędzia przez odpowiednie ćwiczenie fizyczne, które przysposobią ciało do wysiłku a 

jednocześnie pomogą uniknąć wypaczeń pojawiających się na tle kultu ciała. Skupienie się na sprawności i 

wyglądzie ciała bywa rzeczą słuszną, o ile nie wkrada się w to motyw narcyzmu, który ogłupia człowieka i 

wpycha go w pościg za nieosiągalnym mitem wiecznej młodości. Ponadto, kształtowanie zdrowego, 

sprawnego i silnego organizmu uczy nas wszystkich tego, że w życiu nie można osiągnąć nic wzniosłego ani 

pięknego bez pokonania ascetycznej drogi, która nas hartuje, uzdalniając do osiągnięcia coraz to wyższych 

celów. Na dłuższą metę tego wzniosłego celu nie da się osiągnąć oszustwem, przez stosowanie 

podejrzanych czy wręcz szkodliwych środków.  

 

Ciało – według chrześcijańskiej wizji – warte jest należytej uwagi, właściwego poszanowania i rozważnej 

opieki, ponieważ przeznaczone jest do ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią. Dlatego: „Chwalcie więc 

Boga w waszym ciele” – woła św. Paweł (1 Kor 6,20).  

 

3. ĆWICZENIE DUCHA 
 

Wzywając do rozwijania i umacniania ciała ludzkiego, Kościół myśli także o dalszej perspektywie ludzkiej 

dojrzałości, o rozwijaniu dojrzałości ludzkiego ducha. Ćwiczenie ludzkiego ciała stanowi pośrednio 

wezwanie również do kształcenia ludzkiego ducha. Każdy rodzaj sportu niesie przecież ze sobą bogactwo 

takich wartości jak: metodyczne przygotowanie, ćwiczenie odruchów, wyważone zaangażowanie własnych 

energii, kształtowanie woli, męstwo, kontrolę wrażliwości, wytrwałość, wytrzymałość, znoszenie trudów i 

niewygód, wstrzemięźliwość, panowanie nad własnymi uczuciami, poczucie lojalności, umiejętność 

podporządkowania się zasadom, prawość, uczciwość, która zakazuje posługiwania się oszustwem, 

poświęcenie, wyrzeczenie i solidarność, gdy trzeba pozostać w cieniu dla dobra własnej drużyny, 

braterstwo, przyjaźń, wierność zobowiązaniom, szlachetność, sprawiedliwość, wspaniałomyślność wobec 

zwyciężonych, skromność w triumfie, zrównoważenie w razie niepowodzenia. Wszystkie te wartości – choć 

powiązane są z działalnością fizyczną – składają się także na całokształt rzeczywistości moralnej, która 

przyczynia się do edukacji prawdziwie chrześcijańskiego ducha.  

 

Sport, który przekazuje wartości etyczne – określany mianem fair play – wychowuje, jednoczy, sprawia 

przyjemność i budzi radość, uczy patriotyzmu, buduje przyjaźnie oraz pokój między ludźmi i narodami 

godny jest wszelkiego poparcia. 

 

Sportowe zaangażowanie nie może się ograniczać do sukcesu sportowego, ani nawet do indywidualnego 

samodoskonalenia. Ono winno nas porywać do zabiegania o wyższe wartości; o życie rodzinne, 

obywatelskie i społeczne. Celem sportu jest bowiem osiągnięcie takiego poziomu rozwoju, „aby siły ducha 

mogły przezwyciężać, ograniczone z natury możliwości ciała” (Jan Paweł II).  
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4. ĆWICZENIE DUSZY 
 

„Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś 

nieprzemijającą” (1Kor 9,25). Każdy autentyczny sport staje się także szkołą rozwoju duszy ludzkiej. Nawet 

najsłynniejszy sportowiec, kiedy staje w obliczu pytań najważniejszych, odkrywa, że jest całkiem bezbronny 

i potrzebuje światła Bożego. Bez wiary, chęć bycia najlepszym traci sens. U lichych sportowców uprawianie 

sportu prowadzi nieraz do degeneracji ducha, której pierwszym symptomem jest zapomnienie o niedzielnej 

Eucharystii. Tylko silny duchowo sportowiec słyszy w swoim duchu wołanie apostoła Pawła: „Walcz w 

dobrych zawodach, zdobądź życie wieczne” (1 Tm 6,12). 

 

Św. Paweł przekazuje następującą zachętę Tymoteuszowi: „Sam zaś ćwicz się w pobożności! Bo ćwiczenie 

cielesne nie na wiele się przyda; pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego, mając zapewnienie życia 

obecnego i tego, które ma nadejść. [...] wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w 

wierze, w czystości!” (1Tm 4,7-8.12). 

 

„Ty natomiast, o człowiecze Boży, […] podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, 

wytrwałością, łagodnością! Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś 

powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków” (1Tm 6,11-12). 

 

Tak, sport może stać się wspaniałym narzędziem podnoszenia własnego ducha do tej nadprzyrodzonej mety, 

do której zostaliśmy powołani przez Stwórcę. Może pomóc w osiągnięciu niezniszczalnej nagrody życia 

wiecznego (por. 1 Kor 9,24-25). Prawdziwy mistrz może powiedzieć pod koniec swojego życia: „W 

dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2 Tm 4,7).  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Drodzy sportowcy nie zapominajcie nigdy o tym, że inni ludzie a w szczególności młodzi, patrzą na Was, że 

stanowicie dla nich ważne punkty odniesienia. Nie będziecie dla nich nigdy prawdziwym oparciem, dopóki 

praktykowany przez Was sport nie stanie się dla Was rzeczywiście szkołę kształcenia ciała, ducha i duszy.  

 

„Nieodzowną częścią każdego widowiska sportowego – jak mówi Oświadczenie Rady Społecznej przy 

Arcybiskupie Poznańskim na Euro 2012 – są kibice. Kibic to ktoś oddany swojej drużynie, wspierający ją 

zarówno w momentach zwycięstw, jak i porażek. Pośród kibiców zdarzają się – jak w każdej grupie 

społecznej – ludzie źle wychowani, którzy nie potrafią się należycie zachować, szukając mocnych wrażeń, 

niekiedy na granicy prawa, a nawet wbrew niemu. Jednakże w większości istnieją na szczęcie także kibice, 

którzy pielęgnują tradycje patriotyczne, prowadzą akcje charytatywne, wspierają potrzebujących, co budzi 

szacunek i wdzięczność”.  

 

Jako mieszkańcy Poznania i Wielkopolski pragniemy okazać serdeczną gościnność wobec wszystkich 

piłkarzy i kibiców, którzy przyjadą do Poznania wspierać swoich zawodników. Chcemy się dzielić z nimi 

chrześcijańskimi wartościami, na których była budowana Europa. Chcemy przypomnieć, że – gdy chodzi o 

dzieje Polski i chrześcijaństwa w Polsce – tutaj, w Poznaniu, „wszystko się zaczęło” – jak powiedział bł. Jan 

Paweł II.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Poświęcenie sztandaru, 6.6.2012  

Abp Stanisław Gądecki. Wychowanie, wiedza, mądrość, świętość. Poświęcenie sztandaru Publicznego 

Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki (Poznań, kościół pw. św. Jana Kantego – 

6.06.2012).  
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Dzisiaj Duch Święty pozwala nam uczestniczyć w uroczystości poświęcenia sztandaru Publicznego 

Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki.  

 

Ta czynność domaga się najpierw odpowiedzi na proste pytanie: po co nam sztandar? Na to pytanie 

odpowiedział już Stary Testament, wskazując na praktyczne zastosowanie tego znaku. Dookoła sztandarów 

(semeion, hegemonia; signum, vexillum, turma) gromadziły się wojska w określonym porządku. „Izraelici 

zaś rozbiją namioty według swoich zastępów: każdy na swoim [miejscu w] obozie i każdy pod swoją 

chorągwią” (Kpł 1,52). Sztandar był więc punktem zbornym dla bytowania człowieka na ziemi. Dookoła 

niego osiedlał się Izrael. Razem z nim przechodził w inne miejsce. Sztandarowi, który towarzyszył Ludowi 

Bożemu, podporządkowana była zmienność ludzkiego życia. Ponadto, on sam, w odmiennych 

okolicznościach nabierał zupełnie innego znaczenia. Inne było jego znaczenie podczas przygotowań do 

wojny (zbawienna rada). Inne w trakcie bitwy (siła). Jeszcze inne, w chwili zwycięskiego powrotu (radość). 

W końcu też inne, w chwili powrotu po klęsce (hańba).  

   

A jednak – przy całej swojej zmienności – w sztandarze pozostaje coś niezmiennego. Są to cztery narożniki 

sztandaru, które wskazują na władztwo (hegemonia) czterech zasad, jakimi kieruje się zgromadzona pod 

sztandarem społeczność. Tym razem społeczność katolickiego gimnazjum. Tymi czterema zasadami są: 

kształcenie, wychowanie, mądrość, świętość.  

 

1. KSZTAŁCENIE  
 

Pierwszą zasadą przyświecającą każdej szkole, w tym również szkole katolickiej, jest kształcenie, 

zdobywanie wiedzy, nauka. Jest to zasada fundamentalna, potwierdzona przez doświadczenie wieków. Na 

świecie bowiem wiele osiągnięto za przyczyną wiedzy człowieka i rozwoju jego twórczego ducha. Dzięki 

wiedzy zdobywanej w najróżniejszy sposób (przez doświadczenie i pracę, w szkołach i prywatnych 

lekturach). Z pomocą wiedzy człowiek poczynił niemałe postępy, odkrył ukryte tajemnice natury i historii, 

dokonał wiele w dziedzinie podporządkowania sobie świata materialnego. W pewnym sensie tego rodzaju 

wiedzy szukał już król Salomon, idealny władca biblijny, uważając ją za cześć Bożego objawienia: „On mi 

dał bezbłędną znajomość rzeczy: poznać budowę świata i siły żywiołów, początek i kres, i środek czasów, 

odmiany przesileń i następstwa pór, obroty roczne i układy gwiazd, naturę zwierząt i popędy bestii, moce 

duchów i myślenie ludzkie, różnorodność roślin i siły korzeni. Poznałem i co zakryte, i co jest jawne, 

pouczyła mnie bowiem Mądrość – sprawczyni wszystkiego” (Mdr 7,17-21).  

 

Wkrótce jednak okazało się, że wiedza nie zawsze jest synonimem dobra. Posługując się potęgą wiedzy, 

którą można nazwać uczonością, człowiek stworzył nie tylko rzeczy użyteczne dla własnego rozwoju, ale 

również takie, które przyczyniły się do jego zniszczenia. Co więcej, tworzy je nadal z tą tylko różnicą, że 

coraz doskonalsze i coraz groźniejsze. Chociaż posiada on coraz więcej wiadomości na jakiś temat, 

uczoność, dzięki której tworzy, kieruje się nieraz przeciwko niemu samemu. Najwymowniejszym tego 

przykładem była nauka w służbie Holokaustu. 

 

Ponadto, kształcenie o charakterze wyłącznie technicznym i praktycznym może doprowadzić młode 

pokolenia do roli „ucznia czarnoksiężnika” ze znanej opery Paula Dukasa, który to uczeń potrafił 

wywoływać duchy, ale nie był w stanie nad nimi zapanować. Edukacja nie biorąca pod uwagę konieczności 

działania moralnego może zniszczyć przyszłość ludzkości. 

 

2. WYCHOWANIE 
 

Kształcenie domaga się koniecznie wychowania. W pedagogice coraz częściej słyszy się postulat 

skierowany do rodziców i wychowawców: „Miejcie odwagę wychowywać!”. Ten głos musi zabrzmieć w 
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katolickiej szkole jeszcze mocniej i dobitniej. Nauczyciele, miejcie odwagę wychowywać mimo wszystko! 

Mimo trudności, mimo galopujących zmian w mentalności i kulturze życia, mimo szalonych zmian w 

rodzinie i społeczeństwie. Wychowanie wciąż jest fundamentalnym celem szkoły, a jego realizacja zależy 

głównie od odważnych i twórczych nauczycieli. Obok odwagi, rodzicom i nauczycielom potrzebna jest 

wiara w sens i potrzebę wychowania uczniów.  

 

Na szczęście mamy już za sobą modne poglądy naturalistów i antypedagogów, którzy próbowali nam 

wmówić, że wychowanie jest niepotrzebne. Według ich filozofii człowiek jest z natury dobry, a cała sztuka 

wychowania winna polegać na nie przeszkadzaniu naturze w jej własnym rozwoju. Rodzice i nauczyciele 

mieliby tylko zapewnić dzieciom dobre warunki rozwoju, a natura sama sprawi, że wyrosną z nich dobrzy 

ludzie. W modnej przez pewien czas antypedagogice, mówiono wprost, że wychowanie to swego rodzaju 

„mord na młodym człowieku”. Młodym winno się jedynie towarzyszyć w rozwoju i nie krępować ich 

żadnymi normami czy zasadami wychowania. Pochodną takiego myślenia jest realizowanie haseł 

przyznania dziecku całkowitej swobody w kształtowaniu samego siebie. Zapewnienie mu bezstresowego 

rozwoju. Skoncentrowanie się na jego potrzebach i maksymalne ich zaspokajanie. Jest to wyraźne przejście 

od aksjocentryzmu w stronę radykalnego pajdocentryzmu. Tego typu błędne założenia mocno nadszarpnęły 

odwagę wychowania. Odwagę wymagania od dzieci określonych postaw, norm zachowania czy sprawności. 

Przeniosły też akcenty z wychowania społecznego – „bycia dla drugich” – w stronę wychowania 

indywidualistycznego, gdzie potrzeby dziecka stają się zdecydowanie ważniejsze niż dobro wspólne.  

 

Kościół katolicki od dawna w swoim nauczaniu o wychowaniu wyraźnie przestrzegał przed błędnymi 

założeniami pedagogicznymi. W encyklice o chrześcijańskim wychowaniu Divini illius magistri już papież 

Pius XI podkreślał, że podmiotem każdego wychowania jest cały człowiek, upadły, ale odkupiony. Słabość i 

grzeszność człowieka zakładają potrzebę i odwagę wychowania, aby go skierować ku obiektywnemu dobru.  

 

Jednym ze źródeł zaniedbania wychowania w szkole może być przesunięcie akcentu z celów 

wychowawczych w stronę metod nauczania i wychowania. Współczesny nauczyciel owszem podnosi swoje 

umiejętności w zakresie metodyki, ale coraz mniej myśli o celach swojej działalności. Tymczasem każde 

ludzkie działanie rozpoczyna się właśnie od jasnego sformułowania celów. Możemy dziś znaleźć wiele 

ciekawych propozycji z zakresu dydaktyki, warsztatów nowoczesnego nauczania i zastosowania metod 

aktywizujących, znika natomiast dyskurs o ideałach wychowawczych. Przypomina to młodego człowieka, 

który staje przed okienkiem kasy biletowej i prosi o bilet na pociąg ekspresowy i to w wagonie pierwszej 

klasy, ale nie zna celu swojej podróży. Działalność wielu szkół skupiona jest na sprawnym działaniu 

organizacyjnym i metodycznym, przy jednoczesnym braku jasnego określenia celów wychowawczych. Nie 

znaczy to, że metody te są nieważne, ale one muszą służyć realizacji konkretnych celów (bp A. Długosz).  

 

3 MĄDROŚĆ 
 

W procesie wychowania człowiek nie może zatrzymać się na samej wiedzy. Wychowanie winno prowadzić 

młodego człowieka od wiedzy do mądrości, czyli od idei do dobra.  

„Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi – aby nie 

mówić podstępnie. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze, niech szuka pokoju i niech idzie za nim. [...] 

A z łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre 

postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej 

bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle” (1P 3,10-11.16-17). 

 

Tę myśl zwięźle wyraził Mikołaj Kopernik: „Zadaniem wszystkich nauk szlachetnych jest odciągać 

człowieka od zła i kierować jego umysł ku większej doskonałości”. Był bowiem przekonany, że ten, kto nie 

postępuje zgodnie z mądrym myśleniem, ten zaczyna myśleć zgodnie ze swoim niemądrym postępowaniem.  

 

Niestety, co dla Kopernika było oczywistością, dzisiaj stanęło pod znakiem zapytania. Doświadczenia, jakie 

poczyniła ludzkość w minionym stuleciu zdecydowanie przeczą optymistycznemu przekonaniu o silnej 

więzi między zdobywaniem wiedzy a postępem moralnym człowieka. Ludźmi zdolnymi do największego 
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barbarzyństwa, winnymi największych ludobójstw w historii ludzkości, którzy uczynili z antropologii, z 

medycyny, socjologii, historii a także z innych nauk ślepe niewolnice ideologii okazali się nie tyle 

niewykształceni prostacy, ile właśnie ludzie wykształceni. Nazizm i komunizm, czyli narodowy i 

międzynarodowy socjalizm, nie były propagowane przez samych psychopatów i ludzi prymitywnych. Te 

ideologie osiągały sukcesy, ponieważ posiadały na swoich usługach całe rzesze ludzi wykształconych. 

Podobnie zresztą działo się w nam bliższych czasach. Umysły, w których zrodził się plan systematycznego 

ludobójstwa na narodzie kambodżańskim były wcześniej kształcone na Sorbonie. Z kolei osoby 

odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie ataku na World Trade Center kształciły się na 

wyższych uczelniach Niemiec.  

 

List Jakuba (3,14-17) wymienia cechy mądrości fałszywej, w odróżnieniu od cech mądrości prawdziwej. 

Mądrość fałszywa, ziemska, zmysłowa, szatańska jest przyczyną zazdrości, sporów, bezładu i wszelkiego 

występku. Natomiast mądrość „zstępująca z góry” jest czysta, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna 

miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy (Jk 3,14-17). W takim kontekście 

łatwo nam zrozumieć, co znaczą słowa: „Bojaźń Pańska jest szkołą mądrości” (Prz 15,33). 

 

„Nie będą jej widzieli grzesznicy. Daleka jest od pychy, a kłamcy o niej nie przypomną sobie” (15,7-8). My 

tymczasem nie dostrzegamy często nic paradoksalnego w byciu człowiekiem rozumnym, którego nie 

obchodzi dobro. Myślimy że można odnosić sukcesy na polu wiedzy, nie licząc się z kryteriami moralnymi. 

„Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu 

uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości” (Jk 3,13). W biblijnym tego słowa znaczeniu 

„mądrym” nie może być nazwany ktoś, kto jest człowiekiem złym. 

 

4. ŚWIĘTOŚĆ  
 

Wracając do Listu Jakuba warto zauważyć, że – jako pierwszą zaletę, niejako wprowadzającą w pozostałe – 

wymienia on „czystość”, czyli świętość; przejrzyste odbicie Boga w ludzkiej duszy (Jk 3,17).  

 

Społeczeństwu potrzebni są nie tylko ludzie wykształceni, dobrzy, społeczeństwu potrzebni są przede 

wszystkim święci. W Biblii tym terminem określa się najpierw pewien status. W Liście do Filipian czytamy: 

„Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu Cezara” (Flp 4,22). W tym tekście „święci” to po 

prostu chrześcijanie, ludzie ochrzczeni. Nie ma w tym żadnej kwalifikacji moralnej. Następnie terminem 

„święty” można – jak to czyni np. List do Hebrajczyków – określić człowieka zbawionego przez Chrystusa. 

Jezus poniósł mękę, „aby krwią swoją uświęcić lud” (Hbr 13,12). Świętość w tym przypadku jest dziełem 

łaski. W końcu jest też i trzecie znaczenie, które – podobnie jak w Pierwszym Liście do Tesaloniczan – 

określa pewną postawę moralną, uczynki danego człowieka: „zachowywaliśmy się święcie, sprawiedliwie i 

nienagannie” (1Tes 2,10).  

 

Świętość to pełnia człowieczeństwa. Chrystus jest doskonałym człowiekiem właśnie dlatego, że jest 

świętością wcieloną. Dlatego to święci są wcieleniem takich wartości jak kultura, wierność, solidarność, 

prawe sumienie, prymat «być» nad «mieć», heroizm, pokój, poszanowanie drugiego człowieka, 

poszanowanie natury, przebaczenie, pomoc itd. Świętość to nie teoretyczny ideał, piękny, lecz nieosiągalny. 

Nie polega ona na dokonywaniu rzeczy niezwykłych, lecz na niezwykłym podejściu do rzeczy zwykłych.  

 

Przez wieki święci byli prawdziwymi latarniami morskimi dla ludzkości. Wskazywali jej nowe modele 

kultury. Odpowiadali na nowe wyzwania, stojące przed narodami, wspierając w ten sposób postęp ludzkości 

w jej historycznych przeobrażeniach. To oni byli prawdziwymi architektami historii człowieka (por. kard. 

Josè Saraiva Martins CMF, Święci i świętość według Jana Pawła II). Na krętych drogach dziejów to właśnie 

oni byli prawdziwymi reformatorami społeczeństwa i bardzo często wyprowadzali historię z ciemności, do 

których powrót wciąż jej zagraża. Oświecali ją zawsze, gdy było to konieczne (por. Benedykt XVI, Święci 

zmieniają Kościół i świat. Czuwanie modlitewne – 20.08.2005). 

 

Świętość nie zna żadnych granic geograficznych, rasowych, kulturowych czy społecznych. Święci to ludzie, 
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którzy poważnie potraktowali Ewangelię, żyjąc nią w sposób radykalny, dając o niej świadectwo. Oni 

należą do DNA Kościoła. Do niego zaliczamy również Waszego patrona, świętego Stanisława Kostkę. Nie 

wypada, aby uczniowie szkoły noszącej takie imię, stawiali sobie minimalistyczne cele.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

O tę świętość trzeba się modlić. Pewien człowiek stanął kiedyś na kamienistym brzegu rwącej rzeki. Chciał 

zatrzymać strumień wody i skierować go w stronę swojego wysychającego pola. Nie miał żadnych narzędzi, 

zaczął więc cierpliwie wrzucać kamienie do wody. Przez dłuższy czas nie widział żadnych efektów swojej 

pracy. Kamienie znikały pod powierzchnią wody, on jednak rzucał je dalej cierpliwie, kamień po kamieniu, 

aż któregoś dnia woda zaczęła się piętrzyć i zmieniać swoje koryto. Ta historia jest obrazem wytrwałej 

modlitwy. Czasami, kiedy się modlimy, wydaje się nam, że nasze słowa zapadają się bez echa, jak kamień w 

wodę. Jeśli jednak wytrwamy na modlitwie, nadejdzie taki dzień, w którym woda się spiętrzy, zmieni swoje 

koryto i nawodni nasze życie łaską. Bądźmy cierpliwi i módlmy się wytrwale, nawet wtedy, kiedy mamy 

wrażenie, że nasze modlitwy nic nie zmieniają. Jeśli wytrwamy, Bóg przeleje na nas „strumienie wody 

żywej”. Niech w tym dziele wspinania się od wiedzy do dobra i od dobra do świętości wspiera każdego z 

Was przykład wytrwałości Patrona Waszego gimnazjum.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

7.6.2012 

Abp Stanisław Gądecki. Kościół szkołą odpowiedzialności. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa (Plac za Katedrą Poznańską – 7.06.2012). 
 

W dzisiejszą uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej ulicami miast i wiosek na wszystkich kontynentach niesiony 

jest Przenajświętszy Sakrament. To Chrystus idzie pośród nas, prowadząc nas do królestwa niebieskiego. 

Nasz Zbawiciel nadal idzie po drogach świata, przewodząc pielgrzymce życia kolejnych pokoleń 

chrześcijan. Umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość. Pociesza w utrapieniach. Podtrzymuje w dążeniu do 

sprawiedliwości i pokoju. Chrystus solidarny z dziejami człowieka. My z naszej strony adorujemy naszego 

Zbawiciela, który zanurza nas coraz pełniej w swojej nieskończonej Miłości, upewniając nas, że Jego 

Miłość nie jest zastrzeżona dla nielicznych, ale jest przeznaczona dla wszystkich.  

   

Sław, języku, tajemnicę 

Ciała i najdroższej Krwi, 

Którą, jako łask krynicę, 

Wylał w czasie ziemskich dni 

Ten, co Matkę miał Dziewicę, 

Król narodów, godzien czci.  

 

1. TEOLOGIA  

 

a. Najdawniejsza zapowiedź tej uroczystości została nam dzisiaj przypomniana w czytaniach liturgicznych, 

przekazujących opis zawarcia przymierza między Bogiem a Izraelem na Synaju. Tam Mojżesz zbudował 

najpierw ołtarz u stóp góry i postawił dwa¬naście stel, które symbolizowały obecność dwunastu po¬koleń 

Izraela, spotykających się, aby uroczyście ślubo¬wać Bogu swoją wierność.  

 

Następnie „polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców”, a 

potem wziął połowę krwi i skropił nią ołtarz.  
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Później odczytał ludowi Dziesięć Przykazań oraz Prawo przymierza („wszystkie słowa Pana i wszystkie 

Jego zlecenia” – Wj 24,3), co zostało zaakceptowane przez Izraelitów: „Wszystko, co powiedział Pan, 

uczynimy i będziemy posłuszni”. Wtedy Mojżesz wylał drugą połowę krwi na lud, mówiąc: „Oto krew 

przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów!” (Wj 24,8).  

 

W ten sposób – przez krew zwierząt ofiarnych, symbol życia – zostało przypieczętowane przymierze 

między Bogiem a Izraelem. Przy pomocy tego gestu zrodziła się szczególna „więź krwi” między Bogiem a 

Jego Ludem.  

 

b. To wydarzenie spod Synaju – o ponad tysiąc lat uprzedzające scenę z Wieczernika – było zapowiedzią 

nowego przymierza, które Chrystus przypieczętował swoją ofiarą; tym razem już nie krwią zwierząt, ale 

swoją własną krwią.  

 

Tę ofiarę Jezus zapowiedział wcześniej we Wieczerniku. „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy 

błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął 

kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew 

Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,26-28). Wypowiadając słowa: 

„To jest Ciało moje, za was wydane, to jest moja Krew, wylana za was i za wielu”, Jezus uprzedził to, co 

miało się wydarzyć wkrótce na Kalwarii. Z miłości przyjął całą mękę z jej cierpieniem, z jej przemocą, aż 

po śmierć na krzyżu. Akceptując ją dobrowolnie, przemienił ją w akt ofiary. On „złożył Bogu samego siebie 

jako nieskalaną ofiarę”.  

 

W noc ostatnią przy wieczerzy 

Z tymi, których braćmi zwał,[...] 

Sam Dwunastu się powierzył 

I za pokarm z rąk swych dał. 

 

Chrystus – przez swoją ofiarę – stał się jedynym Zbawicielem świata. Pośrednikiem nowego i wiecznego 

Przymierza (por. Hbr 9,15). On wypełnił Przymierze, jakie Bóg zawarł kiedyś z narodem wybranym na 

Synaju. Nowe przymierze otwarł dla wszystkich narodów. Dlatego Kościół nie lekceważy tego, co czynią 

ludzie wyznający inne religie, aby zbliżyć się do Boga i dostąpić oczyszczenia, ale przeciwnie – popiera 

owocny dialog międzyreligijny. Zarazem jednak mówi wyraźnie, że Chrystus jest jedynym Odkupicielem, 

Synem Bożym, który dla nas stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał (Jan Paweł II, Zamieszkał wśród 

nas. Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» - 25 VI 2000).  

 

Poprzez wierność Chrystusa została odwrócona niewierność Adama. Ofiara Chrystusa odwróciła losy 

świata. Ona jest źródłem, z którego płynie przebaczenie grzechów. O ile starotestamentowy obrzęd 

pokropienia krwią zwierząt zapewniał człowiekowi odzyskanie czystości ciała (czystości rytualnej, 

zewnętrznej), o tyle oczyszczająca moc ofiary Jezusa oczyszcza nasze sumienie „z martwych uczynków”. 

Przekształca człowieka od wewnątrz, obmywając go z grzechów, aby „żywy” – przez łaskę i miłość – mógł 

służyć „Bogu Żywemu”.  

„Gdyby nie było krzyża – powie św. Andrzej z Krety – Chrystus nie zostałby ukrzyżowany. Gdyby nie było 

krzyża, Życie nie zostałoby przybite gwoździami do drzewa. Gdyby nie było przybite gwoździami, z boku 

nie wypłynęłaby krew i woda dla oczyszczenia świata, dokument grzechu nie zostałby zniszczony, nie 

otrzymalibyśmy wolności, nie radowalibyśmy się drzewem życia, raj nie zostałby otwarty. Gdyby nie było 

krzyża, śmierć nie byłaby zwyciężona, piekło nie zostałoby pozbawione swej mocy” (św. Andrzej z Krety, 

Oratio 10 in Exaltatione sanctae crucis). Krzyż stał się dla całego świata powszechnym znakiem zbawienia. 
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Podczas gdy starotestamentalne ofiary miały wartość przemijającą, ofiara Chrystusa ma wartość 

nieskończoną; jest złożona „raz na zawsze”. Ona jest nieporównywalna z innymi wydarzeniami 

historycznymi. Wszystkie inne wydarzenia historyczne występują tylko raz i przemijają, znikają w 

przeszłości. Natomiast wydarzenie krzyża i zmartwychwstania nie przemija. Ono przekracza wszelkie czasy 

i jest w nich stale obecne. Ono trwa i pociąga wszystko ku Życiu (por. KKK, 1085). 

 

Ustały dawne ofiary, a oto nadeszła nowa, złożona tylko raz na Kalwarii, lecz sakramentalnie odnawiana 

każdego dnia we Mszy św. Jej odkupieńcze bogactwa są rozdawane wiernym wszystkich czasów. Ofiara ta 

stała się ośrodkiem i podporą życia chrześcijańskiego. Odtąd ten, kto się posila Ciałem i Krwią Chrystusa, 

może podjąć swój własny krzyż, zgadzając się we wszystkim – ze względu na Miłość – z wolą Ojca.  

 

2. ŻYCIE  

 

a. Dzięki temu Chrystus nie jest już obecny pośród nas w taki sam sposób jak wówczas, kiedy chodził 

drogami Palestyny. Teraz Jego obecność jest innej natury. Uwielbiony Chrystus jest między nami w 

sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej, w tej wiecznej pamiątce swojej męki, w największym pośród wszystkich 

cudów. Kościół nie ma nic cenniejszego i większego od sakramentu Eucharystii, tego „źródła niezrównanej 

pociechy” (por. św. Tomasz z Akwinu, Oficjum na Boże Ciało, 57, 4).  

 

Kiedy przyjmujemy Komunię świętą, zostajemy wcieleni w Chrystusa a nasze życie zostaje przemienione i 

wywyższone w Nim. Podczas gdy pokarm cielesny – powie Benedykt XVI – jest przyswajany przez nasz 

organizm i przyczynia się do podtrzymania go przy życiu, w przypadku Eucharystii, tego pokarmu 

duchowego, to nie my go przyswajamy, ale on nas przyswaja, tak że stajemy się podobni do Chrystusa. On 

nas przemienia w siebie. Stajemy się członkami Jego ciała, jednoczymy się z Nim. Podczas tego spotkania 

nasz indywidualizm zostaje uwolniony od swego egocentryzmu i włączony w Osobę Jezusa. W ten sposób 

Eucharystia, jednocząc nas z Chrystusem, otwiera nas także na innych, sprawia, że stajemy się ich 

członkami, a oni naszymi. Nie jesteśmy już podzieleni, lecz stanowimy w Nim jedno. Komunia 

eucharystyczna łączy mnie z osobą, która stoi obok mnie, z którą być może nie mam nawet dobrych relacji. 

Łączy mnie także z odległymi braćmi z każdej części świata.  

 

I tak z Eucharystii wynika konieczność obecności Kościoła w życiu społecznym, czemu dają świadectwo 

wielcy święci społecznicy. Kto rozpoznaje Jezusa w świętej hostii, ten rozpoznaje Go w cierpiącym, 

głodnym i spragnionym, obcym, nagim, chorym, uwięzionym bracie i staje się wrażliwy na każdego 

człowieka. Angażuje się na rzecz tych, którzy są w potrzebie. Z daru miłości Chrystusa wynika zatem nasza 

chrześcijańska odpowiedzialność za budowanie społeczeństwa solidarnego, sprawiedliwego i braterskiego. 

Zwłaszcza w naszych czasach, kiedy globalizacja sprawia, że w coraz większym stopniu jesteśmy 

wzajemnie uzależnieni, chrześcijanie mogą i powinni starać się o to, aby ta jedność nie była budowana bez 

Boga, to znaczy bez prawdziwej Miłości, gdyż doprowadziłoby to do zamieszania, do przemocy jednych 

względem drugich. Ewangelia od zawsze prowadzi do jedności rodziny ludzkiej. Do jedności, która nie jest 

narzucona z zewnątrz czy podyktowana przez interesy ideologiczne bądź ekonomiczne, lecz oparta na 

poczuciu odpowiedzialności jednych za drugich. Od Sakramentu Ołtarza uczymy się, że drogą prawdziwej 

sprawiedliwości jest dzielenie się dobrem z drugimi; jest Miłość (por. Benedykt XVI, Zmartwychwstały 

Chrystus idzie pośród nas. Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała - 23 VI 2011).  

 

b. W tym sensie – dzięki Eucharystii – Kościół jest dla nas odwieczną szkołą odpowiedzialności. Czy nasza 

historia inspirowała się nauczaniem tej szkoły? Minione stulecie przyniosło nam niezwykły postęp nauki, 

który znacznie podniósł jakość życia i polepszył stan zdrowia ludzkości. Który przyczynił się także do 
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rozszerzenia kontroli nad przyrodą i ułatwił dostęp do kultury. Technologie przekazu informacji zniosły 

odległości między ludźmi i przybliżyły nas do siebie nawzajem. Rodzi się jednak pytanie: czy minione 

stulecie było także stuleciem odpowiedzialności? Nie da się odpowiedzieć na to pytanie w sposób 

jednoznaczny. 

Niestety, jeszcze dzisiaj żyjemy w czasach, w których pewne środowiska wręcz zachęcają do 

nieodpowiedzialności. Nie bez winy są w tym względzie niektórzy politycy, głoszący zasadę, że jeśli czyjeś 

działanie jest moralnie naganne lub społecznie szkodliwe, ale nie można udowodnić mu winy procedurami 

prawnymi, to nie można też pociągać takiej osoby do jakiejkolwiek odpowiedzialności. „Nikt mi nie 

udowodnił, że przekroczyłem prawo” – powiadają. Konsekwencją tak niskiego poziomu odpowiedzialności 

jest rosnące poczucie bezkarności u jednych i bezradności u innych ludzi. Stąd rosnąca przestępczość, 

korupcja i nieuczciwość. Brak odpowiedzialności jest szczególnie groźny w systemach demokratycznych. 

Im więcej bowiem wolności państwo pozostawia swoim obywatelom, tym bardziej los tych obywateli oraz 

los całego państwa zależy od stopnia odpowiedzialności poszczególnych ludzi i grup społecznych.  

 

Człowiek potrafi zgotować innym ludziom – a także samemu sobie – piekło na ziemi, kiedy zapomina, że 

być człowiekiem to znaczy być kimś odpowiedzialnym. Nietrzeźwy kierowca, skorumpowany polityk, 

niekompetentny nauczyciel, manipulujący prawdą dziennikarz, to tylko niektóre przykłady bolesnej 

nieodpowiedzialności. Bywa, że niektórzy rodzice i pedagodzy wprost uczą dzieci i młodzież 

nieodpowiedzialności. Lansują modne stereotypy o prawie wychowanków do popełniania błędów, nie 

mówiąc nic o obowiązku wychowawców do korygowania błędów.  

 

W dzisiejszych książkach, w czasopismach brukowych czy filmach często traktuje się w sposób 

nieodpowiedzialny miłość jak swoistą chorobę, która pewnego dnia dopada człowieka. Przychodzi jednak 

czas wyzdrowienia i wtedy słyszymy: „już cię nie kocham”, „kocham inną”, „kocham innego”. Tymczasem 

odpowiedzialna miłość to stałe pragnienie dobra dla drugiego człowieka; najpierw dla drugiego człowieka, a 

dopiero potem dla siebie. Wstępując w związek małżeński, chrześcijanin nie powinien pytać, co mi ta 

miłość da, ale powinien być gotowym ofiarować wszystko ukochanej osobie. Nawet wtedy, gdy druga 

strona – moim zdaniem – robi dla wspólnej sprawy zbyt mało. Ponieważ kocham bezwarunkowo, a nie 

dlatego że zostałem obdarowany miłością przez drugą osobę. To nic, że nieraz się nie zgadzamy ze sobą, że 

czasami mnie irytujesz, że wydaje mi się, że zrobiłbym coś lepiej, szybciej i dokładniej. Kocham cię bez 

żadnych warunków, ponieważ ci zaufałem oraz ty mi zaufałaś, ponieważ jesteś moim przyjacielem. A 

przyjaciół nie zostawia się w biedzie, chorobie, starości czy opuszczeniu. 

 

Pośród przykładów braku odpowiedzialności jest też i ten, jaki znajdziemy w ankiecie jednego z pism 

kobiecych, w której celebryci odpowiadają na pytanie, jaką śmiercią chcieliby umrzeć. Niemal wszyscy 

wybierają zgon bezbolesny i nieświadomy. Najlepiej we śnie. Innymi słowy, życzą sobie niespodziewanej 

śmierci.  

 

A przecież w suplikacjach, tj. w starej pieśni błagalnej, niespodziewana śmierć jest uznawana za 

nieszczęście podobne do zarazy, głodu, ognia i wojny. „Od nagłej a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, 

Panie” – modlili się prawdopodobnie dziadkowie dzisiejszych ankietowanych. Nie chcieli odchodzić z tego 

świata nie załatwiwszy swoich spraw, nie pojednawszy się z Bogiem i ludźmi. Dzisiaj niestety ważniejsze 

stało się, aby nic nie wiedzieć. Żeby o starości, chorobach, śmierci nie mówić, ponieważ to burzy dobry 

nastrój, zakłóca bycie szczęśliwym. Jeśli już musi być śmierć, to tylko jako reality show, jako widowisko 

medialne odarte z dostojeństwa, z wymiaru eschatologicznego (Maria Przełomiec, Ucieczka z kina 

„Odpowiedzialność”).  

 

c. Gdy otwarły się już drzwi nowego tysiąclecia, bł. Jan Paweł II wyraził pragnienie, aby ludzie nauczyli się 

wreszcie wyciągać wnioski z przeszłości. Aby oszczędzili ludzkości kolejnych wojen, aby szanowali ludzkie 

życie i rodzinę, by starali się zasypać przepaść między bogatymi i ubogimi, by zrozumieli, że wszyscy 
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jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich. Tego wymaga od nas Bóg, a On nigdy nie żąda od nas niczego, co 

przerasta nasze siły. On sam daje nam moc, byśmy mogli spełnić to, czego od nas oczekuje.  

 

Tego też uczy nas Kościół. Kościół uczy nas odpowiedzialności. Kościół – nasz dobry rodzinny dom – uczy 

najlepiej, że dojrzałość, wolność i odpowiedzialność idą razem. Uczy, że odpowiedzialność moralna pojawia 

się zatem wszędzie tam, gdzie człowiek podejmuje swoje działania w sposób świadomy i dobrowolny. Tam, 

gdzie świadomość i dobrowolność jest pełna, tam pełna jest również odpowiedzialność moralna danego 

człowieka za jego zachowanie. Tam natomiast, gdzie z jakichś względów świadomość i/lub wolność 

działania jest z jakiegoś względu zmniejszona, tam też – w tym samym stopniu – zmniejszona jest 

odpowiedzialność moralna za dany czyn.  

 

Zilustrujmy tę zasadę przykładem zachowań człowieka uzależnionego od alkoholu. Zwykle jest on 

świadomy, że sięganie po alkohol spowoduje kolejne upicie się. Alkoholik nie jest jednak w pełni 

świadomy, że jego wolność została ograniczona a w skrajnych wypadkach zupełnie zniesiona, ze względu 

na działanie emocjonalnych oraz intelektualnych mechanizmów uzależnienia. W takiej sytuacji dokonuje on 

czynów, które są bardzo złe, gdyż przynoszą dramatyczne krzywdy jemu samemu i innym ludziom, ale jego 

odpowiedzialność moralna w zaawansowanej fazie uzależnienia może być nawet zupełnie zniesiona ze 

względu na utratę wolności działania.  

 

Trzeba jednak pamiętać, że także w sytuacjach, w których człowiek z jakiegoś względu nie ma wolności lub 

świadomości działania, wyrządzone przez niego zło pozostaje nadal złem, od którego powinien się on 

odwrócić i za które jest zobowiązany zadośćuczynić, gdy tylko odzyska wolność i świadomość działania. 

Groźnym błędem jest pogląd, że nie istnieje żadna odpowiedzialność za popełnione zło, jeśli nie zostało ono 

popełnione w sposób świadomy i dobrowolny, czyli jeśli nie istnieje odpowiedzialność moralna za dane 

zachowanie. Druga skrajność to traktowanie wszystkich złych zachowań w kategoriach osądu moralnego, 

także wtedy, gdy dany człowiek nie był świadomy swoich działań lub był pozbawiony wewnętrznej 

wolności (ks. Marek Dziewiecki, Moralny wymiar ludzkiego działania: Być człowiekiem to być 

odpowiedzialnym (KKK, 1749-1761).  

 

Dojrzały chrześcijanin to ktoś, kto wymaga od siebie odpowiedzialności w sprawach wielkich i małych. To 

ktoś, kto rozumie, że człowiek zasługuje tylko na tyle wolności, na ile jest w nim odpowiedzialności. I tylko 

tyle wolności potrafi udźwignąć (por ks. Marek Dziewiecki, Żyć Ewangelią dzisiaj).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Tantum ergo Sacramentum 

Veneremur cernui... 

Przed tak wielkim Sakramentem 

Upadajmy wszyscy wraz.  

 

Również dzisiaj – w Przenajświętszym Sakramencie – jest z nami Jezus, który jak słońce oświeca nasze 

umiłowane miasto. „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20). 

Dziękujemy Ci, Panie Jezu za Twoją obecność. Dziękujemy za Twoją wierność, która podtrzymuje naszą 

nadzieję. Panie, zostań z nami!  
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 70 lecie śmierci błogosławionej Piątki Poznańskiej, 

12.6.2012 

Abp Stanisław Gądecki. Wierni do końca. 70 lecie śmierci błogosławionej Piątki Poznańskiej (Poznań, 

kościół pw. NMP Wspomożycielki Wiernych – 12.06.2012). 

 

W 70-tą rocznicę śmierci męczeńskiej błogosławionej „Poznańskiej Piątki” zastanówmy się nad problemem 

wierności Chrystusowi.  

 

„Piątka Poznańska” – pięciu młodych wychowanków przedwojennego oratorium salezjańskiego w Poznaniu 

– jest bowiem przede wszystkim ujmującym przykładem wierności aż do końca. Wszyscy ci młodzi byli 

zwykłymi chłopcami, pełnymi planów, marzeń, młodzieńczych figli, takimi, jakich wówczas wielu chodziło 

po poznańskich ulicach. Różnili się od innych ówczesnych młodych poznańczyków jednie tym, że – dzięki 

wspólnym godzinom spędzanym w salezjańskim oratorium, dzięki poznaniu księdza Bosko, jego 

duchowości i systemu wychowawczego opartego na wartościach płynących z wiary – byli wolni od buntu i 

nienawiści (ze wspomnień Henryka Gabryela – świadka i towarzysza więziennej tułaczki „Poznańskiej 

Piątki”).  

   

Po wybuchu II wojny światowej jeden z nich (Czesław Jóźwiak) zetknął się z konspiracją i został szefem 

oddziału Narodowej Organizacji Bojowej, do której zaprzysiągł m.in. swoich czterech kolegów z oratorium. 

Wszyscy oni – w wieku od 18 do 21 lat – pod koniec września 1940 r. zostali aresztowani i oskarżeni o 

przynależność do tajnej organizacji wojskowej działającej na szkodę III Rzeszy. Najpierw byli 

przetrzymywani w więzieniach, następnie skazani i straceni przez zgilotynowanie w niemieckim więzieniu 

w Dreźnie dnia 24 sierpnia 1942 roku. Jan Paweł II beatyfikował ich dnia 13 czerwca 1999 roku. 

 

1. WIERNOŚĆ BOGA OJCA 
 

Ich wierność „aż do końca” była prostą odpowiedzią na uprzedzającą wierność samego Boga, Tego, który 

„wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego” (2 Tm 2,13). Bóg jest niezmienną i 

nieskończoną miłością, której nasza niewierność i grzeszność nie jest zdolna przekształcić w niechęć lub w 

nienawiść do nas.  

 

Ilustruje do wymownie przypowieść o synu marnotrawnym. Niewierność syna nie zmniejszyła wiernej 

miłości, jaką kochał go Ojciec (por. Łk 15,11-32). Ojcowska miłość dostosowała się jednak do zmienności 

człowieka. Ojciec kochał marnotrawnego syna przed odejściem z domu, w czasie pobytu poza domem i po 

powrocie do domu. Przejawy tej niezmiennej miłości były jednak różne, dostosowane do zmieniającego się 

zachowania syna. Najpierw Ojciec uszanował jego decyzję i dał mu należną część majątku. Kiedy zaś syn 

roztrwonił wszystko, żyjąc rozrzutnie, miłość powstrzymywała Ojca przed udzieleniem mu wsparcia, gdyż 

pogrążyłoby go to w jeszcze większej ruinie moralnej i z pewnością nie doprowadziłoby do powrotu do 

ojcowskiego domu. Po powrocie Ojciec okazał synowi swoją stałą miłość przez przebaczenie, przez 

przyjęcie z radością do domu (Łk 15,11-24). Podobnej miłości Bóg oczekuje także od nas. 

 

2. WIERNOŚĆ SYNA 
 

Wierność Boga Ojca posuwa się aż do udzielenia nam najcenniejszego daru: „Tak bowiem Bóg umiłował 

świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16). Jezus – jako Wierny Sługa i przeciwieństwo syna 

marnotrawnego – przyszedł na świat, aby wypełnić wolę Ojca. W Nim najpełniej objawiła się wierność 

Boga. On pozostał wierny woli Ojca nawet w prześladowaniach doznawanych ze strony faryzeuszów i 

kapłanów. Autor Listu do Hebrajczyków stwierdza wręcz, że cierpienia doznane przez Chrystusa były dla 

Niego szkołą posłuszeństwa Ojcu, „chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” 

(Hbr 5,8-9). Cierpienie było – w pewnym sensie – próbą Chrystusowej miłości, wierności i posłuszeństwa 
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Ojcu niebieskiemu.  

 

Przez tę próbę Jezus przeszedł zwycięsko, a Jego miłość stała się dla nas ratunkiem. Chrystusowa wierność 

w miłości stanowi fundament naszego zbawienia. Obecnie jest ona nam przekazywana przez Ducha 

Świętego: „A nadzieja zawieść nie może – pisze św. Paweł – ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach 

naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). Udzielając nam swojego Ducha, Chrystus 

upodabnia nas do siebie, uzdalnia do takiego posłuszeństwa i miłości, jakie ujawniły się w Jego męce i 

śmierci krzyżowej. Duch Święty przekształca nas w ludzi, którzy potrafią szczerze kochać, a dzięki temu 

mogą osiągnąć szczęście wiecznego zbawienia.  

 

3. WIERNOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO 
 

a. Wierność Duchowi świętemu daje chrześcijaninowi siłę do wytrwania w wierności własnemu powołaniu: 

„On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym” 

(1Kor 1,8-9). 

 

Wiemy jak trudno jest pozostać wiernym Bogu, Jego prawdzie, woli i przykazaniom, szczególnie wtedy, 

kiedy za trwanie przy Nim grozi nam prześladowanie. Gdy za wierność Bogu grozi człowiekowi kara, a 

nawet śmierć, człowiek często wyrzeka się Boga, odrzuca Jego Ewangelię i przykazania. Nierzadko 

wyrzeka się nie tylko miłości do Niego, lecz także samej wiary. 

 

Tymczasem męczennicy – na przekór temu wszystkiemu – pozostają dla nas świadectwem heroicznej 

wierności. A jednak ich świadectwo krwi nie jest czymś wyjątkowym, zastrzeżonym tylko dla nielicznych 

jednostek, ale jest realną możliwością dla każdego ochrzczonego. W istocie miliony mężczyzn i kobiet – 

różniących się wiekiem, powołaniem i pozycją społeczną – przypłaciło do tej pory własnym życiem 

wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi.  

 

Do nich kierował swoje pouczenie św. Cyprian: „O jakże szczęśliwe to więzienie, rozjaśnione waszą 

obecnością! O szczęśliwe więzienie, które posyła do nieba mężów Bożych! O ciemności, bardziej 

promienne niż słońce i jaśniejsze niż światło dnia! W nich teraz pozostajecie, świątynie Boże, i uświęceni 

jesteście wyznaniem Boga.  

 

Teraz w waszych sercach rozważajcie tylko Boże przykazania i naukę z niebios. O nich tylko myślcie, bo 

przez nie Duch Święty pobudzał was zawsze do znoszenia cierpień. Nie myślcie o śmierci, lecz o 

nieśmiertelności; nie o czekającej was męce, lecz o chwale wiecznej. […] Gdy więc rozważacie o tym, że 

będziecie sądzić i królować wraz z Chrystusem Panem, to również i myśl o przyszłej chwale niech wam 

pomoże wzgardzić obecnymi cierpieniami. Od początku świata już tak jest, że zwalcza on sprawiedliwość i 

ją prześladuje” (św. Cyprian, List 6, 1-2). 

 

b. Między nimi znaleźli się także błogosławieni męczennicy, zwani „Poznańską Piątką”; pięciu młodych 

wychowanków salezjańskiego oratorium. W ich duchowości – jak powiadają – nie ma nic nadzwyczajnego. 

Ich świętość urzeka swoją naturalnością. Jest właśnie taką, o jakiej marzył św. Jan Bosko dla swoich 

wychowanków. Łączy głęboką wiarę i dojrzałość wyborów życiowych ze spontanicznością i radością życia. 

Ci młodzi świętość zawdzięczali zwyczajnym praktykom religijnym, takim jak częsta spowiedź, Komunia 

św., nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, kierownictwo duchowe. Te zwykłe, 

salezjańskie „metody” przyniosły w efekcie dojrzałe chrześcijaństwo, gotowe potwierdzić własnym życiem i 

śmiercią głoszony przez księdza Bosko ideał uczciwego obywatela i dobrego chrześcijanina.  

 

„Nie zwątpiliśmy nigdy, nawet w okrutnych warunkach, podczas więziennej gehenny, pozostawaliśmy 

apostołami księdza Bosko. Nie załamało nas śledztwo, rozdzielenie po różnych celach, terror i uciążliwy 

głód. Pomimo udręczeń fizycznych, moralnych, stosowanych tortur, gdy tylko drzwi zamykały się za 

odchodzącym gestapowcem, wracały humor i pogoda ducha. Często współwięźniowie mówili, że jesteśmy 
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jacyś inni i pytali, czy przypadkiem nie jest nam dobrze w więzieniu” (ze wspomnień Henryka Gabryela – 

świadka i towarzysza więziennej tułaczki „Poznańskiej Piątki”). 

 

„Można w nich dostrzegać reprezentantów najbardziej ideowej młodzieży, która wyszła ze szkół katolickich 

z wizją i gorącym pragnieniem ofiarnej służby ojczyźnie we wszelkich możliwych sektorach życia w imię 

miłości Boga. Z drugiej strony, są oni jednocześnie bardzo przekonującym potwierdzeniem salezjańskiego 

modelu formacji młodzieży. Odczytanie sensu życia w klimacie bardzo pogłębionego życia religijnego, 

pobożności maryjnej, wyzwalało w nich nowy entuzjazm i energie do formowania chrześcijańskiego oblicza 

otaczającej ich rzeczywistości” (z opinii ks. Tomasza Kaczmarka, wyrażonej z okazji ich beatyfikacji).  

 

Przez ich życie i śmierć, Pan Bóg dał wzór młodym ludziom. Wzór bogatego człowieczeństwa, które w 

momencie próby odkryło wielkość ducha, męstwo i ofiarność. Osobiste doświadczenie Chrystusa jako 

centrum własnego życia. Służbę, jako owoc wiary w Chrystusa. Miłość aż do śmierci. Są oni (bł. Czesław 

Józwiak, bł. Edward Kaźmierski, bł. Franciszek Kęsy, bł. Edward Klinik i bł. Jarogniew Wojciechowski) dla 

współczesnej młodzieży wezwaniem do poszanowania wartości życia, godności osoby ludzkiej, oporu 

wobec nowych fałszywych ideologii. Są wzorem oparcia życia na Bogu, na Jezusie i jego Ewangelii jako 

źródle szczęścia (ks. Pascual Chavez Villanueva, generał salezjanów, w 60-tą rocznicę męczeńskiej śmierci 

Piątki Poznańskiej, Częstochowa – 25.09.2002). 

 

Oni dowiedli, że naśladowanie Chrystusa aż do końca uzdalnia człowieka do przełamania barier egoizmu i 

własnej słabości, pobudza do autentycznej miłości ojczyzny, uzdalnia do największej ofiary. Oddali swoje 

życie – przepełnieni miłością Boga i bliźniego – aby z ich ofiary mogło wyrastać większe dobro.  

 

4. NASZA WIERNOŚĆ  
 

Tak, ci męczennicy, potwierdzili to, że dla człowieka wierzącego nie jest problemem istnienie Boga, ale 

rola, jaką Bóg odgrywa w naszym życiu. Wiara w istnienie Boga, tak jak się wierzy w istnienie bieguna 

południowego – chociaż ani jednego, ani drugiego nigdy się nie widziało – która nie ma żadnego wpływu na 

codzienne życie – taka wiara nie jest postawą religijną. Bóg, który istnieje, ale nie ma żadnego znaczenia w 

moim życiu, mógłby równie dobrze nie istnieć. Problem nie polega więc na tym, jaki jest Bóg. Problemem 

jest, jakimi ludźmi się stajemy, kiedy wiążemy się z Bogiem (por. H.S. Kushner, Komu potrzebny jest Bóg, 

18-19). 

 

Jeśli przyjęliśmy prawdę o Chrystusie i powierzyliśmy Mu swoje życie, to nie może być sprzeczności 

między tym, w co wierzymy, a tym, jak żyjemy. Każda nasza myśl, słowo i czyn winny mieć na celu chwałę 

Bożą i szerzenie Jego królestwa. Prawdę bowiem nie tyle uznajemy poprzez czysto intelektualny akt, ile 

przyswajamy ją sobie w duchowej dynamice, która przenika w głąb naszej istoty. Prawda przekazywana jest 

nie tylko poprzez formalne nauczanie – chociaż ono jest ważne – lecz także dzięki świadectwu życia 

prawego, wiernego i świętego. Ludzie, którzy żyją w prawdzie i postępują zgodnie z nią, instynktownie 

rozpoznają to, co fałszywe i wrogie pięknu, dobru i prawdzie. 

 

Kiedy pozwalamy, by światło wiary jaśniało w naszych sercach – jednocząc się z Panem codziennie w 

modlitwie i uczestnicząc w życiodajnych sakramentach Kościoła – stajemy się światłem dla ludzi wokół 

nas. Sprawujemy naszą „proroczą misję” i – często nawet o tym nie wiedząc – przybliżamy ludzi do Boga. 

Natomiast bez życia modlitwy, bez wewnętrznej przemiany, która dokonuje się dzięki łasce sakramentów, 

nie możemy „promieniować Chrystusem”. Stajemy się jeszcze jednym „brzmiącym cymbałem” (1 Kor 13,1) 

w świecie, w którym panuje coraz większy zgiełk i zamęt. Gdzie wiele zgubnych ścieżek prowadzi jedynie 

do bolesnych zawodów i rozczarowań.  

 

Nikt, kto dzisiaj patrzy realistycznie na świat, nie powinien sądzić, iż chrześcijanie mogą sobie pozwolić na 

to, by po prostu dalej zajmować się swoimi sprawami, nie zważając wcale na kryzys wiary, jaki ogarnął 

europejskie społeczeństwo, lub wręcz spodziewać się, że spuścizna wartości, przekazana przez wieki 

chrześcijaństwa, nadal będzie inspirowała i kształtowała przyszłość tego społeczeństwa.  
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Chrystus potrzebuje rodzin, by przypominać światu o godności ludzkiej miłości i pięknie życia rodzinnego. 

Potrzebuje mężczyzn i kobiet, którzy poświęcą swe życie szlachetnemu zadaniu kształcenia, wychowania i 

formowania młodzieży zgodnie z Ewangelią. Potrzebuje ludzi, którzy poświęcą swoje życie poszukiwaniu 

doskonałej miłości, naśladując Go w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie oraz służąc Mu w najmniejszych 

spośród naszych braci i sióstr. Potrzebuje ogromnej miłości zakonnic i zakonników, którzy swą nieustanną 

modlitwą będą wspierać świadectwo i działalność Kościoła. Potrzebuje też dobrych i świętych kapłanów, 

którzy gotowi będą oddać życie za swoją owczarnię (por. Benedykt XVI, Świadectwo wierności przemawia 

bardziej niż słowa. Czuwanie modlitewne w Hyde Parku przed beatyfikacją, Londyn – 18.09.2010). A nade 

wszystko, potrzebuje świadectwa pełnych zapału, radosnych młodych.  

 

Wiemy, że w okresach kryzysu i wrzenia Bóg powołuje wielkich świętych i proroków, by odnowili Kościół 

i wspólnotę chrześcijańską. Ufamy Jego Opatrzności i modlimy się, by nadal nas prowadził. Każdy z nas 

jest wezwany, by idąc swoją drogą życiową, przyczyniał się do szerzenia królestwa Bożego poprzez 

wnoszenie wartości Ewangelii w życie doczesne. Nasze światło powinno jaśnieć przed ludźmi, aby widzieli 

nasze dobre uczynki i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie (por. Mt 5,16). 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec pomódlmy się – słowami znanej modlitwy – o wstawiennictwo „Błogosławionej Piątki”: 

 

Wszechmogący Boże, 

dziękuję Tobie za świadectwo 

męczeńskiej śmierci wychowanków 

salezjańskiego Oratorium z Poznania. 

 

Oni, oczyszczeni Krwią Chrystusa 

i pokrzepieni Jego Ciałem 

stali się godnymi udziału 

w krzyżowej Ofierze Twojego Syna. 

 

Za ich wstawiennictwem 

zawierzam Tobie tych, 

którzy doświadczając trudu dźwigania krzyża 

nie potrafili być wiernymi do końca. 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

15.6.2012  

Abp Stanisław Gądecki. Serce Jezusa to Chrystus. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

(Poznań, kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa – 15.06.2012).  

 

Dzisiaj obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to ostatnie z wielkich świąt 

liturgicznych przypadających po okresie wielkanocnym. Po uroczystości Trójcy Przenajświętszej, 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przychodzi uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, „pokoju i 

pojednania naszego”.  

   

1. OPUS DEI  
 

a. W Starym Testamencie wcześnie mowa jest o sercu Boga. O sercu, które jest sprawiedliwe i dlatego karze 
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występki. Które jest miłosierne i dlatego przebacza. Najdobitniej wspomina je prorok Ozeasz (Oz 11), 

opisując odwieczną miłość, jaką Bóg obdarzył Izraela od samego zarania jego dziejów: „Miłowałem Izraela, 

gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu” (11,1). Na tę darmową miłość Bożą Izrael 

odpowiedział obojętnością, a czasami wręcz niewdzięcznością. „Im bardziej ich wzywałem, tym dalej 

odchodzili ode Mnie” (11,2). Mimo tego Bóg nie odwraca się od swojego ludu. Nie pozostawia go w rękach 

nieprzyjaciół. 

 

Kiedy słyszymy te wypowiedzi, jesteśmy skłonni niejako automatycznie identyfikować serce Boga z 

siedliskiem uczuć. Tymczasem Biblia nie ogranicza aktywności serca do aktywności uczuciowej. Serce jest 

nie tylko organem warunkującym uczuciową i biologiczną żywotność człowieka. Ono (hebrajskie leb, lebab 

czy greckie kardia) w kontekście teologicznym oznacza „centrum osobowości”. Oznacza „głębię jestestwa" 

(Jer 31,33), gdzie osoba opowiada się za Bogiem lub przeciw Niemu (Pwt 6,5; 29,3; Iz 29,13; Ez 36,26; Mt 

6,21; Łk 8,15; Rz 5,5). Serce jest także symbolem człowieka wewnętrznego. Symbolem duchowego wnętrza 

człowieka.  

 

Łatwiej to możemy zrozumieć śledząc myśl stoicką w tej materii. Stoicy dzielili duszę człowieka na dwie 

części: na ów hegemonikon, czyli element rządzący duszy oraz hypokeimenon, czyli element podległy. 

Hegemonikon utożsamiali z intelektem, z logosem, którym winien kierować się człowiek. Właśnie tak widzi 

je również Orygenes, identyfikując „serce” z hegemonikon, czyli z rozumem. Według niego serce wierzy i 

ufa Bogu, serce wychwala Boga i potrzebuje umocnienia przez wiarę, to ono żywi nadzieję, ono kocha i 

modli się. To wreszcie ono jest organem najwyższej aktywności duchowej jaką jest (theoría), czyli 

kontemplacja. Serce jest źródłem dobrych uczynków, ale i grzechów. Serce to centrum decyzyjne 

człowieka, w którym i o które toczy się walka duchowa mocy anielskich i demonicznych. W ten sposób 

rozumieli serce Ojcowie Kościoła przez całe wieki. Również słynne powiedzenie augustyńskie: 

„Niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie” (Inquietum est cor meum donec requiescat in 

Te) posiada te same konotacje (por. ks. S. Łucarz SJ, Symbolika przebitego boku Jezusa w nauczaniu Ojców 

Kościoła). 

 

Dopiero od św. Tomasza z Akwinu rozpoczyna się traktowanie „serca” w sposób podobny do naszego, a 

więc jako siedliska uczuć, zmysłowości, i cielesności w opozycji do rozumu. Na terenie filozofii znalazło to 

swój radykalny wyraz w znanej maksymie B. Pascala: „Serce ma swoje racje, których rozum nie zna” (Le 

coeur a ses raisons que la raison ne connaît point). 

 

b. To poszerzone rozumienie serca winniśmy mieć przed oczyma, kiedy czytamy w Piśmie świętym, że Bóg 

się nie zniechęca nawet wtedy, kiedy lud wybrany okazuje Mu swoją niewdzięczność lub wręcz Go odrzuca. 

Okazując temu ludowi swoje nieskończone miłosierdzie, posyła na świat swego Jednorodzonego Syna, aby 

wziął na siebie los zniszczonej miłości. Aby – pokonując moc zła i śmierci – przywrócił godność ludziom 

zniewolonym przez grzech. Ma to jednak swoją wysoką cenę, jaką była ofiara krzyżowa. „Umiłowawszy 

swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1).  

W Wielki Piątek przed świętem Paschy Żydzi prosili Piłata, aby wszystkim trzem ukrzyżowanym połamano 

golenie i usunięto ich ciała (por. J 19,31). Tak też uczynili żołnierze w stosunku do obu złoczyńców 

ukrzyżowanych z Jezusem. «Gdy (zaś) podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, 

tylko jeden z żołnierzy włócznią otworzył Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19,33-34). Był 

to dowód śmierci. Żołnierze mogli zapewnić Piłata, że Jezus z Nazaretu zakończył życie. Natomiast św. Jan 

Ewangelista w tym miejscu stwierdza, że w tym przebiciu Chrystusowego boku wypełniło się Pismo, które 

mówi: „Kości jego łamać nie będziecie”, a na innym miejscu: «Będą patrzeć na Tego, którego przebili» 

(por. J 19,37). Św. Jan tym proroczym cytatem kończy swój opis męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. Ten 

ewangeliczny zapis stoi u podstaw całej tradycji kultu Serca Bożego. Jest jego pierwszą przesłanką.  

 

Jezus w czasie swojej agonii i swojej męki poznał i umiłował nas wszystkich i każdego z osobna oraz wydał 

się za każdego z nas: „Syn Boży [...] umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20). Umiłował 

nas wszystkich ludzkim sercem. Z tego powodu Najświętsze Serce Jezusa, przebite za nasze grzechy i dla 
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naszego zbawienia (J 19,34) „jest uważane za znak i wyjątkowy symbol tej miłości, którą Boski Odkupiciel 

miłuje nieustannie Wiecznego Ojca i wszystkich ludzi bez wyjątku” (Pius XII, Haurietis aquas; Mystici 

Corporis). W tym przebitym Sercu znalazł zewnętrzny wyraz ten wymiar miłości, który jest większy od 

jakiejkolwiek miłości stworzonej. W Nim objawiła się miłość zbawcza i odkupieńcza. Ojciec – jak czytamy 

– „swego Syna [...] dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3,16). 

 

Dlatego – w najszerszym tego słowa znaczeniu – wyrażenie „Serce Jezusa” oznacza całe misterium 

Chrystusa, całe Jego istnienie, Jego Osobę rozumianą najgłębiej i istotowo: Syna Bożego, Mądrość 

przedwieczną, nieskończoną Miłość, Źródło zbawienia i uświęcenia całej ludzkości. „Serce Jezusa” to 

Chrystus, Słowo wcielone i zbawiające, w Duchu Świętym istotowo złączone z nieskończoną miłością 

bosko-ludzką do Ojca i do ludzi jako swoich braci” (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, 166).  

 

c. Drugą przesłanką kultu „serca” Jezusowego jest fragment z Ewangelii św. Jana, który w starożytności 

chrześcijańskiej odegrał niezwykle ważną rolę. „W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus 

stojąc zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i 

pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego 

mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze 

uwielbiony”. Sam tekst mówi bardzo wyraźnie, że owe strumienie, a właściwie rzeki (potamoi) popłyną z 

jego wnętrzności, czy wręcz z łona, bo to właśnie oznacza greckie słowo koilía. 

Przykładem człowieka, który pije z owych rzek płynących z wnętrzności serca Jezusa, jest Jan Ewangelista 

oparty na piersi Pana. Św. Augustyn tak o nim pisze: „Jan Ewangelista wśród swoich towarzyszy i 

współpracowników innych ewangelistów otrzymał ten główny i osobisty dar od Pana (na którego piersi 

spoczywał podczas ostatniej wieczerzy, aby przez to zaznaczyć, iż wyższe tajemnice czerpał z głębi Jego 

Serca” [de intimo eius corde]. Podobnie pisze o Janie św. Paulin z Noli: „Jan, który spoczywał na piersi 

Pana, był napełniony Duchem Świętym, ponieważ pił poznanie przekraczające wszelkie stworzenia 

bezpośrednio z Serca wszystko stwarzającej Mądrości”. Stąd wyjątkowość św. Jana i szczególny jego wgląd 

w tajemnice Serca Jezusa. Stąd też i wyjątkowe znaczenie jego Ewangelii, gdy chodzi o poznanie głębin 

Serca Jezusa.  

 

Jezus „powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był 

dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony”. Momentem wypełnienia będzie Jego śmierć na krzyżu. 

Owe rzeki wody żywej to Duch, którego mają otrzymać wierzący w Jezusa. W tej wypowiedzi Jezusowej, 

Ojcowie dostrzegają drugie kluczowe miejsce Pisma św. dla kultu miłości Bożej objawionej w ciele Jezusa 

(J 19,34).  

 

2. OPUS HOMINIS  
 

Te fakty były przedmiotem głębokiego rozważania Ojców Kościoła, którzy zachęcali wiernych do wejścia w 

misterium Chrystusa przez otwartą bramę Jego boku. Święty Augustyn tak pisze: „Wejście jest dostępne: 

Chrystus jest bramą. Otworzył się także dla ciebie, gdy Jego bok został otwarty włócznią. Pamiętaj, co 

wyszło z tego boku. Wybieraj więc, którędy chcesz wejść. Z otwartego włócznią boku Chrystusa, gdy wisiał 

na krzyżu i umierał, wypłynęła krew i woda. W wodzie jest twoje oczyszczenie, we krwi twoje zbawienie”.  

 

Sam Jezus, z którego promieniuje pokój, dobroć i miłość, zaprasza nas do wypoczynku przy Swoim sercu: 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Gdy 

niektórzy zbłąkani poszukują dziś kontaktu z różnymi energiami kosmicznymi, aby znaleźć relaks, my 

twierdzimy, że tylko przy Sercu Boga, naszego Stwórcy, można znaleźć trwały pokój i rozwiązanie 

absolutnie wszystkich dręczących nas problemów.  
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a. Mistycy – a zwłaszcza św. Gertruda i św. Matylda – każą nauczyć się tego, by Serce Jezusa mówiło za 

nas, modliło się w nas, modliło się przez nas, bowiem „nie takiego [...] mamy arcykapłana, który by nie 

mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie [jak my] – z 

wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,15).  

 

Istotą kultu Najświętszego Serca Jezusa jest włączenie się w modlitwę Chrystusa do Ojca, wejście w 

milczenie, podczas którego zaczynamy pozwalać Chrystusowemu Sercu przemawiać w nas i za nas do Ojca. 

„Panie Jezu, staję w milczeniu w Twojej obecności, ufając, że Twoje Serce będzie mówiło za mnie, i 

wiedząc, że wszystko, co chciałbym i co potrzebowałbym kiedykolwiek powiedzieć, wypowiadane jest od 

wieków do Ojca przez Twoje Najświętsze Serce”.  

 

Tak pojmowany kult Serca Jezusa jest objawieniem w Kościele Ducha Świętego, który „przychodzi z 

pomocą naszej słabości, gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba” (por. Rz 8,26). Serce Jezusa jest w życiu 

Kościoła miejscem, w którym „Duch przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (por. Rz 8,27).  

 

Modlitwa Serca Jezusa. Modlitwa, która wypełniała dni i noce ziemskiego życia Jezusa. Modlitwa, która 

rodziła się w Jego cierpieniu i płynęła z krzyża w godzinie Jego śmierci. Modlitwa, która zstępowała z Nim 

do otchłani. Modlitwa, która trwa nieustannie w chwale Jego życia po zmartwychwstaniu i 

wniebowstąpieniu. Nieustająca modlitwa w Sakramencie Ołtarza (por. O. Mark D. Kirby, Serce Jezusa w 

teologii Benedykta XVI). 

 

Kiedy przystępujemy do Komunii świętej warto przypomnieć sobie scenę z Ostatniej Wieczerzy, 

przypomnieć sobie Jana, jednego „z uczniów Jego – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi” 

(J 13,23), aby podobnie jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na piersi przychodzącego do mnie Jezusa i 

wsłuchać się w to, jaką miłością bije Serce Boga-Człowieka. Kto – podobnie jak św. Jan – wsłucha się w 

bijące Serce Jezusa, ten rozpozna miłość prawdziwego Boga. Miłość, której nie znajdzie się nigdzie indziej.  

 

b. Adam Mickiewicz napisał: „Miej serce i patrzaj w serce”. Czciciele Serca Jezusa wpatrują się w nie, aby 

uczyć się, jak mieć serce dla bliźnich. Jak uczynić swe życie „serdecznym”, naznaczonym miłością, która 

sprawi, że nie tylko będą żyli „z” ludźmi, obok nich, ale „dla” ludzi. Serce Jezusa wzywa nas, abyśmy 

uczynili nasze życie proegzystencją – „życiem dla”.  

 

Miłość Boga i miłość bliźniego są nierozłączne. Kiedy zapytano Chrystusa o największe przykazanie, 

odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim 

umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował 

swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” (Mt 

22,37-40).  

 

Serce Jezusowe uczy, byśmy nigdy nie oddzielali jednej miłości od drugiej. Serce Jezusa nie zatrzymuje 

naszej uwagi na sobie. Ono ukazuje nam tych, których kocha i wzywa nas do tego, abyśmy również mieli 

odwagę kochać.  

 

Prawdziwa miłość jest ukrzyżowana. Nie ma prawdziwej miłości bez ofiary, trudu, wyrzeczenia, 

samozaparcia, bez tego wszystkiego, co określamy jednym słowem: krzyż. Kto ze swego życia usuwa krzyż, 

to choćby słowo „miłość” nie schodziło z jego ust, daje świadectwo, że nie wie, czym jest prawdziwa 
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miłość. Dlatego w imię własnego dobra, trzeba przejąć się Janowym nakazem: „Nie miłujcie słowem i 

językiem, ale czynem i prawdą”. Jak to robić, uczy sam Jezus: „Nie ma większej miłości, jak oddać życie za 

przyjaciół swoich”. Prawdziwa miłość musi kosztować, bo jest oddawaniem życia dla tych, których 

kochamy. Krzyż jest jej najważniejszym sprawdzianem chrześcijańskiej miłości.  

 

Autentyczni czciciele Serca Jezusowego nie mogą ograniczać się do modlitwy i praktyk pobożnych. 

Jesteśmy wezwani do miłości na wzór miłości Serca Jezusowego. Jest to miłość wymagająca, żądająca 

poświęceń i wyrzeczeń. Miłość, która nie pragnie pochwał i nie oczekuje wdzięczności, ale „cierpliwa jest, 

łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, 

nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz 

współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 

przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13,4-8).  

 

Kard. Joseph Ratzinger pisał: „W Sercu Jezusa jest istota chrześcijaństwa. Wyraża ono wszystko – to 

wszystko, co jest prawdziwie nowe i rewolucyjne w Nowym Przymierzu. To Serce przemawia do naszych 

serc. Zachęca nas do rezygnacji z jałowych wysiłków myślenia o samych sobie i do uczestnictwa w 

zadaniach wypływających z miłości, do powierzenia się Jemu i z Nim, by odkryć pełnię jedynej miłości, 

która jest wieczna i podtrzymuje świat”. 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Dlatego: „zginam moje kolana przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi” 

(Ef 3,14), aby wyrazić wdzięczność za objawienie miłości Ojca w odkupieńczej śmierci Syna. Zginam 

kolana zarazem, ażeby Bóg „według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie 

siły wewnętrznego człowieka” (Ef 3,16).  

 

Sercem najbardziej podobnym do Serca Chrystusa jest bez wątpienia Niepokalane Serce Maryi, Jego Matki. 

Jej Niepokalanemu Sercu zawierzamy całą Archidiecezję Poznańską, aby doświadczyła miłosiernej miłości 

Serca Jezusowego i poznała Jego prawdziwy pokój.  

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego - 500-lecie uznania cudów na Świętej Górze  

LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO Z OKAZJI 500-LECIA UZNANIA CUDÓW NA 

ŚWIĘTEJ GÓRZE KOŁO GOSTYNIA ORAZ PRZYZNANIA PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA 

XVI ZŁOTEJ RÓŻY PAPIESKIEJ  

   

Drodzy Archidiecezjanie! 

W dzisiejszą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, o którym sam Chrystus 

powiedział, że „między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana” (Mt 11,11a). Wielkość św. 

Jana polegała na wiernym, a równocześnie pokornym pełnieniu zadania, do którego wybrał go Bóg, czyli na 

przygotowywaniu ludu izraelskiego na przyjście Mesjasza. Dlatego też – pod koniec swojej działalności – 

Jan mówił: „Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny 

rozwiązać sandałów na nogach” (Dz 11,25). W ten sposób św. Jan Chrzciciel sam dał odpowiedź na pytanie, 

które w związku z jego niezwykłym narodzeniem stawiali sobie mieszkańcy w górskiej krainie Judei: 

„Kimże będzie to dziecię?” (por. Łk 1,65-66).  
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Dla Maryi zarówno poczęcie, narodziny Jana, jak i poczęcie w Niej samej Zbawiciela świata, były 

przejmującym wyrazem nieskończonego miłosierdzia Boga, który „z pokolenia na pokolenie” ma na 

względzie tych, „co się Go boją” (por. Łk 1,50.54-55). To dlatego Elżbieta, szczęśliwa matka Jana 

Chrzciciela, obdarowała Maryję nadzwyczajną pochwałą, będącą jednocześnie wyrazem najwyższego 

podziwu: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (por. Łk 

1,45). W odpowiedzi na słowa Elżbiety Maryja powiedziała: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój 

w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą 

odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,46-49). 

 

Drodzy Archidiecezjanie! 

Całe dzieje Kościoła, które trwają już prawie dwa tysiące lat, są wypełnione niezwykłą historią tego 

swoistego błogosławienia, w jakim uczestniczą ludzie, którzy wysławiają Maryję za Jej pełną zawierzenia 

wiarę. W tym prawdziwie cudownym błogosławieństwie, które trwa „z pokolenia na pokolenie”, wielce 

znaczącą rolę odgrywa sanktuarium Matki Bożej Róży Duchownej na Świętej Górze koło Gostynia. Wielkie 

rzesze pielgrzymów od dawien dawna przybywających na to „Święte miejsce” oraz sława dokonujących się 

tam cudów sprawiły, że już pięćset lat temu biskup poznański Jan Lubrański ustanowił specjalną komisję do 

zbadania ich autentyczności. Wydany przez biskupa w marcu 1512 roku dekret w pełni potwierdził 

nadprzyrodzony charakter dokonujących się na Świętej Górze „wielkich rzeczy”, które Wszechmocny 

zdziałał za matczynym wstawiennictwem Przenajświętszej Dziewicy.  

 

Późniejsze czasy zostały naznaczone dalszymi dziejami nadzwyczajnej opieki, jakiej pobożny lud nie tylko 

Wielkopolskiej Ziemi doznawał ze strony Maryi, czczonej na Świętej Górze Gostyńskiej w Jej Cudownym 

Obrazie Róży Duchownej. Była to opieka Tej, która swemu wiernemu ludowi „w wierze przewodzi”. Jej 

kult, tak żywy na Świętej Górze, sprawił, że to miejsce stało się dla Wielkopolski prawdziwym bastionem 

katolickiej wiary. Przemożna opieka Matki Najświętszej była żywo odczuwalna przez tych wszystkich, 

którzy uciekali się pod Jej obronę. Świadczy o tym siedemnastowieczna publikacja ks. Surmatowskiego, 

nosząca jakże znamienny tytuł Prospekt wesoły miłosiernych oczu Przenajświętszej Maryi na smutne 

ludzkiej niedoli przypadki z Góry Ś[więtej] Gostyńskiej łaskawie obrócony albo zebranie cudów przy 

Obrazie Najświętszej Bogarodzicy Panny przed Gostyniem doznanych. Wśród najczęściej wymienianych 

dziś osób, które owych cudów doznali, wymienia się najpierw Adama Konarzewskiego. Jako dziękczynne 

wotum za swoje uzdrowienie wzniósł on wspaniały kościół, istniejący po dzień dzisiejszy, który oddał w 

opiekę księżom filipinom. Drugą taką wielką postacią jest bł. Edmund Bojanowski, który został tam 

cudownie uzdrowiony jako małe dziecko. Materialne wotum dziękczynne w postaci srebrnego oka Bożej 

Opatrzności złożyła w świętogórskim sanktuarium jego matka, Teresa Bojanowska. Natomiast Edmund jako 

wyraz wdzięczności wobec Boga, który poprzez Maryję uczynił mu „wielkie rzeczy”, zrobił takie wotum z 

siebie samego. Całkowicie oddał się na służbę Wszechmocnego, służąc Mu w ubogich i małych w oczach 

świata, stając się dla nich „serdecznie dobrym człowiekiem”.  

 

Szczególnie doniosłym zwieńczeniem nieprzerwanej historii cudów i łask dokonujących się na Świętej 

Górze była uroczystość ukoronowania Obrazu Matki Boskiej Róży Duchownej koronami papieskimi w 

czerwcu 1928 roku przez kardynała Augusta Hlonda i nuncjusza apostolskiego Francesco Marmaggiego. W 

pięćdziesiątą rocznicę tego wydarzenia – w czerwcu 1978 roku – odbyły się uroczystości jubileuszowe, 

którym przewodniczył kardynał Karol Wojtyła. Był to jego ostatni pobyt na Wielkopolskiej Ziemi przed 

wyborem na papieża w październiku tegoż roku.  

 

Drodzy Archidiecezjanie! 

W związku z pięćsetletnią rocznicą dekretu biskupa Lubrańskiego, uznającego autentyczność cudów 

mających miejsce w sanktuarium Matki Bożej na Świętej Górze, ogłosiłem dla Archidiecezji Poznańskiej 

Rok Jubileuszowy, który trwa od Świąt Bożego Narodzenia 2011 roku do Bożego Narodzenia obecnego 

roku.  
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Dzisiaj – w przeddzień liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej z Gostynia – 

przekażę temu sanktuarium Złotą Różę, którą ofiarował Ojciec Święty Benedykt XVI. Zwyczaj ofiarowania 

Złotej Róży sięga dziesiątego wieku i jest zastrzeżony tylko papieżowi. Poświęcana przez niego w okresie 

Wielkiego Postu, symbolizuje ona radość i wesele na myśl o zbliżającej się Wielkanocy. Stąd każda osoba, 

która ją otrzymywała, miała za zadanie nieść dobry zapach Chrystusa poprzez swoje życie i dzieła 

dokonywane w służbie Kościoła. Podobne zadanie spoczywało także na tym kościele czy sanktuarium, które 

zostało obdarowane Złotą Różą papieską: także one mają nieść Chrystusa światu.  

 

Świętogórska Złota Róża jest czwartą z tych, które znajdują się w Polsce. Pierwszą ofiarował sanktuarium 

na Jasnej Górze Ojciec Święty Paweł VI w 1966 roku z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski. Ponieważ władze 

komunistyczne nie dopuściły wtedy do jego wizyty w naszym kraju, przywiózł ją dopiero Benedykt XVI w 

2006 roku. Na Jasnej Górze jest także Złota Róża, którą w 1979 roku ofiarował Ojciec Święty Jan Paweł II. 

Ten sam Papież w 1987 roku przekazał Złotą Różę dla sanktuarium Matki Boskiej w Kalwarii 

Zebrzydowskiej. W Polsce jest jeszcze jedna Róża papieska: jest nią Czarna Róża, jedyna tego rodzaju na 

świecie, którą w 2006 roku Ojciec Święty Benedykt XVI przekazał Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-

Birkenau.  

 

Wraz z przekazaniem papieskiej Złotej Róży dokonam aktu zawierzenia Matce Najświętszej całej 

Archidiecezji Poznańskiej (jej biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego, świeckich). Będę 

równocześnie prosił Matkę Bożą Różę Duchowną czczoną w Jej świętogórskim sanktuarium, aby 

wszystkim wiernym wypraszała łaski niesienia światu Chrystusa przez niezachwianą wiarę, silną nadzieję i 

gorącą miłość – tak jak Go niosła światu zarówno Ona sama, jak i patron dzisiejszego dnia św. Jan 

Chrzciciel.  

 

Wyrażam na koniec moje gorące pragnienie, aby dzisiejsze uroczystości pogłębiły u wszystkich 

archidiecezjan cześć i prawdziwie dziecięcą miłość do Matki Najświętszej, która nam w wierze przewodzi i 

która nas bezbłędnie do Swego Boskiego Syna prowadzi. 

 

Z serca płynącym błogosławieństwem 

 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Przekazanie papieskiej Złotej Róży, 24.6.2012  

Abp Stanisław Gądecki. W postaci róży śnieżnobiałej. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

Przekazanie papieskiej Złotej Róży dla sanktuarium świętogórskiego (Święta Góra – 24.6.2012).  

   

W dzisiejszą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Ta uroczystość w sposób 

szczególny podkreśla sam fakt narodzin proroka, który zapowiedział nadejście obiecanego Mesjasza, Jezusa 

Chrystusa.  

 

1. NARODZINY JANA CHRZCICIELA 
 

a. Narodziny Jana Chrzciciela były doprawdy nadzwyczajne. Wiele dzieci przychodzi na świat każdego 

dnia, ale nie każde jest zapowiadane przez anioła. Wielu ludzi świętuje swoje urodziny, ale nie wszystkie są 

wspominane przez dwadzieścia wieków. „Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie 
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według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była 

niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach” (Łk 1,6-7). Narodziny Chrzciciela należą do szeregu 

owych cudownych starotestamentalnych narodzin dziecka z niepłodnych rodziców (Sara – Rdz 16,1; 

Rebeka – Rdz 25,21; Rachela – Rdz 30,1), których najlepszym przykładem są narodziny Samsona.  

   

Mówi o nich Księga Sędziów: „W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego 

była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pana ukazał się owej kobiecie mówiąc jej: «Otoś teraz niepłodna i nie 

rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się: nie pij wina ani sycery i nie jedz nic 

nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie 

Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich»” (Sdz 13,2-

5). 

 

W takim opisie cudownych narodzin kryje się nie tylko zapowiedź niezwykłych dziejów tego, który ma się 

urodzić, ale nade wszystko stwierdzenie, że nie są one dziełem ludzkim, ale dziełem Bożym. I chociaż z 

narodzinami każdego człowieka wiąże się stwórcza ingerencja Boga, który w chwili poczęcia daje mu duszę 

nieśmiertelną, to jednak z reguły właśnie rodzice „wyznaczają” moment narodzin dziecka. Z narodzeniem 

Jana Chrzciciela było inaczej. Tutaj rodzice – ze względu na ich podeszły wiek – nie mogli już nic począć. 

Dlatego też narodziny Jana odczytali jednoznacznie jako cud. Elżbieta nie miała wątpliwości, że to „Pan 

okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią”. W tych narodzinach jedynym działającym był Bóg. Przypominają 

się w tym momencie słowa proroka Izajasza: „Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności 

wspomniał moje imię” (Iz 49,1). 

 

Czytałem gdzieś świadectwo pewnej kobiety, która po urodzeniu pierwszego dziecka, nieoczekiwanie 

ponownie znalazła się w stanie błogosławionym. Wszyscy dookoła namawiali ją do zabicia dziecka, podając 

wiele argumentów, które wydawały się bardzo racjonalne: będzie ci bardzo trudno być w ciąży i zajmować 

się równocześnie niespełna rocznym dzieckiem, masz trudną sytuację materialną, nie macie z mężem 

własnego mieszkania i nie wiadomo kiedy je zdobędziecie. Nawet osoby z najbliższego otoczenia były za 

„pozbyciem się” dziecka. Jednak owa kobieta modliła się a potem postanowiła: urodzę dziecko, wszystko 

jest w ręku Boga! Urodził się syn, który był słabego zdrowia. Ochrzczono go w pośpiechu z obawy, że 

umrze. Pan zachował go jednak przy życiu. Był najlepszym uczniem w klasie, startował z sukcesami w 

konkursach i olimpiadach z wielu przedmiotów naraz. Po zdaniu matury z bardzo dobrym wynikiem, 

wstąpił do seminarium duchownego i został księdzem. Zna swoją historię i wie, że jego życie było 

zagrożone, że był niechciany przez wszystkich, oprócz własnej mamy. Wie, że żyje tylko dzięki matce, 

która posłuchała głosu Bożego. Nie jest to jednak dla niego powodem do złych myśli, przeciwnie, on często 

powtarza: mnie chciał Bóg! żyję dzięki Niemu! Pan zachował moje życie!  

 

„Przenikasz i znasz mnie, Panie, [...] 

Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze 

i utkałeś mnie w łonie mej matki. 

Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył, 

godne podziwu są Twoje dzieła” (Ps 139,1.13-14). 

 

b. W momencie narodzin Jana Chrzciciela Bóg wyznaczył mu określoną misję do wypełnienia. Przy 

obrzezaniu Zachariasz wyśpiewa kantyk, w którym powita Chrzciciela jako proroka. „A i ty, dziecię, 

prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi; Jego ludowi dasz 

poznać zbawienie [co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. 

Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci 

mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju” (Łk 1,76-79). 

 

Inaczej mówiąc, Bóg wyznaczył Janowi rolę Głosu. Chrystus – Słowo, które stało się ciałem – zanim sam 

przemówił, potrzebował Głosu. I Jan o tym wiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę 
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Pańską, jak powiedział prorok Izajasz” (J 1,23).  

 

W przepiękny sposób rozwinął tę myśl św. Augustyn: „Czym jest głos bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, 

który niczego nic oznacza. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale nie przynosi pożytku dla serca.  

 

Rozważmy, w jakim porządku dochodzi do wzbogacenia serca. Gdy myślę o tym, co mam powiedzieć, 

wtedy słowo rodzi się w moim sercu; a jeśli chcę ci coś powiedzieć, staram się wzbudzić w twoim sercu to, 

co już istnieje w moim. W tym celu posługuję się głosem i mówię do ciebie, aby słowo, które jest we mnie, 

mogło dotrzeć do ciebie i przeniknąć do twojego serca. Dźwięk głosu pozwala ci zrozumieć słowo. Ten 

dźwięk mija, ale słowo przezeń niesione dotarło do twojego serca, a równocześnie pozostaje i w moim 

sercu. [...] 

 

Trudno jest odróżnić głos od słowa, toteż Jana uważano za Chrystusa. Głos utożsamiano ze słowem. Ale Jan 

wyznał, że jest tylko głosem i nie chciał uchodzić za tego, którym nie był. Rzekł więc: „Nie jestem 

Mesjaszem ani Eliaszem, ani prorokiem”. Wtedy zapytano go: „Kim więc jesteś?” I odpowiedział: „Jam 

głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę dla Pana”. Głos wołającego na pustyni, głos przerywający 

milczenie, by prostować drogę Panu. To znaczy: mój głos rozlega się po to, aby wprowadzić Pana do 

waszych serc; lecz jeśli nie naprostujecie drogi dla Niego, to nie przyjdzie On tam, dokąd chcę Go 

wprowadzić.  

 

Cóż jednak oznacza prostować drogę? Modlić się gorąco. Co oznacza prostować drogę? Uniżyć się. Patrzcie 

na przykład dany wam przez Jana Chrzciciela. Ludzie uważają go za Mesjasza, ale on nie tai, że Nim nie 

jest i nie karmi swojej próżności błędnym mniemaniem ludzi. Gdyby powiedział: Jestem Mesjaszem, jakże 

łatwo by mu uwierzono, skoro brano go za Mesjasza, zanim jeszcze wypowiedział się na ten temat. Ale on 

się tego wystrzega, mówi kim jest, uniża się i nie równa z Chrystusem. Wie, skąd płynie dla niego 

zbawienie; rozumie, że jest tylko lampą, która płonie i świeci, i lęka się, aby ona nie zgasła za podmuchem 

pychy” (św. Augustyn, Kazanie 293, 3). 

 

2. ZŁOTA RÓŻA  

 

Taką lampą, która płonie i świeci przez całe dzieje chrześcijaństwa jest również Maryja, Matka Zbawiciela. 

Ona to – „z pokolenia na pokolenie” – świeci Ludowi Bożemu również tutaj, w sanktuarium na Świętej 

Górze i pokazuje mu drogę do nieba.  

 

Nieustanne orędownictwo Maryi za nami ma wielką moc w obliczu Pana. W Boskim świetle Maryja widzi 

wszystkie grożące nam niebezpieczeństwa i lituje się nad nami. Ci, którzy przemierzają burzliwe szlaki tego 

świata i z ufnością wzywają Jej pomocy, są przez Nią wybawieni z groźnego zamętu rozpętanych żywiołów 

i doprowadzeni do wybrzeży ojczyzny niebieskiej. Ona nie tylko czuwa nad zbawieniem dusz, ale z 

miłością niesie pomoc w potrzebach, przywraca zdrowie ciała i leczy rany serca. W miejscach 

poświęconych Jej czci sprawia swoim pośrednictwem, że chromi chodzą, niewidomi odzyskują wzrok, głusi 

słyszą, niemym zostaje przywrócona mowa, uleczone zostają różne niemoce i słabości. Przychodzą 

grzesznicy, biją się w piersi, wyznają swoje winy, i otrzymawszy przebaczenie, powracają z radością do 

swoich domów. Przychodzą także przygnębieni, strapieni i smutni, pogrążeni w rozpaczy, zagubieni, 

obarczeni długami i nieszczęśnicy okryci hańbą i upodleni. Ona nie odrzuca żadnego nędzarza; pełna 

miłosierdzia błaga za nimi swojego Syna, i w ten sposób odwraca od nich wszelkie zło (por. bł. Amadeusz, 

Kazanie VIII o NMP).  

Dante ukazuje naszym oczom ostateczny rezultat wstawiennictwa Maryi – doskonałość, pełnię, wspólnotę 

zbawionych – Różę Mistyczną, w którą układają się postacie aniołów i ludzi zbawionych:  

 

„Tak więc w postaci róży śnieżnobiałej 

te, co je swoją krwią Chrystus zaślubił, 
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zastępy rajskie mi się ukazały. 

 

Tamte zaś, których lot się już zagubił 

w chwale Onego, co blaskiem odziany 

i co je łaską swoją przyhołubił, 

 

Jako rój pszczółek, co się na przemiany 

pogrąża w kwieciu i znowu powraca 

tam, gdzie plon słodki na miód przerabiany, 

 

w kwiat ów zstępuje, co się ubogaca 

tylu płatkami, by wzlecieć szczęśliwe 

tam, gdzie Kochanie się wiecznie rozzłaca”  

(Dante, Boska komedia. Raj, Pieśń XXXI, 1-12; tł. A. Świderska).  

 

W tym sanktuarium na Świętej Górze przemożna opieka Matki Najświętszej była żywo odczuwana przez 

wszystkich, którzy polecali się Jej opiece. Potwierdza to siedemnastowieczna publikacja ks. 

Surmatowskiego, nosząca znamienny tytuł: „Prospekt wesoły miłosiernych oczu Przenajświętszej Maryi na 

smutne ludzkiej niedoli przypadki z Góry Ś[więtej] Gostyńskiej łaskawie obrócony albo zebranie cudów 

przy Obrazie Najświętszej Bogarodzicy Panny przed Gostyniem doznanych”. Wśród najczęściej 

wymienianych osób, które doznały owych cudów wymienia się najpierw Adama Konarzewskiego. To on 

wzniósł tę wspaniałą bazylikę, jako wotum dziękczynne za swoje uzdrowienie. Drugą wielką postacią, która 

została tutaj cudownie uzdrowiona – jako małe dziecko – był bł. Edmund Bojanowski. Po tym cudownym 

wydarzeniu wotum dziękczynne w postaci srebrnego oka Bożej Opatrzności złożyła w świętogórskim 

sanktuarium jego matka, Teresa Bojanowska. On sam natomiast – jako wyraz swojej wdzięczności wobec 

Boga, który poprzez Maryję dokonał w nim „wielkich rzeczy” – uczynił takim wotum samego siebie. Oddał 

się całkowicie na służbę Wszechmocnego, służąc Mu w ubogich i małych w oczach tego świata, stając się 

dla nich „serdecznie dobrym człowiekiem”.  

 

Doniosłym zwieńczeniem nieprzerwanej historii łask i cudów, dokonujących się na Świętej Górze, była 

uroczystość ukoronowania Obrazu Matki Boskiej Róży Duchownej koronami papieskimi – przez kardynała 

Augusta Hlonda i nuncjusza apostolskiego Francesco Marmaggi – w czerwcu 1928 roku. W pięćdziesiątą 

rocznicę tego wydarzenia – w czerwcu 1978 roku – odbyły się uroczystości jubileuszowe, którym 

przewodniczył kardynał Karol Wojtyła. Był to jego ostatni pobyt na Wielkopolskiej Ziemi przed wyborem 

na papieża w październiku tegoż roku.  

 

Rzesze pielgrzymów, przyciągane – jakby magnesem – sławą dokonujących się na Świętej Górze cudów 

sprawiły, że pięćset lat temu biskup poznański, Jan Lubrański ustanowił specjalną komisję do zbadania ich 

autentyczności. Wydany – w marcu 1512 roku – przez biskupa dekret w pełni potwierdził nadprzyrodzony 

charakter dokonujących się tutaj „wielkich rzeczy”, które Wszechmocny zdziałał za matczynym 

wstawiennictwem Róży Duchownej.  

 

W związku z pięćsetletnią rocznicą tegoż dekretu, dzisiaj – w przeddzień liturgicznego wspomnienia 

Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej z Gostynia – przekazuję temu sanktuarium Złotą Różę, którą 

ofiarował Świętogórskiej Róży Duchownej Ojciec Święty Benedykt XVI. Zwyczaj ofiarowania Złotej Róży 

sięga dziesiątego wieku i jest zastrzeżony tylko papieżowi. Róża ta – poświęcana przez niego w okresie 

Wielkiego Postu – zapowiada radość zbliżającej się Wielkanocy. Wskazuje na nasze zmartwychwstanie. 

Podobne zadanie będzie odtąd spoczywać na tym sanktuarium. Także ono ma nas przybliżać do 

Zmartwychwstałego Chrystusa.  
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Na temat symboliki róży wypowiadał się już ponad pół wieku temu pionier ruchu liturgicznego w Austrii, 

ks. Pius Parsch: „W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, bezpośrednio przed niedzielą Męki Pańskiej, panuje 

w Kościele nastrój radosny. Niedzielę tę nazywamy Laetare, to znaczy Wesel się. Jest to zupełnie naturalne: 

w sercu człowieka boleść i radość niejednokrotnie sąsiadują ze sobą. Jak często radość rodzi się z cierpienia, 

a wesele pociąga za sobą gorzkie utrapienie! Wspomnijmy tylko na cierpienie i radość macierzyństwa, na 

wesele i troski matczyne.  

 

To pomieszanie wesela i boleści ukazuje nam dziś Kościół pod postacią róży. W dawnym Kościele wierni 

dawali jedno drugim róże w upominku. W dniu dzisiejszym papież poświęcał złotą różę i w kazaniu 

wyjaśniał symboliczne jej znaczenie.  

 

Przede wszystkim widać w róży piękne połączenie radości z cierpieniem, obok kwiatu bowiem są i kolce. 

Czyż nie jest to wspaniałe zjawisko w przyrodzie, że najpiękniejszy z kwiatów, sama tylko róża – królowa 

kwiatów, otoczona jest kolcami? W tym właśnie kryje się symbol o głębokim znaczeniu.  

 

Krzak róży jest pięknym symbolem okresu wielkanocnego, zawiera on bowiem dwa zupełnie różne nastroje: 

głęboki żal pokuty i serdeczną radość z powodu Wielkanocy. Najpierw wyrastają kolce, a potem rozkwitają 

róże. Najpierw musimy przebyć ciernisty okres Wielkiego Postu, najpierw musimy usłyszeć, że grzech 

skazał nas na wygnanie w cierniami usianej dolinie, a dopiero wtedy – na Wielkanoc – Kościół otwiera 

przed nami raj usłany różami.  

 

Podobnie było w życiu Zbawiciela; można je także przyrównać do róży. Życie zewnętrzne Chrystusa było 

jak krzew pokryty kolcami; w czasie swej męki miał skroń spowitą w koronę cierniową; wokół drzewa 

krzyża piął się ten krzew ciernisty. Dopiero w zmartwychwstaniu rozkwitły róże. Dla Chrystusa jednak 

męka nie była celem sama w sobie: była jedynie środkiem do zbawienia, punktem przeprawy, bramą do 

zmartwychwstania zarówno Jego, jak i wszystkich dzieci Bożych. W ten sposób więc krzak róży opowiada 

nam o cierpieniach i radościach Zbawiciela.  

 

Jak było z Nim, podobnie ma być i z nami. Chrystus prowadzi, a my idziemy za Nim. Życie ludzkie jest 

krzewem róży pnącym się po drzewie krzyża. Zaprzeć się samego siebie, oto pierwszy ostry kolec. A drugi 

– wziąć krzyż na barki swoje. Tym krzyżem jest twoje własne życie ze wszystkimi cierpieniami, 

obowiązkami, ciężarami. Ale wtedy Pan obiecuje ci kwiat róży: „Kto tu zatraca ziemskie życie swoje, ten 

odnajdzie prawdziwe boskie życie”. Róża zapowiada nastanie świętej wiosny, która obecnie budzi się w 

naszej duszy. Jak wiosna w przyrodzie rozwija nowe życie, tak i święta wiosna rozbudzi w Kościele Boże 

życie łaski. Katechumeni, pokutnicy i wierni tęsknią do Wielkanocy, do życia, życia w całej pełni. Oto 

najwyższa radość!” (P. Parsch, Rok Liturgiczny. Okres Wielkanocny, t. II, Poznań 1956, s. 144-145).  

 

Świętogórska Złota Róża jest czwartą z tych, które znajdują się w Polsce. Pierwszą ofiarował sanktuarium 

na Jasnej Górze Ojciec Święty Paweł VI w 1966 roku z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski. Ponieważ władze 

komunistyczne nie dopuściły wtedy do jego wizyty w naszym kraju, przywiózł ją dopiero Benedykt XVI w 

2006 roku. Na Jasnej Górze jest także Złota Róża, którą w 1979 roku ofiarował Ojciec Święty Jan Paweł II. 

Ten sam Papież w 1987 roku przekazał Złotą Różę dla sanktuarium Matki Boskiej w Kalwarii 

Zebrzydowskiej. W Polsce jest jeszcze jedna Róża papieska. Jest nią – jedyna tego rodzaju na świecie – 

Czarna Róża, którą w 2006 roku Ojciec Święty Benedykt XVI przekazał Miejscu Pamięci i Muzeum 

Auschwitz-Birkenau.  

 

Wraz z przekazaniem papieskiej Złotej Róży dokonam aktu zawierzenia Matce Najświętszej całej 

Archidiecezji Poznańskiej (jej biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego, świeckich). Będę 

równocześnie prosił Matkę Bożą Różę Duchowną czczoną w Jej świętogórskim sanktuarium, aby 

wszystkim wiernym wypraszała łaski niesienia światu Chrystusa przez niezachwianą wiarę, silną nadzieję i 
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gorącą miłość – podobnie jak niosła Go światu Maryja oraz patron dnia dzisiejszego, św. Jan Chrzciciel.  

 

Na koniec wyrażam moje gorące pragnienie, aby dzisiejsze uroczystości pogłębiły u wszystkich 

Archidiecezjan cześć i dziecięcą miłość do Matki Najświętszej, która nam w wierze przewodzi i która nas 

bezbłędnie do Swego Boskiego Syna prowadzi. 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Tak więc niech Złota Róża – symbol Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny, świętych i Kościoła Bożego, 

w którym źli pomieszani są z dobrymi, grzesznicy ze sprawiedliwymi, podobnie jak zapach róży z kolcami – 

przyczyni się do spotęgowania naszej miłości do Zbawiciela i Kościoła świętego. 

 

Pełni wdzięczności, módlmy się na koniec do Róży Mistycznej: „Boże, Ty wybrałeś Najświętszą Maryję 

Pannę na mieszkanie godne swojego Majestatu i przyozdobiłeś Ją prawdziwą pięknością, spraw, abyśmy 

oddając należną Jej cześć i wiernie Ją naśladując, zajaśnieli świętością życia”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza św. w intencji śp. T. Kazimierza 

Czartoryskiego, 26.6.2012 

Abp Stanisław Gądecki. Msza św. w intencji śp. Teodora Kazimierza Czartoryskiego, biskupa 

poznańskiego (1704-1768) - Dolsk, kościół pw. św. Michała Archanioła – 25.06.2012.  

 

Modlimy się dzisiaj w intencji księdza biskupa Czartoryskiego, osoby odległej nam w czasie, ale bardzo 

zasłużonej dla miasta Dolsk. Kim był biskup Teodor Czartoryski? Jego ród wywodził się od Korygiełły, 

syna Olgierda, wnuka Giedymina i rodzonego brata Władysława Jagiełły (Łubieński, Geograph. Guagninus 

in Descript. Lituaniae).  

   

Był trzecim, najmłodszym synem Kazimierza księcia Czartoryskiego, kasztelana wileńskiego, 

podkanclerzego litewskiego oraz Izabeli z Morsztynów, córki najwyższego podskarbiego królewskiego. 

Urodził się w 1704 roku. Miał siostrę Konstancję, przyszłą matkę Stanisława Augusta Poniatowskiego.  

 

1. Ku pełni kapłaństwa  

 

a. Poświęcony przez rodziców na służbę Bożą, już w 1717 roku – w wieku lat trzynastu – został kanonikiem 

tytularnym krakowskim. Potem udał się do Rzymu na studia w jezuickim najbardziej elitarnym Collegium 

Romanum. Pod koniec rzymskich studiów wygłosił – w obecności papieża Innocentego XIII oraz grupy 

kardynałów – mowę o darach Ducha Świętego, którą następnie wydał drukiem w 1723 roku.  

 

Kiedy tylko otrzymał święcenia kapłańskie – w kwietniu 1727 roku w warszawskim kościele Wizytek – 

najpierw został proboszczem katedralnym płockim i księciem sieluńskim, potem kanonikiem warszawskim, 

opatem benedyktynów w wielkopolskim Lubiniu (1731) a także sędzią w Trybunale Koronnym.  

 

b. W 1729 roku odbył podróż do Rzymu, skąd wrócił w styczniu 1730 roku. Rezultatem jego zabiegów w 

Rzymie, wspartych przez Francję – na której opierali się wówczas Czartoryscy – było papieskie 

przyrzeczenie nominacji na biskupa poznańskiego w 1732 roku. W tym okresie czyniono też starania o 

kardynalską purpurę dla młodego prałata, ale te plany pokrzyżował niekorzystny dla Familii Czartoryskich 

przebieg elekcji w 1733 roku. Teodor Kazimierz znalazł się w obleganym przez Rosjan Gdańsku, gdzie - 
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pod dowództwem Stanisława Poniatowskiego – schronili się zwolennicy Stanisława Leszczyńskiego, 

oczekujący na pomoc Francji. Po kapitulacji, podpisał akt uznania Augusta III królem Polski (26.07).  

 

Biskupstwo poznańskie otrzymał milszy królowi Stanisław Józef Hozjusz. Czartoryskiemu przydzielono 

biskupstwo poznańskie dopiero po śmierci Hozjusza w 1738 roku.  

 

Wtedy też wiadomym się stało, że zwolni się prymasostwo po chorym i starym Teodorze Andrzeju 

Potockim. Zabiegi Czartoryskich o prymasowskie arcybiskupstwo gnieźnieńskie spotkały się jednak ze 

zdecydowanym oporem dworu. Było to zbyt ważne stanowisko, aby oddać je członkowi niepewnej Familii. 

August III miał w świeżej pamięci kłopoty, jakie mu sprawił dobiegający żywota prymas, ogłaszając królem 

jego przeciwnika.  

Teodor Czartoryski musiał zadowolić się biskupstwem poznańskim, które tym razem objął bez przeszkód, 

przyjmując sakrę biskupią dnia 29 października 1738 roku, za przyzwoleniem Klemensa XII.  

 

2. Rządy w Diecezji Poznańskiej  

 

Od razu zajął się administracją swojej diecezji. Na wstępie przesłał list pasterski do duchowieństwa diecezji 

poznańskiej, porządkujący sytuację w diecezji. Zniszczone dobra biskupie odbudował dużym nakładem 

środków. Jako włodarz rozległej – obejmującej także archidiakonat warszawski – diecezji poznańskiej 

okazał się dobrym gospodarzem.  

 

W roku 1744 – z okazji odnalezienia grobu Bolesława Chrobrego – zarządził nabożeństwo żałobne za duszę 

pierwszego króla. A w 1748 roku udał się do Wrocławia na konsekrację biskupa Philippa II Gottharda 

Schaffgotscha, podkreślając w ten sposób związki biskupstwa wrocławskiego z polską prowincją kościelną.  

 

Przez zagorzałych katolików uznawany był za oziębłego w wierze, zwłaszcza kiedy zezwolił (15.03.1750) 

na pierwszy luterański pochówek w Warszawie. Jego poglądy wypływały z tzw. oświecenia katolickiego. 

Ganił jarmarki i pijatyki w dni świąteczne, potępiał wiarę w czary i upiory, zabraniając towarzyszących jej 

praktyk. Kiedy jego nadworny lekarz odkrył, że rozwój kołtuna jest skutkiem używania oleju lnianego 

podczas Wielkiego Postu, wystarał się w Kurii Rzymskiej o bullę pozwalającą na spożywanie w dni postne 

nabiału.  

 

Działania gospodarcze w Warszawie rozpoczął od udziału w komisji dobrego porządku, która starała się 

poprawić stan warszawskich ulic. Dbał również o Poznań. Czynił starania o oddłużenie miasta – poniekąd 

własnym kosztem – gdyż przeprowadził akcję weryfikacji zapisów na rzecz Kościoła, ciążących na 

nieruchomościach miasta i mieszczan. Jego starania docenili Wielkopolanie a kasztelan - później wojewoda 

poznański – Stefan Garczyński, wygłosił nawet mowę pochwalną na jego rzecz na sejmie w 1748 roku, 

dziękując biskupowi, „że na wyższe nie pomyka się krzesła ani o tem nie myśli”, lecz dba o dobro diecezji. 

Odbudował kościół w Ciążeniu koło Słupcy oraz tamtejszy pałac biskupi, będący reprezentacyjną 

rezydencją biskupów poznańskich. Biskup Czartoryski utrzymywał tam duży dwór. Osobiście jednak 

preferował bardziej kameralny pałac w Dolsku, który ukończył i przozdobił. Dolsk był przez dłuższy czas 

własnością biskupów poznańskich. Było to miejsce ulubione przez bpa Teodora. Ozdobą miasteczka był 

dwór biskupi z ogrodami a nawet winnicami. Sceny sielskiego życia właścicieli zostały uwiecznione na 

freskach, które można obejrzeć dzisiaj na dolskiej plebanii. Gustował w architekturze. Miał zamiłowania 

muzyczne. Lubił grać na klawesynie i altówce. Zachowała się po dziś dzień jedna z dwóch barokowych 

oficyn dawnego pałacu z około 1760 roku. 
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Sam biskup był człowiekiem skromnym. Nie miał – powszechnego wówczas pośród magnatów – zwyczaju 

podróżowania z wielką świtą. Częste z konieczności wyprawy między dwoma głównymi miastami diecezji, 

Poznaniem i Warszawą, odbywał pojedynczą karetą, a nieraz nawet dyliżansami poczty królewskiej. Jego 

rękę widać w reformatorskiej akcji na rzecz chłopów ks. kanonika Swinarskiego.  

 

Rok 1756 biskup przeznaczył na wizytację swojej rozległej diecezji, od granic Śląska aż po Pomorze.  

 

Odbudował spalone miasteczko Krobię, która już od pierwszej połowy XIII wieku należała do biskupów 

poznańskich – wraz z kościołem św. Mikołaja (1757-67) – wsparł jego mieszczan i obdarzył przywilejami.  

 

W latach pięćdziesiątych dokonał również poważnego remontu katedry poznańskiej, zlecając wymienienie 

znacznych partii murów, sklepień oraz dachów. Przeprowadził też gruntowny remont pałacu biskupiego na 

Ostrowie Tumskim, przywrócił go do lepszego stanu oraz przyozdobił.  

 

3. Służba polityczna  

 

Z biskupstwem w tamtych czasach była związana godność senatorska. Jego pierwsza mowa na sejmie 

(13.10.1740) pełna była rozumnych rad w przedmiocie zwiększenia liczby i unowocześnienia wojska, 

ustalenia odpowiednich podatków i zapewnienia ich ściągalności oraz podniesienia miast z upadku i za to 

była chwalona przez następnych mówców. Potem jednak rzadko bywał na radach senatu (we Wschowie – 

1742; w Warszawie - 1758 i na sejmach - 1746, 1748 roku). Dnia 3 sierpnia 1742 został kawalerem Orderu 

Orła Białego. Później zjeżdżał na rady senatu niechętnie, chyba że było to koniecznością, jak w wypadku 

sejmu konwokacyjnego w 1764 roku.  

 

Na tle grających pierwsze skrzypce w Rzeczypospolitej braci Michała Fryderyka i Augusta Aleksandra, jego 

osiągnięcia nie wypadają imponująco. Nie można jednak zaprzeczyć, że Familia wspierała go i dbała o jego 

interesy. Bracia zarzucali mu jednak brak ambicji, uważali go za letkiewicza, stroniącego od wytężonej 

pracy, nie umiejącego dbać o własne finanse. Opinie te są raczej przesadzone. Rzeczywiście biskup nie 

poszedł w ślady braci i nie udzielał się zbyt aktywnie w życiu publicznym, chociaż w kluczowych 

momentach – jak na przykład elekcja siostrzeńca – aktywnie wspierał rodzinę.  

 

Poważniejsze troski spadły na biskupa w krytycznym roku 1763. Wojska pruskie pod dowództwem generała 

Lossowa weszły wówczas do Wielkopolski, powodując niemałe zniszczenia. Czartoryski wraz z innym 

poznańskimi senatorami protestował przeciwko bezprawnemu naruszeniu granic, pisząc skargi do dworu w 

Poczdamie (27.04.1763). 

Pracę duszpasterską i zabiegi gospodarcze przerwały wydarzenia związane ze śmiercią króla Augusta III. 

Początkowo Czartoryscy mieli nadzieję, że na fali tęsknoty za Piastem uda się zdobyć koronę dla brata 

biskupa, czyli dla Augusta Aleksandra Czartoryskiego, wojewody ruskiego. W tym celu biskup urządził 

nawet zjazd Wielkopolan w Poznaniu (22.01.1764), na którym przekonywał do wyboru Piasta. Rosyjscy 

sojusznicy szybko jednak dali do zrozumienia, że są to tylko mrzonki. Wówczas Familia poparła należącego 

do niej, Stanisława Augusta Poniatowskiego, traktowanego jako ubogi krewny.  

 

Na sejmiku wielkopolskim w Środzie (6.02.1764) użył całego swego autorytetu, by przeforsować 

stronników Familii jako posłów na sejm konwokacyjny. Działania te zakończyły się połowicznym 
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sukcesem. Biskup dokonał wtedy rozłamu, doprowadzając do wyboru podwójnego kompletu posłów. O 

legitymacji posła miał decydować w takim przypadku sejm, gdzie, jak się spodziewał, Familia będzie miała 

przewagę.  

 

Kiedy faktycznie obrano Stanisława Augusta Poniatowskiego królem (1764), biskup Teodor odśpiewał Te 

Deum w kościele św. Jana w Warszawie.  

 

Dnia 9.04.1767 roku delegował biskupa Józefa Załuskiego do prowadzenia procesu informacyjnego O. 

Stanisława Papczyńskiego, marianina. I sesja Poznańskiego Informacyjnego Procesu Beatyfikacyjnego o. 

Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego miała miejsce w Warszawie (10.06.1767). 

 

Humorystycznym momentem w działalności politycznej biskupa Teodora było płomienne przemówienie 

wygłoszone przez Jana Klemensa Branickiego w obronie władzy hetmańskiej, które wygłaszał biskup 

wileński, Ignacy Jakub Massalski. Podczas jego przemowy biskup Czartoryski zdrzemnął się i przewrócił na 

perorującego kolegę, co wywołało powszechną wesołość i zniszczyło efekt przemówienia.  

 

Czując nadwątlone siły – za pozwoleniem stanów – udał się na leczenie do Spaa w czerwcu 1765 roku. 

Stamtąd wrócił około nowego roku. Wybrał się jeszcze na sejm 1766 roku, na którym odbywała się walka o 

reformy zapoczątkowane w 1764, jednak z powodu niemocy praktycznie nie brał w nim udziału, tak jak i w 

późniejszych rozgrywkach wokół konfederacji radomskiej. Umarł w Dolsku na zapalenie opłucnej 

1.03.1768 (por. Polski Słownik Biograficzny, t. IV, Kraków 1938). 

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Dzisiaj – wdzięczni mieszkańcy Dolska oraz potomkowie rodziny Czartoryskich modlą się w intencji 

spokoju jego duszy i powtarzają za świętym Augustynem: „Panie Boże nasz, wierzymy w Ciebie Ojcze, 

Synu i Duchu Święty [...]. Trzymając się tej zasady wiary, kierowałem całym swoim wysiłkiem, aby szukać 

Ciebie, nie szczędziłem własnych sił liczyłem na Twoją pomoc. Pragnąłem widzieć siłami umysłu to, w co 

uwierzyłem: wiele dociekałem, wiele pracowałem, Panie, Boże mój, jedyna nadziejo moja, wysłuchaj mnie, 

spraw, abym nie uległ zmęczeniu i nie zaniechał poszukiwania Ciebie, ale bym zawsze gorliwie szukał 

oblicza Twego. Ty sam daj mi siły na poszukiwanie. Tyś bowiem pozwolił, abym Cię znalazł, Tyś mi dał 

nadzieję, że znajdować Cię będę coraz więcej” (św. Augustyn).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, XIII Niedziela Zwykła -B , 1.7.2012 

Abp Stanisław Gądecki. Chrystus dawcą życia. XIII Niedziela Zwykła „B” (Sanktuarium Matki Bożej 

Pocieszenia, Borek Wielkopolski – 1.07.2012). 
 

W dniu dzisiejszym – w swojej dorocznej pielgrzymce – przybywają do Borku, do Najświętszej Marii 

Panny Pocieszenia służby mundurowe. Cieszę się ogromnie z tak licznej obecności przybyłych tutaj 

strażaków, bractw Kurkowych, oraz innych służb mundurowych, ze swoimi pocztami sztandarowymi. 

Wszyscy przybyliśmy tutaj, gotowi wsłuchiwać się w Słowo Boże, stać się jego żywym echem, wynosząc z 

tego cudownego miejsca jak najwięcej łask duchowych, potrzebnych do swojego życia rodzinnego i 

zawodowego.  

   

1. SŁOWO BOŻE  
 

Wnikając w treść dzisiejszych czytań, zauważymy, że zasadniczo koncentrują się ona wokół jednego 
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tematu, interesującego każdego rozumnego człowieka, tj. wokół problemu śmierci i życia. 

 

a. Ten temat zostaje od razu podjęty przez dzisiejsze pierwsze czytanie: „Bóg nie uczynił śmierci i nie 

cieszy się ze zguby żyjących [ep’ apoleia zoonton]. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, [eis to einai] 

i byty tego świata niosą zdrowie [soterioi hai geneseis tou kosmou]: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani 

władania Otchłani na tej ziemi [farmakon olethrou oute hadou basileion]. [...] Bo dla nieśmiertelności Bóg 

stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności” [eikona tes idias idiotetos] (Mdr 1,13-

15; 2,23-24).  

 

Z tego tekstu wynika, że życie ludzkie jest inne i odrębne od życia wszelkich innych stworzeń żyjących, 

jako że człowiek jest w świecie objawieniem Boga; znakiem Jego obecności, śladem Jego chwały (Rdz l,26-

27; Ps 8,6). Na to właśnie zwracał uwagę św. Ireneusz z Lyonu w swoim słynnym powiedzeniu: „Chwałą 

Bożą jest człowiek żyjący”. W każdym człowieku jaśnieje odblask rzeczywistości samego Boga i tylko 

człowiek jest owocem specjalnej decyzji Boga („Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” – 

Rdz 1,26). Życie ofiarowane człowiekowi przez Boga jest darem, dzięki któremu sam Bóg udziela coś z 

siebie ludzkości. 

Do takiego wniosku prowadzi nie tylko fakt panowania człowieka nad światem, ale także wyposażenie go w 

jemu tylko właściwe władze duchowe, takie jak rozum, rozeznanie dobra i zła, wolna wola (Syr 17,7 ). 

Przywilejem człowieka jest zdolność poznania prawdy i doświadczenie wolności (por. Pwt 32, 4). Spośród 

stworzeń widzialnych tylko człowiek jest zdolny do poznania i miłowania swego Stwórcy a zarazem jego 

życie, którym Bóg obdarza człowieka, jest czymś więcej niż tylko istnieniem w czasie. Ono jest dążeniem 

ku pełni życia. Jest zalążkiem istnienia, które przekracza granice czasu: „Bo dla nieśmiertelności Bóg 

stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności” (Mdr 2,23).  

 

Chwała Boża jaśnieje na obliczu człowieka. W człowieku Stwórca znajduje swój spoczynek, jak pisze ze 

wzruszeniem św. Ambroży: „Zapadł zmierzch szóstego dnia i stworzenie świata zakończyło się 

ukształtowaniem tego arcydzieła, jakim jest człowiek, który sprawuje władzę nad wszystkimi istotami 

żywymi i jest jakby zwieńczeniem wszechświata, najpiękniejszą spośród wszystkich istot stworzonych. 

Prawdziwie, powinniśmy zachować pełne bojaźni milczenie, ponieważ Pan odpoczął po wszystkich 

ziemskich pracach. Spoczął następnie we wnętrzu człowieka, spoczął w jego umyśle i w jego myślach; 

stworzył przecież człowieka jako istotę rozumną, zdolną Go naśladować, wzorującą się na Jego cnotach, 

spragnioną niebiańskich łask. W tych cechach człowieka zamieszkuje Bóg (por. Evangelium vitae, 34-35).  

 

b. Lecz skoro „Bóg dla nieśmiertelności stworzył człowieka” (Mdr 2,23), to skąd się wzięła śmierć, której 

nikt nie może uniknąć? Księga Mądrości wyjaśnia: „Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła” (Mdr 

2,24). Zły skłaniając człowieka do grzechu, pociągnął go jednocześnie do śmierci fizycznej i duchowej, 

czyli do wiecznego odłączenia od Boga. Stąd jeśli śmierć ciała dla człowieka sprawiedliwego stanowi 

przejście do życia wiecznego (bo „sprawiedliwość nie podlega śmierci” – Mdr 1,15), to dla grzesznika łączy 

się ona z wieczną zgubą.  

 

Ten wielki zamysł Boży został przyćmiony przez grzech, który wdarł się w ludzkie dzieje na skutek 

kuszenia szatana. Przez grzech człowiek buntuje się przeciw Stwórcy, co prowadzi go niemal automatycznie 

do bałwochwalczej czci stworzenia: „stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy” 

(Rz 1,25 ). Tak człowiek nie tylko oszpeca obraz Boży w samym sobie, ale doznaje pokusy, aby 

zniekształcić go także w innych, wprowadzając w miejsce wzajemnej wspólnoty (komunii) nieufność, 

obojętność i wrogość, która posuwa się nawet do zabójczej nienawiści.  

 

Na szczęście, jak nieposłuszeństwo Adama zniszczyło zamysł Boży wobec ludzkiego życia i wprowadziło 
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na świat śmierć, tak odkupieńcze posłuszeństwo Chrystusa otwarło wszystkim na oścież bramy królestwa 

życia ( por. Rz 5,12 -21). Apostoł Paweł pisze: „Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą a ostatni 

Adam duchem ożywiającym” (1 Kor 15, 45).  

 

c. Dzisiejsza Ewangelia jest prostą ilustracją tej prawdy. Ona przypomina nam dwa cuda dokonane przez 

Jezusa. Oba te wydarzenia mają jakąś wspólną cechę; w obu pojawia się liczba 12 (córka Jaira miała 12 lat, 

a kobieta chora na krwotok cierpiała 12 lat). Oba cuda dają nam do zrozumienia, iż Jezus może uzdrowić i 

obdarzyć życiem tak młodych, jak i starych. Oba objawiają Jego prawdziwą tożsamość. Potwierdzają, że 

Jezus jest dającym życie Synem Bożym.  

 

A chociaż temu, że Bóg stworzył wszystko po to, by „istniało” zdaje się przeczyć córka, która „dogorywa”, 

to jednak sam Jair mocno wierzy, że Bóg nie cieszy się ze śmierci żyjących i dlatego prosi: „przyjdź i połóż 

na nią ręce, aby ocalała i żyła”.  

 

Jezus słysząc, co mówiono o śmierci dziewczynki, oznajmia zgromadzonym, że dziewczynka „śpi”. 

Podobnie jak w przypadku Łazarza, „spać” stanowi tutaj eufemizm wskazujący na rzeczywistą śmierć (Dn 

12,7; Ps 88,6; 1 Tes 5,10). Jezus chce przez to powiedzieć, że córka Jaira nie umarła w sensie ostatecznym, 

ale będzie wskrzeszona. Jakby chciał zaznaczyć, że śmierć – podobnie jak sen – jest podatna na obudzenie. 

Następnie bierze dziewczynkę za rękę i wypowiada aramejskie: „Talitha kum”. Ten czasownik (kum) 

odpowiada greckiemu egeiro („powstać”), którym opisuje się zwykle fakt zmartwychwstania.  

 

d. Druga prośba wyrażająca wiarę człowieka w to, że Bóg może uzdrowić chorego wychodzi od kobiety 

cierpiącej na krwotok. Dwanaście lat cierpienia. Wiele spotkań z różnymi lekarzami i cały majątek wydany 

na lekarstwa. Mimo tego, wszystkie zabiegi okazały się bezowocne. Lekarze nie pomogli. Pacjentka czuła 

się coraz gorzej. Jak szybko potęguje się rozczarowanie. Lekarze mogą wiele, ale nie są wszechmocni. 

Mimo wiedzy i dostępnych środków nie potrafią zwyciężyć śmierci. Jak łatwo w tej nieszczęśliwej kobiecie 

może rozpoznać siebie każdy, kto został dotknięty nieuleczalną chorobą.  

 

W końcu usłyszała o Jezusie. Przyszła do Niego i dotknęła się Jego płaszcza. Przyszła nie w sposób jawny, 

ale skrycie. Jezus nie wypowiedział żadnego słowa, nie położył na niej swoich rąk. Cud dokonał się przez 

dotknięcie Jego płaszcza. Dopiero wtedy Jezus zwraca się do niej słowem „córko” „twoja wiara cię 

uzdrowiła” (por. Mk 10,52). A więc koniecznym warunkiem dokonania cudu była wiara samej chorej, lub 

wiara zastępcza ojca, który się wstawiał za umierającą córką. W cisnącym się do Jezusa tłumie było 

zapewne wielu chorych, którzy dotykali Jezusa, ale nie zostali uzdrowieni, ponieważ nie czynili tego z 

wiarą.  

 

Wskrzeszenia, jakich dokonał Jezus, były niewątpliwie wydarzeniami wyjątkowymi. Były zapowiedzią 

rzeczywistości o wiele większej, która dokona się na końcu czasów dla wszystkich ludzi; były zapowiedzią 

zmartwychwstania ciał. Św. Jan Chryzostom wyjaśniając opowiadanie o uzdrowieniu córki Jaira mówi: 

„Chrystus nie wskrzesił twojej córeczki? A więc wskrzesi ją z bezwzględną pewnością i z większą chwałą. 

Ta dziewczynka, mimo że została wskrzeszona, umarła ponownie; lecz twoja córka, kiedy 

zmartwychwstanie, pozostanie na zawsze nieśmiertelna”. Trzeba umacniać tę wiarę i nadzieję, aby móc 

patrzeć na własną i innych śmierć okiem chrześcijanina”.  

 

2. ODPOWIEDŹ NA SŁOWO  
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Bóg „stworzył wszystko, aby było, aby istniało, aby żyło”. Temu celowi służą też służby mundurowe, dzięki 

czemu są one rodzajem służby Bożej. Niezależnie od tego, czy służą porządkowi pośród chaosu, ochronie 

ludzkiego życia i zdrowia. Dzisiaj jest okazja, aby wyrazić im wdzięczność za ich trudy i poświęcenie. 

 

Wasza praca, drodzy Pielgrzymi, jest wyrazem Waszej wiary, która ma dla Was wymiar egzystencjalny, 

ponieważ: „dla religijnego umysłu i duszy problemem nie było i nie jest istnienie Boga, ale znaczenie Boga, 

rola, jaką Bóg odgrywa w naszym życiu. Wiara w istnienie Boga, tak jak się wierzy w istnienie bieguna 

południowego, chociaż go się nigdy nie widziało; wiara w realność Boga, tak jak się wierzy w realność 

twierdzenia Pitagorasa – abstrakcyjnego orzeczenia, które nie ma żadnego wpływu na codzienne życie – 

taka wiara nie jest postawą religijną. Bóg, który istnieje, ale nie odgrywa żadnej roli w twoim życiu, mógłby 

równie dobrze nie istnieć. Problem nie polega więc na tym, jaki jest Bóg. Problemem jest, jakimi ludźmi 

stajemy się, gdy wiążemy się z Bogiem” (por H.S. Kushner, Komu potrzebny jest Bóg, 18-19). 

 

Wiara to niesamowity skarb. To najwyższe dobro, w którym mieści się całe bogactwo życia doczesnego i 

wiecznego („Żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”). Potęga wiary – podobnie jak potęga 

miłości – jest ciągle jeszcze nie odkrytą energią w człowieku. My często nie doceniamy wiary. Raczej 

pokładamy ufność w pieniądzach, wiedzy, w ludziach na stanowiskach. Tymczasem jedno dotknięcie Boga 

aktem wiary może ocalić człowieka znajdującego się w beznadziejnej sytuacji, ponieważ jest to poddanie się 

promieniowaniu Boga, który jest samym źródłem życia. 

 

Wiara to skarb bezcenny. Trzeba ją pielęgnować. Trzeba zabiegać o to, by ona wzrastała w naszych sercach 

i w sercach innych ludzi. Rodzice – jeśli sami promieniują wiarą i potrafią ten skarb przekazać dzieciom – 

mogą być spokojni o ich los tutaj na ziemi i w wieczności. Przecież nawet największe osiągnięcia doczesne 

może zniszczyć choroba. Największe bogactwa może przekreślić śmierć. Jedynie wiara może twórczo 

wykorzystać tak dobro, jak i zło spadające na człowieka. Autentyczny chrześcijanin nieustannie doskonali 

swoją wiarę, wiedząc, że od jej potęgi zależy w jego życiu wszystko (por. ks. E. Staniek). 

 

Francuski filozof Blaise Pascal pisał: „Nie ma dla człowieka nic ważniejszego jak jego przeznaczenie: nic 

nie jest bardziej niepokojące od wieczności, która go przecież oczekuje. A jednak człowiek pozostaje wobec 

niej obojętnym. Natomiast wobec innych rzeczy zachowuje się zupełnie inaczej: boi się, ufa, zapobiega, 

informuje się. I właśnie tenże człowiek, który spędza wiele dni i nocy w zagniewaniu i desperacji z powodu 

niepowodzenia w karierze, zdąża bezmyślnie ku śmierci, która jest stawką o wszystko”. 

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec – jako pielgrzymi – zwróćmy się do Zbawiciela, prosząc także o wstawiennictwo Jego Matki: 

„Przebacz mi, o Panie, zanim stąd odejdę, i nie będzie mnie już więcej, Uwolnij mnie od grzechów, zanim 

stąd odejdę, abym nie odchodził z grzechami. Przebacz mi, abym był w pokoju z własnym sumieniem, by 

było wolne od utrapienia i ucisku: ten ucisk bowiem jest karą za mój grzech. [...] 

Przebacz mi, zanim stąd odejdę, abym doznał orzeźwienia i nie przepadł. Jeśli bowiem nie odpuścisz mi 

grzechów, odejdę daleko od Ciebie na wieki. A od kogo odejdę daleko na wieki? Od Ciebie, który 

powiedziałeś: „Jestem, który jestem”, od Ciebie, który powiedziałeś: „Powiedz synom Izraela: Jestem posłał 

Mnie do was”. Kto odchodzi w kierunku przeciwnym do tego, który naprawdę jest, idzie ku temu, czego nie 

ma (św. Augustyn).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wszyscy ochrzczeni są powołani do apostolstw a, 

15.7.2012  

Abp Stanisław Gądecki. Wszyscy ochrzczeni są powołani do apostolstwa. XV niedziela zwykła „B” 

(Jasna Góra – 15.07.2012).  
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Czcigodni Ojcowie Paulini, Stróżowie Domu Matki Zbawiciela,  

Księże Tomaszu, Kapelanie Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki,  

Księże Rafale, Ojcze Duchowny Pielgrzymki, 

Wszyscy Kapłani, przewodnicy grup, obecni i dawni, 

Drodzy Diakoni i Klerycy, 

Osoby życia konsekrowanego,  

Kochani Pielgrzymi obecni i dawni,  

Członkowie służb liturgicznych, muzycznych, medycznych, porządkowych i logistycznych, 

Rodzice, krewni i przyjaciele pielgrzymów, 

Uczestnicy pielgrzymki duchowej, 

Pracownicy i Słuchacze Katolickiego Radia Emaus!  

   

78. Poznańska Pielgrzymka Piesza dotarła do swego celu. Przybyła na Jasną Górę, do domu naszej 

duchowej Matki, Maryi, przed Ołtarz Ojczyzny.  

 

Oto, stanęliśmy przed jasnogórskimi wałami i – pod okiem Maryi – zastanawiamy się nad naszym 

tegorocznym doświadczeniem pielgrzymkowym. W takim szczególnym momencie dzisiejsze czytania 

liturgiczne zwracają naszą uwagę na temat apostolatu. Odpowiadają one na trzy pytania. Po pierwsze, kto to 

jest apostoł? Po wtóre, na czym polega jego służba ludziom? Po trzecie, na czym polega jego służba Bogu?  

 

1. „IDŹ, PROROKUJ” – APOSTOŁ 
 

Na pierwsze pytanie („kto to jest apostoł”) odpowiada prorok Amos (760-750 przed Chr.). Na ponad siedem 

wieków przed czasami apostolskimi mówi on: „Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, 

gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan” (Am 7,14-15). W 

ten sposób wyjaśnia, iż nie jest zawodowym prorokiem, nie jest nim z własnego wyboru, ani z racji 

wykształcenia, ani też z racji dziedziczenia, lecz dzięki wolnej decyzji samego Boga. Wybierając właśnie 

jego, skromnego pasterza, Pan Bóg objawił swoje szczególne upodobanie w ludziach pokornych i prostych. 

Człowiek nie potrzebuje specjalnego wykształcenia, czy pochodzenia, aby zostać „posłanym” przez Boga. 

Ponadto, apostolstwo w pierwszym rzędzie to nie kwestia mojego wyboru, to wybranie konkretnego 

człowieka dokonane przez Boga.  

 

Bóg wybrał Amosa i posłał z jego ojczystej Judei na północ, do ziemi izraelskiej, aby tam głosił Bożą 

sprawiedliwość. Aby potępił to, co stanowi odwieczny problem ludzkości, a mianowicie bałwochwalstwo, 

tzn. kult oddawany stworzeniom zamiast Stwórcy (Rz 1,25). Amos podjął się chętnie tego zadania, bo 

zdawał sobie sprawę z tego, że bałwochwalstwo musi być napiętnowane, gdyż powoduje silne wyobcowanie 

człowieka i oddala go od jego prawdziwego przeznaczenia. Walka z bałwochwalstwem pozostanie jednym z 

celów apostolstwa aż do skończenia świata. Bałwochwalstwo bowiem pozostaje stałą pokusą wiary i polega 

na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Bałwochwalca czci stworzenie zamiast Stwórcy, bez względu na 

to, czy stworzenie oznacza konkretnie władzę, przyjemność, pieniądze, rasę, klasę czy państwo, itd. (por. 

KKK, 2113).  

 

Skłonność człowieka do bałwochwalstwa istnieje także dzisiaj. Czyż nasz współczesny świat nie stworzył 

sobie własnych bożków? Czy nie poszedł w ślady starożytnych pogan, odwodząc człowieka od jego 

prawdziwego celu, od szczęścia życia wiecznego z Bogiem? Jest to pytanie, na które każdy uczciwy 

człowiek musi sam sobie odpowiedzieć. Kto jest ważny w moim życiu? Co jest dla mnie na pierwszym 

miejscu?  

 

Słowo bożek, „idol”, pochodzi z języka greckiego i oznacza „obraz”, „postać”, „wizerunek”, ale również 

„widmo”, „zjawę”, „czczy pozór”. Bożek jest zwodniczy, odwodzi bowiem tego, kto mu służy, od 

rzeczywistości, by zamknąć go w królestwie pozoru.  
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Czy nie jest to typowa pokusa naszej epoki? Pokusa, by gloryfikować przeszłość, której już nie ma, 

zapominając o jej niedoskonałościach. Pokusa, by hołdować przyszłości, której jeszcze nie ma, w 

przekonaniu, że człowiek swoimi własnymi siłami urzeczywistni królestwo wiecznej szczęśliwości na 

ziemi. Czyż pieniądz, żądza posiadania, władzy, a nawet wiedzy nie odwiodły człowieka od jego 

prawdziwego Celu, od jego prawdy? (por. Benedykt XVI, Rozum nigdy nie jest w sprzeczności z wiarą. 

Msza św. na placu Inwalidów, Paryż - 13.09.2008). 

 

Prorocza działalność Amosa w Izraelu nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Naród izraelski nie nawrócił 

się; nie odszedł od bałwochwalstwa. Co więcej przeciwnik proroka zniekształcił nawet sam cel działalności 

Amosa, nadając religijnemu wezwaniu do nawrócenia sens polityczny. Oskarżył mianowicie proroka o 

konspirację przeciwko królowi: „Spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela” (Am 7,10). Użył 

argumentu politycznego („w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską 

budowlą” – Am 7,13), aby uniemożliwić mu przekaz przesłania religijnego. Czyżby zdrowy moralnie naród 

stanowił zagrożenie dla rządu? 

 

Amos nie przestraszył się fałszywych oskarżeń ani nie ugiął się. Dalej zabiegał o to, by błądzący ujrzeli 

światło Bożej prawdy i powrócili na drogi sprawiedliwości. Odrzucającym zaś jego napomnienia zagroził 

surowymi karami. Ukarany zostanie kapłan, który nie chce się nawrócić („Żona twoja w mieście będzie 

nierządnicą. Synowie zaś i córki twoje od miecza poginą. Ziemię twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na 

ziemi nieczystej”). Ukarany zostanie również grzeszny naród („a Izrael zostanie ze swej ziemi 

uprowadzony” – Am 7,17). I tak się faktycznie stało. 

 

Dla samego „posłanego” to wydarzenie stanie się jednak czymś pozytywnym. Będzie okazją do 

wyraźniejszego określenia samego siebie. Doświadczenie odrzucenia stanie się dla Amosa sposobnością do 

jaśniejszego uświadomienia sobie tego, kim właściwie jest człowiek „posłany” przez Boga. Kim jest 

apostoł.  

 

2. „WZYWALI DO NAWRÓCENIA” – SŁUŻBA LUDZIOM  

 

Misja prorocka nie zaginęła bynajmniej wraz ze śmiercią proroka Amosa. Ona trwa dalej w życiu i 

działalności następnych proroków starotestamentalnych. Trwa także nadal w misji Dwunastu apostołów. 

„Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. [...] Oni więc wyszli i wzywali do 

nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali (Mk 

6,7.13).  

 

Potem podobnie: „wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich [znowu] po dwóch 

przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” (Łk 10,1). W judaizmie 

rozsyłanie posłańców parami czyniło bardziej wiarygodnym ich świadectwu (Pwt 17,6; 19,15). Podobnie 

zresztą będzie wyglądać późniejsze rozesłanie uczniów z misyjnej szkoły apostolskiej; najpierw poszli 

Paweł i Barnaba, potem Barnaba i Marek, Paweł i Sylas, Tymoteusz i Erast, Pryscyla i Akwila. Dlaczego 

Pan Jezus nie rozsyłał apostołów pojedynczo? On rozesłał ich po dwóch, ponieważ potrzeba przynajmniej 

dwóch ludzi, aby ćwiczyć się w miłości braterskiej („Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 

będziecie się wzajemnie miłowali” – J 13,35). Uczniowie Jezusa mają działać zespołowo. Mają służyć sobie 

nawzajem. Mają wspierać się różnymi charyzmatami. Mają wspólnie znosić brzemię apostołowania. Nic tak 

bardzo nie szkodzi głoszeniu Ewangelii jak niezgoda, rywalizacja, zazdrość, brak miłości wzajemnej między 

ludźmi głoszącymi Ewangelię.  

 

Wysłał ich po dwóch, ponieważ znakiem wyróżniającym apostolstwo jest wspólnota (communio). Pod 

pewnym względem działalność apostolska przypomina wyprawę wysokogórską. Najpierw trzeba założyć 

obóz-bazę, z której wyrusza się wyżej. Bazę, do której się wraca, by uzupełnić potrzebne zapasy. Jeśli baza, 
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czyli wspólnota jest licha, wtedy również działalność apostolska będzie licha. Ten nakaz Chrystusowy jest 

więc wezwaniem skierowanym do rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów i duszpasterzy, aby 

uczyli się komunii. By uczyli się współdziałania dla dobra Królestwa Bożego. 

 

Wysyłając swoich uczniów, Jezus położył nacisk na ich bezinteresowność. „I przykazał im, żeby nic z sobą 

nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i 

nie wdziewajcie dwóch sukien!»” (Mk 6,8-9). „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). 

Ewangelia nie będzie głoszona wiarygodnie przez tego, kto oczekuje z tego tytułu gratyfikacji. W 

apostolstwie należy postępować z jak największą bezinteresownością. Nie wolno zabierać w drogę niczego, 

co nie jest ściśle konieczne. Nie wolno gromadzić zapasów dla własnego utrzymania, trzeba zaufać 

Opatrzności Bożej. Współpracownicy Zbawiciela winni iść jak On – ubodzy materialnie, ale bogaci duchem 

Chrystusa.  

 

Gdy Ewangelia jest głoszona bezinteresownie i z całkowitym oddaniem, wtedy spotyka się z gościnnością, 

która jednak nie powinna być nadużywana. Kościół apostolski – korzystając ze swoich doświadczeń – 

przekazał nam szczegółowe zasady w tym względzie. W Didache czytamy: „W sprawie zaś apostołów i 

proroków zgodnie z poleceniem Ewangelii postępujcie w taki oto sposób: Każdego apostoła, który do was 

przychodzi, przyjmijcie jak samego Pana. Nie zostanie on u was jednak dłużej niż dzień jeden, a gdyby 

zaszła potrzeba, jeszcze i drugi. Jeśli zostanie trzy dni, jest to fałszywy prorok. [...] Gdy ów apostoł będzie 

odchodził, dajcie mu tylko chleba na drogę: jeśli zażąda pieniędzy, jest to fałszywy prorok. [...] Nie każdy, 

kto mówi pod natchnieniem Ducha, jest prorokiem. Jest nim tylko wtedy, gdy żyje na sposób Pana. Tak 

więc po sposobie życia można poznać proroka prawdziwego i fałszywego. [...] Kto zaś wam powie pod 

natchnieniem Ducha: daj mi pieniędzy albo czegokolwiek innego, nie słuchajcie go. Jeśliby jednak prosił 

was w sprawie kogoś drugiego, kto znajduje się w potrzebie, niechaj nikt go nie potępia!” (Didache 11,3-

6.8.12). 

 

Wypełniając swoje posłannictwo apostołowie dają się poznać przez słowa i czyny; przez to, czego nauczają 

i przez to, co zdziałają: „Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz 

wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 6,12-13). Ich słowa znajdowały swoje potwierdzenie w 

ich czynach; nauka znajdowała swoje potwierdzenie w cudach i dziełach pełnych mocy. W ten sposób 

apostołowie odkrywają w sobie dar służenia innym w sprawie najważniejszej, tj. w sprawie zbawienia. 

 

Wprawdzie ci, którym głosi się słowo Boże pozostają wolni, niemniej jednak oczekuje się od nich uległości 

wobec Prawdy, uległości wobec Słowa Bożego. Kto odrzuca słowa apostołów i nie odpowiada na nie 

posłuszeństwem wiary, ten faktycznie opiera się łasce i zamyka dla siebie drogę zbawienia. „Kto gardzi 

Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go 

sądzić w dniu ostatecznym” (J 12,48). „Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów 

waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych!” (Mt 10,14). Zamiast 

szukania pomsty wobec opornych na Słowo Boże, symboliczny gest strząsania prochu, będący odcięciem 

się od sfery pogańskiej, nieczystej. Strząsając proch z ich nóg apostołowie dają do zrozumienia, iż nie chcą 

mieć nic wspólnego z ludźmi opornymi na Słowo Boże.  

 

Także dzisiaj apostołowie idą przez ziemię wzywając ludzi do nawrócenia. Idą po śladach Chrystusa, 

kontynuując dzieło Tego, który rozpoczął swoją publiczną działalność od wezwania: „Nawracajcie się i 

wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). 

 

Istotę naszych trudów apostolskich pozwala łatwiej zrozumieć przypowieść rabina Maharala. Był sobie 

zajazd – mówi on – gdzie gościom dostarczano codziennie pyszne jedzenie i zaspokajano ich potrzeby w 

najdoskonalszy z możliwych sposobów. Jednak goście gospody mieli ciągle za mało, chcieli wciąż więcej i 

więcej. Dlatego zaczęli okradać siebie nawzajem i oszukiwać. Wybuchały między nimi bójki, aż w końcu 

wzniecili w karczmie ogień. Byli jednak tak bardzo pochłonięci wzajemną walką, iż nie zauważyli nawet, że 

oberża stanęła w płomieniach. W tym momencie przechodził w pobliżu pewien podróżnik, który zauważył 

palącą się austerię. Chciał po¬móc mieszkańcom i ostrzec ich, aby uciekali. Wbiegł do środka, otworzył 
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drzwi do jednego z pokojów i przeraził się, zobaczywszy mieszkańca okradającego swojego sąsiada. 

Otworzył kolejne drzwi i zobaczył jak inny z kolei morduje swego kolegę. Biegał od pokoju do pokoju i 

wszędzie zauważył gwałt, znieważanie wzajemne, bicie dzieci, ludzi zabijających siebie nawzajem. W 

końcu zdesperowany krzyknął: „Co tu się dzieje? Gdzie jest właściciel tego zajazdu? Dlaczego nie 

wprowadzi w nim porządku? I oto właśnie w tym momencie zjawił się przed nim właściciel, zachęcając go 

do ucieczki z płonącego budynku. W tym opowiadaniu zajazd jest symbolem świata. Właścicielem jest Bóg. 

Natomiast podróżnikiem przechodzącym obok płonącej gospody jest prorok, który widzi pożar świata i stara 

się ratować, kogo się da.  

 

Dzisiaj płonącym zajazdem jest społeczeństwo, które odchodzi od chrześcijańskich korzeni. Im bardziej 

odchodzi, tym bardziej staje się chore. W Europie – powiadają – około 30 % ludzi nie daje sobie rady z 

życiem. Aktywne życie, ekonomiczne cele, zanik potrzeb duchowych doprowadziły do tego, że coraz więcej 

ludzi sięga po proszki antydepresyjne. Przybywa zmartwień, ale ludzie odzwyczaili się powierzać je Bogu. 

Banki przejmują role świątyń, ale debety i kredyty w bankach nie są tak łatwo odpuszczane jak grzechy w 

konfesjonale, toteż trudno nie zadręczać się następnym dniem i jeszcze trudniej się nie załamać (O. A. 

Pelanowski). 

 

3. „KU CHWALE MAJESTATU” – SŁUŻBA BOGU  

 

I wreszcie trzecie pytanie, w jaki sposób apostoł może służyć Bogu? Wiele razy przychodzi nam do głowy 

pytanie: „Po co istnieję?” Szukamy sensu w tym, co robimy, w rodzinie, w społeczeństwie itp. Różne są 

owoce tych poszukiwań. Dla jednych świadomość przemijania, uciekające między palcami życie sprawia, że 

zniechęceni popadają w jakiś bezwład i kończą na wegetacji; na „zabijaniu czasu”. Inni z kolei rzucają się w 

wir pracy, aby zagłuszyć nieznośne pytanie: Po co to wszystko?  

 

Zagubionym św. Paweł wyjaśnia: Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa „z miłości przeznaczył nas 

[...] ku chwale majestatu swej łaski” (Ef 1,14). 

 

A zatem wszystko na większą chwałę Bożą. Co to znaczy oddać Bogu chwałę, żyć dla Bożej chwały, 

pracować i służyć chwale Bożej? Dawniej zrozumienie tego nie nastręczało wiele trudności, obecnie 

nastręcza, bo dzisiaj „chwałę” kojarzymy ze „sławą”, a termin „sława” ma swoją dobrą i złą stronę. Sławny 

jest człowiek, który jest autorytetem, ale sławnym jest również celebryta, czyli ktoś, o kim się dużo mówi, 

dlatego że się o nim dużo mówi. 

 

Benedykt XVI wyjaśnia nam w prosty sposób, co znaczy istnieć dla Bożej chwały. Posługuje się w tym celu 

prostym porównaniem. Liczne piszczałki i rejestry organów – powiada papież – muszą stanowić jedną 

całość. Jeśli jedna piszczałka się rozstroi, początkowo usłyszy to tylko bardzo wyrobione ucho. Lecz jeśli 

nie dostrojonych piszczałek będzie więcej, wówczas wszyscy zaczynają słyszeć fałszywe dźwięki i koncert 

staje się nieznośny. Organy to obraz wspólnoty Kościoła. Podobnie jak w przypadku organów wprawna ręka 

organmistrza musi wciąż na nowo dostrajać je do właściwego brzmienia, eliminując wszelkie dysharmonie, 

tak też w Kościele winniśmy – przy całej różnorodności darów i charyzmatów – wciąż na nowo dążyć do 

zgodności w wielbieniu Boga i miłości braterskiej. Im bardziej pozwalamy, by Chrystus nas przemieniał, 

tym bardziej będziemy potrafili przemieniać świat, promieniując w nim Chrystusową dobrocią, 

miłosierdziem i miłością do ludzi. 

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Prośmy więc na koniec Jasnogórską Matkę, abyśmy – jak Ona – nie tylko usłyszeli głos „posyłający” nas do 

apostolatu, ale również za tym głosem poszli. Aby – pod tchnieniem Ducha Świętego – rozwinęły się żagle 



874 
 

naszej wiary, tak byśmy mogli lepiej głosić każdemu napotkanemu człowiekowi wezwanie do nawrócenia. 

Abyśmy nie zniechęcili się pukając do wszystkich zamkniętych drzwi rozumu.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Od chleba materialnego do duchowego, 5.8.2012  

Abp Stanisław Gądecki, Od chleba materialnego do duchowego. XVIII niedziela zwykła (kościół pw. 

św. Maksymiliana Kolbe, Mississauga - 5.08.2012)  

   

Dzisiejsza liturgia słowa skupia naszą uwagę na dwóch tematach: chlebie materialnym oraz chlebie 

duchowym. Na mowie Mojżesza i mowie Jezusa. Na nauczaniu tego, który rozmawiał z Bogiem twarzą w 

twarz (por. Wj 3,11), z Tym, który będąc Bogiem i człowiekiem objawił nam Boga (por. J 1,18).  

   

1. FIGURA  

   

Najpierw słyszeliśmy mowę Mojżesza o chlebie materialnym, a konkretnie o mannie, którą otrzymali 

Izraelici na pustyni, po wyjściu z Egiptu. Pamiętamy jednocześnie o tym, że pustynia jest obrazem czasu 

próby, jaka nas wszystkich czeka między domem niewoli a domem boskiego Ojca.  

   

a. W tym dramatycznym dla ludzi momencie zaczęli oni - co na pierwszy rzut oka wydaje się nawet 

zrozumiałe - wspominać jedzenie, którego nie brakowało im w Egipcie i szemrać przeciwko Mojżeszowi. 

Ich „szemranie" nie było zwykłym narzekaniem ludzi w momencie katastrofy, kiedy całkiem naturalne 

wydaje się zniechęcenie z powodu znalezienia się w tak niebezpiecznych okolicznościach. Tu chodzi raczej 

o to, co można by nazwać narzekaniem w sensie teologicznym. Jeśli bowiem Pan Bóg dał się wcześniej 

poznać Izraelitom przez plagi wymierzone Egipcjanom, przez otwarcie przejścia przez Morze Czerwone, 

przez zagładę ścigających Izraelitów wojsk egipskich, to „szemrać" po tylu dowodach boskiej opieki 

znaczyło ni mniej ni więcej jak zaprzeczać istnieniu związku między Izraelem a Bogiem. Szemranie nie 

było zwykłym wyrazem oburzenia ludu, ale czymś więcej; wyrazem niewiary w Bożą opiekę. Było 

protestem Izraelitów zaprzeczającym istnieniu „Boga, który jest" i który objawił się im we wszystkich tych 

zbawczych wydarzeniach (por. Wj 3,14-18; 6,2-8). Zamiast dostrzec w nich drogę ku wolności, Izrael 

przyjął je jako drogę ku śmierci. „Szemranie" ludu na pustyni (Wj 16) objawiło charakterystyczny rys 

bytności Izraelitów na pustyni, egzystencjalne doświadczenie prowizoryczności ludzkiego bytowania i 

towarzyszącej mu niewiary.  

   

W tym momencie grzechem ludu był brak „pamięci", rozumianej jako dziękczynienie za otrzymane 

zbawienie. „Pamięć" czyni przeszłość rzeczywistością obecną w teraźniejszości i otwiera się na nowe 

wydarzenia zbawcze w przyszłości. Pielgrzymka ku ziemi obiecanej - bez pamięci - zamienia się w 

nostalgiczne wspominanie przeszłości. Niewola egipska jawi się Izraelitom jako wolność. Bez „pamięci" 

Izrael staje się niewolnikiem swojej teraźniejszości. Niewolnikiem konkretnych trudności, jakie niesie ze 

sobą pustynia. Pustynię przyjmuje jako sytuację definitywną. Nie będąc zdolnym do spojrzenia w 

przyszłość, ku ziemi obiecanej, lud zapomina niewolę a razem z nią zapomina też Boże miłosierdzie, które 

wybrało Izraela i lud ten wyprowadziło z niewoli.  
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W czasie szemrania ludu, Mojżesz dowiedział się, że to nie głód Boga czy wolności porusza w pierwszym 

rzędzie i motywuje tłumy, lecz głód chleba powszedniego. Wartości takie jak wolność, prawda czy dobro 

przegrywają z reguły w zmaganiu o przeżycie (ks. Edward Staniek).  

   

b. W tym dramatycznym - z punktu widzenia teologicznego - momencie Bóg nie obraża się na kolejny akt 

niewiary, nie dopuszcza do zagłady wybranego ludu, lecz przychodzi mu z pomocą:  

„Potem z góry wydał rozkaz chmurom  

i bramy nieba otworzył,  

i spuścił jak deszcz mannę do jedzenia:  

dał im zboże z nieba.  

Człowiek chleb mocarzy spożywał -  

żywności zesłał im do syta.  

Jedli więc i nasycili się w pełni,  

i zaspokoił ich pożądanie" (Ps 78,23-25.29).  

   

I tak oto „nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, 

wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi". Wiemy, że w zachodniej części 

półwyspu synajskiego - na trasie przejścia Izraelitów do ziemi obiecanej - rośnie specjalny rodzaj krzewów 

tamaryszkowych, z którego gałęzi w miesiącach czerwca i lipca wydzielają specjalną białą wydzielinę, w 

postaci jadalnej żywicy w grudkach o wielkości małych nasion (por. kaszka manna). Występowanie tego 

zjawiska jest uzależnione od wilgotności pory deszczowej. Odpowiadała by ona opisowi biblijnej manny, 

gdyby nie fakt, że powinna być znana Mojżeszowi z jego wcześniejszego, czterdziestoletniego pobytu na 

pustyni Synaj. W każdym razie manna miała zwrócić uwagę na pokarm, który przychodzi nagle i 

niespodziewanie, jako nieoczekiwany dar i ratunek w trudnej sytuacji. Pojawienie się tego naturalnego 

pokarmu w nadzwyczajnej ilości zostało odczytane jako cud. Manna stała się znakiem miłującej obecności 

Boga, który jak pasterz prowadzi swój lud przez pustynię (Ps 78,52).  

   

Na widok tego, co zobaczyli, „Izraelici pytali się wzajemnie: ‘Co to jest?' (män hû´) - gdyż nie wiedzieli, co 

to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: ‘To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. To zaś nakazał 

wam Pan: Każdy z was zbierze dla siebie według swej potrzeby, omer na głowę. Każdy z was przyniesie 

według liczby osób, które należą do jego namiotu.' Izraelici uczynili tak i zebrali jedni dużo, drudzy mało. 

Gdy mierzyli swój zbiór omerem, to ten, który zebrał wiele, nie miał nic zbywającego, kto zaś za mało 

zebrał, nie miał żadnego braku - każdy zebrał według swych potrzeb" (Wj 16,13-18). Manna została 

ofiarowana dokładnie na każdego członka rodziny, omer (ok. czterech litrów) na głowę, „według swej 

potrzeby", stając się lekcją działania opatrzności Bożej i ludzkiego umiarkowania.  

   

Dzięki jej racjonowaniu ludzie mieli oduczyli się cechującej ich zachłanności a zarazem mieli poznać, że to 

nie Mojżesz i Aaron wyprowadzili lud z Egiptu, ale uczynił to Bóg, który troszczy się o nich. Bóg jest 

miłującym Ojcem, który daje nam chleb powszedni, niezbędny do życia ziemskiego. Bóg wie, że 

potrzebujemy chleba powszedniego, a my wiemy, że powinniśmy Go o to prosić. Manna (oraz przepiórki) 

były darem Boga. Ich właściwym celem było nie tylko doraźne wyżywienie Izraelitów, ale - co ważniejsze - 

doprowadzenie ich do wiary („Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem" - Wj 16,12).  
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Manna stała się jednocześnie pamiątką dla przyszłych generacji ludu Bożego. Zachowując pamięć o niej, 

przyszłe pokolenia Izraela miały się uczyć jak bardzo ludzkie życie zależy od Bożej opatrzności. Omer 

manny stał się „sakramentem" codziennej, powszedniej opatrzności: „Izraelici jedli mannę przez 

czterdzieści lat, aż przybyli do ziemi zamieszkałej. Jedli mannę, aż przybyli do granic ziemi Kanaan" (Wj 

16,35).  

   

Mojżesz zachował mannę w „Pamiątce" (`edût), czyli w Arce Przymierza (por. Wj 25,22; 26,33.34; 39,35; 

40, 3.5.21), która zawierała również tablice Dekalogu (por. Wj 31,18; 32,15; 34,29). w ten sposób dar 

manny został zestawiony z darem Prawa. Bóg troskliwy o chleb powszedni jest jednocześnie Bogiem 

konkretnej woli dotyczącej sposobu życia swego ludu a zatem nie ma sprzeczności między darem chleba a 

darem Prawa. Jeśli Izrael pragnie zachować dar wolności, winien także zachować przykazania, czyli prawo 

wolności. Prawo stanie się dla niego światłem służącym zrozumieniu i zachowaniu wolności. W ten sposób 

Prawo i manna idą razem.  

   

2. VERITAS  

   

Mowa Jezusa o chlebie życia - wygłoszona w synagodze w Kafarnaum - nawiązuje do wcześniejszego cudu 

rozmnożenia przez Niego chleba materialnego i stara się otworzyć nam oczy na coś więcej niż tylko pokarm 

doczesny. Jezus daje komentarz do zaistniałej sytuacji, zdając sobie sprawę z tego, że ludzie szukają go ze 

względu na „ciało", a nie z uwagi na „ducha", z uwagi na coś innego, a nie ze względu na Niego samego. 

Jakże wielu szuka Jezusa tylko ze względu na to, by zdobyć dobra doczesne. Jeden jest w potrzebie i szuka 

pomocy u kapłanów. Inny jest uciskany przez kogoś potężniejszego i ucieka się o pomoc Kościoła. Jezus 

jest rzadko szukany ze względu na Niego samego. Święty Augustyn powie: „Po sakramencie cudu, zaczyna 

On mówić i napełnia swoim słowem dusze tych, których ciała napełnił [wcześniej] chlebem (Sed ille post 

miraculi sacramentum et sermonem infert, et quorum satiavit panibus ventrem, satiat sermonibus mentem)". 

Cud rozmnożenia chleba miał ludziom otworzyć oczy na inny pokarm, nieskończenie cenniejszy od tego, 

który - jedynie na poziomie wegetatywnym - podtrzymuje życie, tak czy owak zmierzające do śmierci 

fizycznej. Jezus w swojej przemowie zwraca uwagę na pokarm dający życie wieczne.  

   

Tym pokarmem jest On sam. „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we 

Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6,35)." „Ja jestem" - to nawiązanie do boskiego Imienia 

objawionego Mojżeszowi na Synaju (Wj 3,14). Jezus daje się poznać jako Bóg, jako „Jestem", które daje 

nam życie wieczne, oddając życie za nas. Manna była tylko zapowiedzią, przedsmakiem nieba, natomiast 

Chrystus jest prawdziwym pokarmem z nieba (J 6,55). „Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie 

świata" (J 6,51). Jest to nawiązanie do daru, jaki Jezus uczyni z samego siebie w tajemnicy krzyża (J 6,53). 

„Jest nim Boży Logos, który stał się ciałem, który dał samego siebie za nas w tajemnicy paschalnej" 

(Verbum Domini, 54).  

   

Codzienną pamiątkę tego stanowi Eucharystia, w której zostaje ukazany Ten, który jest prawdziwą manną, 

prawdziwym chlebem z nieba.  
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Podobnie jak w przypadku Izraelitów na pustyni, tak też w przypadku słuchających Jezusa objawienie tego 

domaga się wiary. Z wiarą należy przychodzić nieustannie do Niego, aby doświadczać nasycenia się życiem 

wiecznym. Z wiarą wchodzić codziennie coraz głębiej w komunię z Nim, przez podobny styl życia, poprzez 

istnienie nie tylko dla siebie, ale bycie dla Boga i braci.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Zakończmy dzisiejsze rozważanie słowami Tomasza a Kempis: „Daj mi siebie, Panie, to mi wystarczy, bo 

wszelka pociecha poza Tobą nic nie znaczy. Bez Ciebie nie mogę być i bez Twych nawiedzin żyć nie 

potrafię. Dlatego muszę do Ciebie często przychodzić i przyjmować zbawienne dla siebie lekarstwo, żebym 

przypadkiem nie ustał w drodze, pozbawiwszy się niebieskiego pokarmu. [...]. Panie Boże mój, oświeć me 

oczy, żeby wpatrywały się w tak wielką tajemnicę, umocnij mię, żebym w nią wierzył wiarą niezachwianą. 

Gdyż Eucharystia jest dziełem Twoim, a nie tworem siły ludzkiej; pochodzi z Twego boskiego 

ustanowienia, a nie z ludzkiego wymysłu...  

Panie, przystępuję do Ciebie w prostocie serca mego, w dobrej i mocnej wierze, na Twój rozkaz, z ufnością i 

czcią; a wierzę szczerze, że jesteś obecny w tym sakramencie, Bóg i człowiek. Chcesz, żebym Cię przyjął i 

złączył się z Tobą w miłości" (O naśladowaniu Chrystusa IV, 3, 2; 4, 1).  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Skwer imienia ks. kan. Teodora Lercha, 29.8.2012  

Abp Stanisław Gądecki. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię [zwyciężyć]. Nadanie skwerowi 

przed budynkiem byłego Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Poznańskiej w Wolsztynie 

imienia ks. kan. Teodora Lercha (Wolsztyn – 29.08.2012).  

   

Szanowni Absolwenci Niższego Seminarium Duchownego w Wolsztynie,  

Księże Proboszczu, 

Czcigodne Siostry Miłosierdzia, 

Panie Burmistrzu,  

Panie Przewodniczący Rady Miejskiej wraz członkami Rady Miasta,  

Prezesie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Wolsztynie, 

Prezesie Muzeum Regionalnego w Wolsztynie, 

Prezesie Wolsztyńskiego Domu Kultury, 

Prezesie Biblioteki Publicznej MiG!  

   

Na wniosek prezesa Włodzimierza Chrzanowskiego oraz wolsztyńskiego Oddziału Miejskiego 

Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – Rada Miasta Wolsztyna dnia 28 września 2011 roku postanowiła 

uczcić zasłużonego dla tego miasta i Archidiecezji Poznańskiej dyrektora byłego Niższego Seminarium 

Duchownego w Wolsztynie, ks. Teodora Lercha, i nazwać jego imieniem skwer przylegający do gmachu 

byłego seminarium.  

 

1. EWANGELIA (Mk 6,17-29) 



878 
 

A dzisiaj gromadzimy się tutaj – w pobliżu wspomnianego skweru – aby zastanowić się nieco głębiej nad 

duchowym znaczeniem tego faktu. Pomaga nam w tym wybitnie dzisiejsza Ewangelia. Stara się ona 

podkreślić ścisły związek losu Jana Chrzciciela z losem Jezusa Chrystusa. Tak Jan, jak i Jezus obaj byli 

prorokami, mówiącymi odważnie ludziom prawdę. Obaj też za swoje nauczanie ponieśli śmierć męczeńską.  

 

Jan Chrzciciel został zamordowany, ponieważ odważył się publicznie napiętnować władcę, który – jak pisze 

Józef Flawiusz – stawiał się ponad prawem. Istotnie, związek Heroda Antypasa – który „lubił życie 

spokojne i wygodne” – z Herodiadą posiadał charakter cudzołożny, naruszał bowiem prawo Mojżesza, 

zakazujące kazirodztwa (por. „Nie będziesz odsłaniać nagości swojej bratowej, jest to nagość twojego brata” 

– Kpł 18,16; „Ktokolwiek bierze żonę swojego brata, popełnia kazirodztwo. Odsłonił nagość swojego brata 

– będą bezdzietni” – Kpł 20,21). Zdawał sobie z tego sprawę Herod. Wiedziała o tym również Herodiada, 

która zamiast się nawrócić – jako kobieta ambitna i żądna władzy – postanowiła się zemścić na proroku 

(Józef Flawiusz – Ant XVIII,V,1; XVIII,V,4; XVIII, VII,1-2).  

 

Kiedy nadarzyła się ku temu okazja wykorzystała nieroztropną przysięgę, złożoną w podnieceniu 

alkoholowym przez Heroda, i zażądała głowy Jana Chrzciciela na tacy, jakoby jednej z potraw podczas 

uczty. O podobnej perwersji opowiada Tacyt w odniesieniu do cesarza Nerona, który także kazał sobie 

przynosić głowy swoich ofiar na ucztę.  

 

Postawa tetrarchy Heroda graniczyła z perwersją. Po akcie cudzołóstwa, czyli poślubieniu żony swojego 

żyjącego brata, zmierza on dalej w kierunku rozpusty (ἀνόμημά), pożądając także jej córkę („Jeżeli kto 

bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty: on i ona będą spaleni w ogniu, aby nie było 

rozpusty wśród was” – Kpł 20,14). „Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi” 

(Mt 14,7; por Est 5,3; Sdz 11,29-40). Specyfika grzechu ma bowiem to do siebie, że jeden grzech rodzi 

następny. Cudzołóstwo doprowadziło Heroda do rozpusty, rozpusta do lekkomyślnej przysięgi, nieroztropna 

zaś przysięga do morderstwa. Przypominamy sobie w tym momencie zakaz Jezusa: „A Ja wam powiadam: 

Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; 

ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz 

nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym” (Mt 5,34-36). W zaćmieniu Herod złożył przysięgę 

niemożliwą do spełnienia, ponieważ – jako poddany Rzymu – nie miał prawa do ofiarowania komukolwiek 

jakiejkolwiek części swojego królestwa, będącego przecież rzymską własnością. I tak, na skutek grzechów 

człowieka niesprawiedliwego, władcy, który stawia się ponad prawem (Heroda), ponosi męczeństwo 

człowiek sprawiedliwy (Jan Chrzciciel), na wzór Chrystusa.  

 

Józef Flawiusz – w tym samym wieku, w którym powstały ewangelie – na swój sposób interpretuje śmierć 

Chrzciciela: „Ów Jan, którego kazał zabić Herod, był zacnym mężem; zachęcał Judejczyków, by kształcili 

w sobie cnotę i by do chrztu przystępowali zachowując sprawiedliwość w stosunkach wzajemnych i 

gorliwie czcząc Boga. Miły Bogu będzie taki chrzest – głosił – jeśli potraktują go nie jako przebłaganie za 

jakieś występki, ale jako oczyszczenie ciała, dusze już przedtem dogłębnie oczyściwszy sprawiedliwością. 

Gdy zewsząd nadciągały rzesze, bo nauki Jana roznieciły wśród ludzi niesłychany entuzjazm, Herod uląkł 

się, by tak wielki autorytet owego męża nie popchnął ich do buntu przeciw władzy; wyglądało bowiem na 

to, ze na wezwanie Jana gotowi byli ważyć się na wszystko. Dlatego wolał raczej pozbyć się go, zanim 

zażegwi on jakiś niepokój w państwie, niż potem, wobec nieodwołalnych już wydarzeń, być zmuszonym do 

zmiany postępowania. Z powodu więc takiego podejrzenia Heroda, spętano Jana i zaprowadzono do wyżej 

wspomnianej twierdzy Macheront, gdzie go też zabito, a Judejczycy potem uznali, iż zagłada wojska 

[Heroda] była pomstą Bożą na Herodzie za śmierć owego męża” (Ant., XVIII,V,2).  

 

Św. Beda Czcigodny podkreśla związek między Janem Chrzcicielem a Chrystusem w następujący sposób: 

„Nie ma żadnej wątpliwości, że Jan Chrzciciel znosił więzienie dla naszego Odkupiciela, którego poprzedził 

swoim świadectwem i za którego dał swoje życie. Nawet jeśli jego prześladowca nie kazał mu się zaprzeć 

Chrystusa a jedynie przemilczeć prawdę, to jednak umarł on za Chrystusa. Chrystus sam powiedział: „Ja 
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jestem prawdą” (J 14,6). Skoro za prawdę przelał swoją krew to zatem i za Chrystusa. Swoim narodzeniem 

Jan zaświadczył o narodzinach Chrystusa; nauczając – o nauczaniu Chrystusa, a chrzcząc – o chrzcie 

Chrystusa. Cierpiąc swoją mękę świadczył, że Chrystus także będzie cierpiał . [...] 

 

Ten wielki człowiek doszedł do kresu swego życia przelewając krew po długim i ciężkim więzieniu. On, 

który zwiastował dobrą nowinę o wolności i pokoju, jest wrzucony do więzienia przez bezbożnych. Został 

zamknięty w ciemnościach celi – on, który przyszedł zaświadczyć o świetle. [...] Swoją własną krwią został 

ochrzczony ten, któremu było dane ochrzcić Odkupiciela świata, usłyszeć głos Ojca, zwracającego się do 

Chrystusa i ujrzeć zstępującą na Niego łaskę Ducha Świętego.  

 

Apostoł Paweł tak powiedział: ‘Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, 

ale i dla Niego cierpieć’ – Flp 1,29. A jeśli głosi, że cierpieć za Chrystusa jest łaską dla Jego wybranych, to 

dlatego, że jak mówi dalej: ‘[...] cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, który ma się 

w nas objawić’ – Rz 8,18” (Homilia 23). 

Historia męczeństwa Jana Chrzciciela objawia nam los autentycznych świadków Chrystusa. Niemożliwe jest 

autentyczne świadectwo, podobnie jak miłość, aby nie pociągało ono za sobą cierpienia a czasami nawet 

śmierci. Każde cierpienie sprawiedliwego staje się potwierdzeniem prawdy Ewangelii. Jest naśladowaniem 

Chrystusa, który oddał swoje życie dla naszego zbawienia. 

 

2. KS. TEODOR LERCH  
Na tę drogę odważnego świadectwa wszedł także Teodor Lerch, który urodził się 19 czerwca 1918 roku w 

Walerianowie, w powiecie poznańskim, jako syn Jana, nauczyciela miejscowej szkoły powszechnej i 

Władysławy z Adamczewskich. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej, uczęszczał do Prywatnego Gimnazjum 

im. Mickiewicza w Poznaniu.  

 

a. W czerwcu 1936 roku zdał maturę i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Po 

wybuchu wojny – podobnie do wielu Wielkopolan – został wraz z rodziną wysiedlony do Generalnego 

Gubernatorstwa. Zamieszkał w Radomiu i kontynuował naukę w tamtejszym Seminarium Duchownym.  

 

Po święceniach kapłańskich, których 8 grudnia 1942 roku udzielił mu ówczesny administrator apostolski 

diecezji sandomierskiej, biskup Jan Kanty Lorek, pełnił obowiązki wikariusza i prefekta w szkole 

dokształcającej w Radomiu oraz działał w tajnym nauczaniu gimnazjalnym. W końcu lutego 1945 roku 

wrócił do Poznania i niezwłocznie zgłosił się do dyspozycji biskupa Walentego Dymka.  

 

b. Dnia 21 marca 1945 roku otrzymał nominację na wikariusza i prefekta w Wolsztynie, gdzie proboszczem 

był inny wspaniały i zasłużony kapłan – ksiądz Antoni Gryczka. Od samego początku bardzo energicznie i 

aktywnie włączył się w działalność parafialną, w szczególny sposób poświęcił się pracy wśród dzieci i 

młodzieży, reaktywując między innymi działalność Krucjaty Eucharystycznej. Był wielkim sympatykiem 

muzyki i śpiewu. Obdarzony wybitnym słuchem i zdolnościami muzycznymi, a przy tym dobry pedagog i 

organizator, tworzył i doskonalił chóry parafialne. Prowadzony przez niego chór a potem Towarzystwo 

Śpiewacze ,,Lutnia” – w którym śpiewało ponad 100 osób – osiągnął bardzo wysoki poziom artystyczny. 

Organizował zloty, wyjazdy, przedstawienia. Był znakomitym mówcą.  

 

c. Dnia 1 września 1948 roku został przeniesiony jako prefekt gimnazjum do Ostrowa Wlkp. z poleceniem 

zajęcia się konwiktem arcybiskupim, czyli internatem będącym własnością archidiecezji poznańskiej. We 

wrześniu 1949 roku utworzono tam Niższe Seminarium Duchowne, którego dyrektorem został ks. Teodor 

Lerch.  

 

d. Wkrótce, po stwierdzeniu, że w Ostrowie Wlkp. nie ma odpowiednich warunków do pracy 
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wychowawczo-dydaktycznej, postanowiono przenieść pierwszą klasę licealną do Wolsztyna, do 

zagrożonego likwidacją sierocińca, prowadzonego przez siostry zakonne a ufundowanego w 1925 roku 

przez ks. Tomiaka pochodzącego z parafii wolsztyńskiej, zamieszkałego w Ameryce. Przeprowadzka odbyła 

się w grudniu 1949 r., w ciągu niespełna dwu dni. Kilka dni później z Inspektoratu Szkolnego przyszedł 

nakaz zaprzestania zajęć i odesłania młodzieży do domu. W odwołaniu się od tej decyzji dyrekcja 

seminarium uzasadniała, że uczelnia nie podlega państwowemu Inspektoratowi Szkolnemu. W ten sposób 

zażegnano – na jakiś czas – niebezpieczeństwo likwidacji szkoły. 

 

Wykładowcami byli tam m.in. ks. Teodor Lerch, ks. Alfred Kotlarski, ks. Włodzimierz Okoniewski, prof. 

Józef Górski, prof. Zygmunt Falkowski, prof. Jan Pałka i Jadwiga Małecka. Niższe Seminarium Duchowne 

w Wolsztynie cieszyło się z roku na rok coraz większą popularnością. Prof Józef Górski, nauczyciel tegoż 

seminarium, człowiek o niezwykle wyostrzonym zmyśle krytycznym, wysoko oceniał wszystkich 

moderatorów seminaryjnych. „Kapłanów tych – pisał – łączyło kilka wspólnych cech: byli wszyscy 

obowiązkowi, sumienni, pracowici, gorliwi. Byli to księża godni swego powołania. [...] Ks. Lerch mało 

intelektualny, ale za to świetny zaopatrzeniowiec na odcinku gospodarczym, obdarzony zmysłem 

organizacyjnym. Musiałem przyznać rację memu koledze z grona dr. Falkowskiemu, gdy powiedział: ‘Co 

mi po Dyrektorze, który będzie ślęczał nad Arystotelesem, gdy w Seminarium będzie chłodno i głodno’. 

Istotnie, dzięki zapobiegliwości i zręczności ks. Lercha nigdy nie brakowało ani węgla, ani koksu, ani 

warzyw, ani owoców, ani mięsa, ani tłuszczu, ani nawet – the last but not least – papieru toaletowego, ani w 

ogóle żadnej rzeczy potrzebnej do bytu. Ponadto ks. Lerch posiadał dużą dozę zdrowego rozsądku. Był 

bezpośredni, prosty, bez żółci, pokorny” (Pamiętnik profesora Józefa Górskiego – 1.09.1950 – grudzień 

1960, s.220).  

 

Seminarium pod jego kierownictwem stało się ważną i cenioną szkołą katolicką. Wykonywane przez niego 

obowiązki wymagały pogłębiania wiedzy. Podjął więc zaocznie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

pisząc pracę dyplomową na temat: „Życie duchowe według Rabczyńskiego i Nawroczyńskiego na usługach 

pedagogiki w świetle nauki chrześcijańskiej”. W grudniu 1952 roku uzyskał tam stopień magistra teologii. 

Ponieważ Niższemu Seminarium przyszło funkcjonować w bardzo trudnym dla Kościoła w Polsce okresie, 

było ono obiektem ciągłej inwigilacji i ataków ze strony ówczesnej władzy.  

 

Dnia 3 lipca 1952 roku – decyzją władz komunistycznych – zawieszono działalność wielu niższych 

seminariów duchownych w całej Polsce. Było to działanie celowe, zmierzające do zmniejszenia liczby 

powołań do kapłaństwa. W tym niezwykle trudnym okresie abp Walenty Dymek znalazł sposób, który na 

jakiś czas pozwolił uratować istnienie seminarium wolsztyńskiego. W ramach Wyższego Seminarium 

Duchownego utworzył on dwa oddziały: humanistyczny w Wolsztynie (którego dyrektorem był ks. Teodor 

Lerch) oraz filozoficzno-teologiczny w Poznaniu, którego dyrektorem był ks. Aleksy Wietrzykowski. 

 

Po 1958 roku komuniści stwarzali coraz większe trudności w działalności wolsztyńskiego seminarium. Z 

tego względu jego dyrekcja zawarła porozumienie z wolsztyńskim Liceum Ogólnokształcącym i – w latach 

1958 i 1959 – wychowankowie seminarium uczęszczali do Liceum Państwowego. W tym czasie budynek 

Niższego Seminarium Duchownego w Wolsztynie pełnił funkcję internatu. Nie trwało to jednak długo. 

Władze uważały, że seminarzyści mają zły wpływ na pozostałą młodzież liceum, która nie wstępuje w 

szeregi Związku Młodzieży Polskiej. 

 

Sprawa ostatecznego zlikwidowania Niższego Seminarium Duchownego była następstwem ogólnopolskiej 

akcji wyprowadzania religii ze szkół. Z inicjatywy KP PZPR w Wolsztynie, postanowiono z dniem 1 

września 1960 r. wyprowadzić ze wszystkich szkół naukę religii, obejmując cały teren tutejszego powiatu.  

 

Ks. Lerch – w porozumieniu z kurią biskupią w Poznaniu – dnia 1 września zainaugurował rok szkolny. 

Tymczasem Kuratorium Okręgu Szkolnego woj. poznańskiego – z dniem 1 września 1960 roku – zarządziło 

likwidację szkoły. Pisemną decyzję o tym wręczono księdzu dyrektorowi dopiero 6 września tegoż roku. 
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Nakazano w niej zaprzestanie nauki oraz wyjazd chłopców do domu. Nakaz ten wyegzekwowała milicja w 

nocy, przy współudziale ok. 200 milicjantów. Gmach i budynek gospodarczy Niższego Seminarium 

Duchownego zagrabiono, przekazując je władzom powiatowym.  

 

e. „A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw całej ziemi, 

[...] Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć” (Jer 1,18-19). Trudno przecenić znaczenie 

Niższego Seminarium Duchownego w Wolsztynie – które funkcjonowało w najtrudniejszym dla Kościoła 

katolickiego w Polsce okresie. Było ono powszechnie cenioną szkołą katolicką, która – w totalitarnym 

systemie – starała się walczyć dla Chrystusa i Kościoła. Było ono ważnym miejscem kształtowania postaw 

młodzieży w czasach walki władzy państwowej z Kościołem katolickim o tak zwany „rząd dusz”. 

Ukończyło je około 200 osób. Ponad stu z nich zostało wyświęconych na kapłanów. Inni, otrzymawszy 

staranne wykształcenie i formację, działali potem na różnych polach aktywności świeckiej jako ludzie nauki 

i kultury. 

 

Były absolwent tego seminarium, ks. kard. Zenon Grocholewski, który aktualnie pełni funkcję prefekta 

Kongregacji Edukacji Katolickiej, powiedział, że seminarium to „nie ograniczało się tylko do 

przekazywania wiedzy i umiejętności, lecz zmierzało do integralnego formowania ludzi wolnych, 

pragnących budować prawdziwe dobro”.  

 

f. Poprzez nadanie imienia ks. Lercha skwerowi przy dawnym seminarium pragniemy dzisiaj oddać cześć 

wszystkim wychowawcom tegoż seminarium, którzy swoją skromną pracą składali świadectwo Chrystusowi 

w trudnym okresie noszącym znamiona terroryzmu państwowego i łamania praw człowieka. W czasie 

rozmyślnego rozbudzania waśni na tle różnic społecznych i społecznego rasizmu, w szczególności o 

charakterze antyreligijnym i antyklerykalnym. W czasie lekceważenia prawa do wolności religijnej i 

wzbudzania nienawiści do osób wierzących.  

 

Gdy dzisiaj ponownie pojawiają się organizacje, otwarcie odwołujące się do tamtego dziedzictwa, gotowe 

do dzielenia ludzi i szerzenia nienawiści jednych do drugich, przypominają się mi słowa amerykańskiego 

Żyda, Josepha Weilera, profesora Uniwersytetu Nowojorskiego: „Najbardziej wstrząsający nie jest sam fakt, 

że istnieje nienawiść, dyskryminacja, chrystianofobia, ale to, iż są one tolerowane, że prawie nikt przeciwko 

nim nie protestuje. Jeżeli te problemy dotyczyłyby żydów lub muzułmanów, wywołałyby powszechny 

skandal w prasie! Ponieważ jednak chodzi o chrześcijan, wydaje się to rzeczą normalną. Nie można więcej 

tolerować tego typu sytuacji!”. 

 

Pojawił się dzisiaj „nowy ateizm”. Jest to rodzaj ateizmu, którego nie przewidzieli ojcowie Vaticanum II. 

Nie ma w nim nic nowego co do treści, lecz co do formy i zasięgu, a także agresywnego nastawienia. Ten 

rodzaj ateizmu stanowi pop-wersję starego, i w tym właśnie czai się niebezpieczeństwo z nim związane. Nie 

jest to jakiś ateizm elitarny, ale ateizm powszechny, masowa ideologia trafiająca pod strzechy. Właśnie ta 

„popowość” tego ateizmu jest najgroźniejsza. Przychodzi bowiem taki naukowy barbarzyńca, do jakiegoś 

naukowego ignoranta i sączy w jego umysł jakąś pseudonaukową brednię, a wraz z nią odrzucenie Boga. W 

naszym świecie, gdzie problemem jest islamski terroryzm, niekontrolowana władza medialnych korporacji, 

szaleństwo reklamy i odwrót od człowieczeństwa realizujący się w samotniczym, egoistycznym życiu 

pomiędzy aborcją i eutanazją, absorbuje się ludzi bzdurami o iluminatach czy różokrzyżowcach chyba tylko 

po to, by nie dostrzegali prawdziwych zagrożeń i jak najszybciej pozbyli się ostatniego zabezpieczenia, jakie 

dają im religia, tradycja i wspólnota (Marcin Wolski). 

 

W odpowiedzi na współczesne błędy potrzeba chrześcijan, którzy – jak ks. Lerch – zdolni są ukazywać 

swoim życiem prawdziwy obraz Boga. Piękne oblicze poznanego osobiście Boga.  

 

ZAKOŃCZENIE  
Boże, któryś nas w nieskończonej dobroci Twojej powołał do swojego Kościoła, użycz ks. Lerchowi pokoju 

i radości w Twoim wiecznym królestwie. Obdarz nas łaską, abyśmy w Twoim Kościele wytrwali do końca 

naszego życia. Wejrzyj też na niewierzących, za których Syn Twój przelał swoją najdroższą krew. Oświeć 
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ich, aby Twój Kościół poznali, dodaj im męstwa, aby się z nim odważnie złączyli, a przez szczere i czynne 

wyznanie wiary osiągnęli wieczne zbawienie.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Archidiecezjalny Dzień Młodzieży, 15.9.2012  

Abp Stanisław Gądecki  

Radujcie się zawsze w Panu! Archidiecezjalny Dzień Młodzieży. 15-lecie KSM-u (Katedra Poznańska 

15.09.2012).  

   

Drodzy Młodzi Przyjaciele,  

Czcigodny Diecezjalny Księże Asystencie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,  

Członkowie Krajowej Rady KSM-u,  

Członkowie Zarządu KSM-u,  

Seniorzy KSM-u!  

   

W Archidiecezjalny Dzień Młodzieży, kiedy przeżywamy również 15-lecie istnienia naszego KSM-u, 

chciałbym zastanowić się razem z wami nad tematem radości. Pomocą w tym rozważaniu będzie tegoroczne 

przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI na XXVII Światowy Dzień Młodzieży (15.03.2012), które jest 

jakąś syntezą adhortacji apostolskiej Gaudete in Domino papieża Pawła VI (9.05.1975).  

   

Dobrze jest zastanawiać się nad tym tematem, ponieważ często zapominamy o tym, że wiara niesie ze sobą 

radość. Radość, która jest nawet nakazana przez apostoła Pawła: „Radujcie się zawsze w Panu!" (Flp 4,4).  

   

1. PRZEMIJA POSTAĆ TEGO ŚWIATA  

   

Jak jednak mamy się radować, skoro wszystko zdaje się szybko rozpadać? Sukces osobisty, sporo gotówki 

na koncie w banku, kariera, przyjemności, seks bez ograniczeń, zdrowie. Pewnego dnia wszystko to 

przeminie.  

   

Cały kapitalistyczny system ekonomiczny, który początkowo spoczywał na chrześcijańskich wartościach, 

takich jak honor, zaufanie, wiarygodność, uczciwość czy solidarność, jednak z czasem systematycznie od 

nich odchodził, co więcej - psuł je, wypaczał, a nawet niszczył. Wartości te w końcu upadły, a wraz z nimi 

sam kapitalizm.  
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Podobnie komunizm, który pojawił się później, mógł prawidłowo funkcjonować tylko dzięki uznaniu 

chrześcijańskiego sensu solidarności i pracy, lecz zniszczył go i wkrótce też się zawalił.  

   

W ciągu zaledwie dwóch stuleci wyczerpujemy zasoby surowców naturalnych, które powstawały przez 

dziesiątki milionów lat. W ciągu niewielu lat niszczymy wartości, których ukształtowanie wymagało kilku 

tysiącleci. Nie wiemy już, kim są: mężczyzna, kobieta, rodzina, ojciec, matka. Wszystko to zostało 

zrelatywizowane poprzez samobójcze odrzucenie rzeczywistości na rzecz świata wirtualnego.  

   

W takich czasach, kiedy wszystko szybko przemija trzeba zwrócić się ponownie ku temu skarbowi, którego 

żaden krach giełdowy nie może zniszczyć. Ku kapitałowi, którego nie zrujnuje żaden kryzys. Ku szczęściu, 

które nie jest z tego świata. Ku radości, którą daje tylko Bóg. Cała reszta przemija. Tylko Boska radość jest 

od zawsze i na zawsze. Tylko to, co wieczne ma istotną wartość. W czasach, gdy w zawrotnym tempie 

nieodwracalnie wyczerpują się wszystkie zasoby naturalne, trzeba odzyskać samego siebie w tej nieustannie 

odnawiającej się energii; w radości Bożej, której nic i nikt nigdy nie wyczerpie (por. Daniel Ange, O 

radości).  

   

2. RADOŚĆ W ŻYCIU JEZUSA  

   

Tą Bożą radością promieniowało całe ziemskie życie naszego Zbawiciela. Ona objawiła się w sposób pełny 

w Chrystusie. Od samego początku Jego ziemskiego życia - kiedy archanioł Gabriel zwiastował Maryi 

Pannie, że zostanie Matką Zbawiciela - słyszymy wezwanie skierowane do Maryi: „Raduj się!" (Łk 1,28). 

Po narodzinach Jezusa anioł powiedział do pasterzy: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 

udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, 

Pan" (Łk 2,10-11). Mędrcy, którzy szukali Dzieciątka, „gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali" (Mt 

2,10). Powodem tej radości była dla nich bliskość Boga, który kocha człowieka. To także miał na myśli św. 

Paweł, kiedy wzywał chrześcijan z Filippi: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie 

się! [...] Pan jest blisko!» (Flp 4,4-5).  

   

Jezus - także podczas swojej publicznej działalności - doznawał ludzkiej, prostej radości. Podziwiał więc 

ptaki niebieskie i kwiaty polne. Podkreślał w przypowieściach radość człowieka, który sieje i żniwuje, który 

znalazł ukryty skarb, który odnalazł zagubioną owcę, radość kobiety, która odszukała zapodzianą drachmę. 

Radość godów weselnych i radość kobiety, która urodziła dziecko. Radość ojca, który przyjmuje 

powracającego syna marnotrawnego. W tych prostych, ludzkich radościach Jezus dostrzegał tak wielki 

potencjał, że posłużył się nimi jako symbolami duchowych radości Królestwa Niebieskiego.  

   

Cieszył się, kiedy garnęły się do Niego dzieci. Cieszył się na widok bogatego młodzieńca, pragnącego 

wyższej doskonałości. Na widok przyjaciół, którzy gościli Go w swoim domu. Najbardziej zaś cieszył się, 

kiedy widział, że Jego słuchacze przyjmują wypowiadane przez Niego słowa. Że opętani zyskują 

wyzwolenie. Że grzesznicy wracają do czynienia dobra. Że wdowa daje jałmużnę ze swego ubóstwa. Że 

Królestwo niebieskie - zakryte przed mądrymi i roztropnymi - zostało objawione maluczkim. Że może 

ubogim głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu, a smutnym radość.  
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Kiedy zaś Maria Magdalena i inne kobiety usłyszały wiadomość o tym, że Jezus zmartwychwstał, 

pospiesznie odeszły od grobu „z bojaźnią i wielką radością". Pobiegły powiedzieć uczniom: Jezus żyje! On 

zwyciężył śmierć. On jest obecny wśród nas, aż do końca świata (por. Mt 28,20).  

   

3. CZERPAĆ Z BOŻEGO ŹRÓDŁA  

   

W czasach, gdy pojawiają się wyraźne zwiastuny przyszłych wojen trzeciego tysiąclecia - jak choćby wojen 

o wodę - trzeba pełną garścią czerpać z Bożego źródła wszystkich naszych radości, które nigdy nie 

wyschnie. Czerpać z niego siłę, odwagę, radość życia. „Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze 

zdrojów zbawienia" - powie prorok Izajasz (Iz 12,3).  

   

Każdy dzień przynosi ze sobą wiele prostych radości, które są przecież darem Boga. Radość życia, radość z 

piękna przyrody, z dobrze wykonanej pracy, radość, jaką daje służenie innym, radość ze szczerej i czystej 

miłości. Także radość odwzajemnionej przyjaźni, odkrywania własnych talentów, uznania ze strony innych, 

zdolności wyrażania siebie i świadomości, że jesteśmy rozumiani, że jesteśmy użyteczni dla innych. Radość 

z uczenia się nowych rzeczy, z podróży, ze spotkań, z możliwości snucia planów na przyszłość, z pięknych 

chwil życia rodzinnego. Czytanie pięknego dzieła literackiego, podziwianie arcydzieła sztuki, słuchanie i 

wykonywanie muzyki, czy oglądanie dobrego filmu może również obudzić w nas radość.  

   

„Tam gdzie są młodzi, tam jest gwarancja radości, bo młodość to życie rozkwitające w sposób najbardziej 

spontaniczny. Młody człowiek pozbawiony radości i nadziei nie jest prawdziwie młodym, ale człowiekiem 

przedwcześnie postarzałym" (por. Benedykt XVI, Lateran - 5.06.2006).  

   

4. RADOŚĆ W CHWILACH PRÓBY  

   

Czy jednak naprawdę możliwa jest radość także pośród cierpienia, pośród tylu bolesnych doświadczeń 

życiowych?  

   

Pozytywną odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w doświadczeniach młodych ludzi, którzy znaleźli w 

Chrystusie radość w najtrudniejszych sytuacjach. Bł. Piotr Jerzy Frassati (1901-1925) w swoim krótkim 

życiu przeżył wiele prób, z których jedna dotyczyła jego życia uczuciowego. W tym trudnym momencie 

napisał do swojej siostry: „Pytasz mnie, czy jestem wesoły: czyż mógłbym nie być? Dopóki wiara daje mi 

siłę, zawsze będę wesoły! Żaden katolik nie może nie być wesoły [...]. Cel, dla którego jesteśmy stworzeni, 

wskazuje nam droga usłana wprawdzie wieloma cierniami, ale nie smutna: jest ona radością nawet poprzez 

boleści" (List do siostry Luciany, Turyn - 14.02.1925).  
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Bliższa nam w czasie, niedawno beatyfikowana młoda Klara Badano (1971-1990), doświadczyła również 

tego, że cierpienie może być przekształcone przez miłość i przeniknięte radością. W wieku 18 lat - kiedy jej 

choroba nowotworowa była szczególnie bolesna - modliła się do Ducha Świętego za młodzież z ruchu 

focolare. Modliła się nie tylko o swoje wyzdrowienie, prosiła też Boga, aby oświecił swoim Duchem 

wszystkich ludzi młodych: „Była to właśnie chwila obecności Boga: bardzo cierpiałam fizycznie, ale dusza 

śpiewała" (List do Chiary Lubich, Sassello - 20.12.1989).  

   

Są to dwa proste świadectwa, będące dowodem tego, iż autentyczny chrześcijanin - nawet w obliczu 

najtrudniejszych doświadczeń - nie jest nigdy smutny ani zrozpaczony. Że chrześcijańska radość nie jest 

ucieczką od rzeczywistości, ale jest nadprzyrodzoną siłą, która pomaga mierzyć się z codziennymi 

trudnościami i pośród nich żyć (por. Benedykt XVI, Radujcie się zawsze w Panu! (Flp 4,4). Orędzie na 

XXVII Światowy Dzień Młodzieży [2012]). Chrześcijaństwo nie jest łatwe, ale chrześcijaństwo jest 

radosne. Jest bowiem zbudowane na nieskończonej radości Boga, tej radości, która promieniuje miłością na 

całe ludzkie życie, rozsiewając w nim swoje iskry, znaki i wezwania ku większej pełni; radości, która puka 

do drzwi serca człowieka (por. Paweł VI, Urbi et Orbi - 6.04.1969).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Chrześcijanie są ludźmi radosnymi, bo wiedzą, że nigdy nie są sami. Wiedzą, że zawsze są w ręku Boga, 

który nas kocha i dla którego każdy z Was jest ważny.  

   

Czego więc oczekuję od Was, moi Drodzy? Chciałbym, abyście wszyscy stali się misjonarzami radości. 

Radością trzeba dzielić się z innymi. Św. Jan Ewangelista powiedział: „Cośmy ujrzeli i usłyszeli, 

oznajmiamy [...] wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. [...] Piszemy to w tym celu, aby nasza 

radość była pełna" (1J 1,3-4).  

   

Dzisiaj, gdy dziękujemy Panu Bogu za 15 lat istnienia i działalności KSM-u w Archidiecezji Poznańskiej 

mam nadzieję, że niektórzy z Was - natchnieni szczerym zapałem apostolskim - zdecydują się nie tylko na 

to, by głosić radość w swoim otoczeniu, ale będą gotowi - jako kapłani, zakonnicy i zakonnice lub też 

świeccy misjonarze - opuścić rodzinny kraj, by pójść tam, gdzie brakuje robotników do pracy w 

Chrystusowej winnicy.  

   

Niech na tej drodze towarzyszy Wam Najświętsza Maryja Panna, która powiedziała: „Wielbi dusza moja 

Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy" (Łk 1,46-47).  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 10-lecie beatyfikacji Siostry Sancji Szymkowiak, 

18.8.2012 
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Abp Stanisław Gądecki. 10-lecie beatyfikacji serafitki, Siostry Sancji Szymkowiak. XX Niedziela Zwykła 

„B” (Poznań, kościół pw. św. Rocha – 18.08.2012).  
 

W dzisiejszą niedzielę wspominamy dziesiątą już rocznicę beatyfikacji siostry Sancji, poznańskiej serafitki. 

Przypominamy sobie ten moment na Krakowskich Błoniach, wsłuchując się jednocześnie w treść 

dzisiejszych czytań i starając się odnieść je tak do bł. Sancji, jak i do każdego z nas.  

   

1. MĄDROŚĆ BOŻA  
 

a. Prawo Mojżesza (Prz 9,1-6) 

 

W pierwszym czytaniu Księga Przysłów stawia nam przed oczy sugestywny obraz mądrości Bożej w postaci 

troskliwej gospodyni, która najpierw wznosi dom, czyli świat, jako przestrzeń wspólnego spotkania z 

człowiekiem. Następnie przyozdabia go siedmioma kolumnami, będącymi symbolem pełni, doskonałości, 

mocy i stabilności. Następnie przygotowuje najlepsze potrawy, które powinny znaleźć się na królewskim 

przyjęciu: chleb, mięso, wino. Wreszcie wysyła służące, aby zaprosiły ludzi „spragnionych mądrości”. 

Wysłała służące, „by wołały z wyżynnych miejsc miasta: Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie. Do tego, 

komu brak mądrości, mówiła: Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. 

Odrzućcie głupotę i żyjcie”. 

 

Któż z nas nie zauważyłby w tym uderzającego podobieństwa do Jezusowej przypowieści o zaproszonych 

na ucztę: „Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego 

sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe.  

 

Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: "Kupiłem pole, muszę 

wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!" Drugi rzekł: "Kupiłem pięć par 

wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!" Jeszcze inny rzekł: 

"Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść".  

 

Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: "Wyjdź co 

prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!" Sługa 

oznajmił: "Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce". Na to pan rzekł do sługi: "Wyjdź na drogi 

i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam wam: Żaden z 

owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty" ” (Łk 14,16-24).  

 

Skąd wziął się ten obraz? Otóż, począwszy od okresu wygnania babilońskiego, Mądrość zaczyna być 

przedstawiana w Biblii jako osoba: „Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od 

pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi” (Prz 8,22-23). 

Wprawdzie okrywa ona całą ziemię, ale w szczególny sposób przebywa Ona w Ziemi Izraela, w świątyni 

jerozolimskiej. Jej mieszkaniem jest niebo (por. Syr 24,4), ale przebywa ona również w Jerozolimie, gdzie 

wzrasta niby drzewo życia (por. Syr 24,12-19).  

 

Jej duch jest doskonały: „Jest bowiem w niej duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, 

przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, 

ludzki, trwały, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający wszelkie duchy 

rozumne, czyste i najsubtelniejsze” (Mdr 7,22-23).  

 

Będąc stworzona przed wszelkimi innymi bytami towarzyszyła Bogu w dziele stwarzania świata, a teraz 
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towarzyszy synom ludzkim, pouczając ich i napominając; „ma pieczę nad tymi, którzy jej szukają” (Syr 

4,11). „Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia zstępując w 

dusze święte, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków” (Mdr 7,27). Jest ona podobna do ukochanej, której 

trzeba szukać żarliwie, a jednocześnie podobna do matki, troszczącej się o swoje dzieci i do małżonki, 

zabiegającej o utrzymanie całego domu.  

 

Ta Mądrość nie jest abstrakcyjna, niedostępna, nieokreślona. Jest nią – powie Syrach – „księga przymierza 

Boga Najwyższego, Prawo, które dał nam Mojżesz, jako dziedzictwo plemionom Jakuba” (Syr 24,23). 

Dopiero w świetle tej wypowiedzi możemy zrozumieć, co znaczy podążać z wytrwałością za Bożą 

Mądrością i zgłębić Jej tajemnicę, „zaglądać przez Jej okna” i „słuchać przy Jej drzwiach” (Syr 4,23). To nic 

innego jak zgłębianie Prawa Mojżesza: „Kto się boi Pana, otrzyma wychowanie, a którzy od wczesnego 

rana Go szukają, znajdą [Jego] upodobanie. Ten, kto bada Prawo, życie swe nim wypełni, ale obłudnik 

znajdzie w nim sposobność do upadku. Którzy się Pana boją, zrozumieją Prawo, a ich sprawiedliwość jak 

światło zabłyśnie” (Syr 32,14-16). Mądrości Prawa Mojżesza nie posiądą bezrozumni ludzie „i nie ujrzą Jej 

grzesznicy [...], a kłamcy o Niej nie przypomną sobie” (Syr 15,7-8).  

 

b. Chrystus (J 6,51-58) 

 

Dzisiejszy fragment z Ewangelii Janowej – z kolei – nie utożsamia Mądrości Bożej z Prawem Mojżesza, ale 

z osobą Jezusa Chrystusa. Gdy Jezus wydaje sąd o współczesnym sobie pokoleniu mówiąc, że wielu z jego 

pokolenia odrzuciło Go, ale „wszystkie dzieci mądrości przyznały Jej słuszność” (Łk 7,35), wskazuje na 

tych, którzy uwierzyli w Jego Ewangelię. Kiedy mówi „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni i 

utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię” (Mt 11,28; por. Syr 24,19 oraz Syr 51,23-30), posługuje się tymi 

samymi wyrażeniami, które Stary Testament wkładał w usta Mądrości.  

 

Ewangelista Jan bodajże najwyraźniej utożsamienia Chrystusa z Mądrością Boga. Czyni to najpierw 

poprzez wskazanie Jego tajemniczego pochodzenia (J 7,27-29; 8,14.19; por. Hi 28,20-28). Następnie – 

Jezusowej znajomości tajemnic Boga (J3,11-12.31-32; por. Mdr 9, 13-18). Wreszcie – przez nazwanie 

Jezusa „chlebem żywym”, który daje życie wieczne. Owa zbieżność jest najwyraźniej ukazana w Prologu: 

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. 

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie” (J 1,1-3). 

 

W podobny sposób o Chrystusie – jako Mądrości Bożej – wypowie się potem św. Paweł Apostoł: „On jest 

obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim wszystko zostało 

stworzone” (Kol l,15). Zaś w Pierwszym Liście do Koryntian napisze wprost, że dla tych, którzy są 

powołani, Chrystus stał się „mocą Bożą i Mądrością Bożą” (l Kor 1,24). On „stał się dla nas Mądrością od 

Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem” (l Kor 1,30). Również autor Listu do Hebrajczyków, 

zauważy, że Chrystus jest „odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty” (Hbr 1,3), nawiązując do 

starotestamentalnej charakterystyki Mądrości (por. Mdr 7,26). 

 

„Do tego, komu brak mądrości, mówiła: Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem”. W podobnym duchu Jezus 

powie: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 

Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” (J 6,51). Chlebem życia jest człowieczeństwo 

Jezusa, Jego ciało i krew złożone w ofierze na krzyżu dla zbawienia ludzi (por. J 10,11; 15,13). Jezus jest 

chlebem życia w dwojakim znaczeniu: jako Słowo Boga, które stało się ciałem oraz jako ofiara wydająca 

siebie z miłości dla nas, dla naszego zbawienia. Spożywanie Jego ciała oznacza i sprawia nasze otwarcie się 

na Jego miłość, która oddaje życie za drugich i uzdalnia nas do realizowania jej we wspólnocie braci (por. 1J 

3,16).  

 

2. BŁ. SANCJA  
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Błogosławiona siostra Sancja Szymkowiak od dzieciństwa chłonęła Mądrość Bożą, zawartą w Dekalogu i 

nade wszystko przylgnęła do Mądrości, którą jest osoba Chrystusa. Od wczesnej młodości prowadziła 

głębokie życie religijne. Codziennie uczestniczyła we Mszy Św. i przyjmowała Komunię Św. Cechowała ją 

prawość w postępowaniu, wierność przyjętym zobowiązaniom i miłość bliźniego. Już z domu rodzinnego 

wyniosła gorącą miłość do Najświętszego Serca Jezusowego i w tym duchu była pełna dobroci dla 

wszystkich ludzi, a szczególnie dla najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących.  

 

Tak było w czasie jej nauki i studiów na Uniwersytecie Poznańskim. „Przynależąc do Sodalicji Mariańskiej 

i Kółka Miłosierdzia św. Wincentego, niosła im konkretną pomoc zanim jeszcze wstąpiła na drogę życia 

zakonnego, by potem jeszcze pełniej oddać się na służbę innym”. Tak było we Francji, u Sióstr Oblatek, 

gdzie rozpoczęła zakonny postulat. Tak było również tutaj, u Sióstr Serafitek w Poznaniu, gdzie pracowała 

jako wychowawczyni, nauczycielka, furtianka i refektarka. Podobnie było potem w nadzwyczaj 

dramatycznych okolicznościach czasu II wojny światowej. Nie skorzystała wówczas z możliwości udania 

się do rodziny, ale pozostała w klasztorze wraz z innymi siostrami, poddając się ciężkiej, przymusowej 

pracy narzuconej przez okupanta. Pełna bezgranicznej ufności do Boga, wnosiła w otoczenie ducha pokoju i 

nadziei, a dla cierpiących i załamanych była duchowym oparciem. Jeńcy francuscy i angielscy, którym 

służyła jako tłumacz, nazywali ją „aniołem dobroci” i „świętą Sancją”.  

 

Ciężkie czasy hitlerowskiej okupacji przyjęła jako okazję do całkowitego oddania siebie potrzebującym. 

 

Ciężar pracy, zimno i głód wyczerpały jej wątłe siły i sprowadziły nieuleczalną gruźlicę gardła. Ona jednak 

znosiła wielkie cierpienia z zadziwiającym spokojem i zupełnym poddaniem się woli Bożej. W tym 

dramatycznym położeniu ofiarowała swoje cierpienia Bogu za grzeszników, przekonana, że umiera z 

miłości, „a miłość Miłości niczego odmówić nie może”. Umierała pewna tego, że nadal będzie pomagać 

innym. Odeszła do Pana dnia 29 sierpnia 1942 roku, mając zaledwie 32 lata. 

 

A dzisiaj? Dzisiaj wiele osób doznaje łask za przyczyna Błogosławionej Siostry Sancji; szczególnie 

studenci, osoby w trudnej sytuacji życiowej a także bezdzietne małżeństwa.  

 

3. A MY?  

 

a. Dziesięć lat temu siostra Sancja została ogłoszona błogosławioną? Przy tej okazji Ojciec Święty Jan 

Paweł II pozostawił specjalne zadanie siostrom serafitkom: „Pozdrawiając zgromadzenie Córek Matki Bożej 

Bolesnej – serafitek, zwracam się do wszystkich sióstr zakonnych i osób konsekrowanych: Niech 

błogosławiona Sancja będzie wam patronką. Przyjmijcie za swój jej duchowy testament, który zawarła w 

jednym prostym zdaniu: „Jak się oddać Bogu, to oddać się na przepadłe” (Jan Paweł II, Homilia na 

Krakowskich Błoniach – 18.08.2002). Dzisiaj każda z sióstr może sobie odpowiedzieć – we własnym 

sumieniu – w jakim stopniu zrealizowała ten duchowy testament Błogosławionej.  

 

b. A wszyscy inni? Czy ta beatyfikacja zmieniła coś w naszym życiu? Czy nasze życie odmieniło się przez 

ostatnie 10 lat pod wpływem Błogosławionej? Czy otwarła się przed oczami naszej duszy owa wyobraźnia 

miłosierdzia, do której wzywał wówczas papież? „Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego 

miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do 

bliźnich” (Dives in misericordia, 14). Czy odkryliśmy pełniej tajemnicę miłosierdzia Bożego i żyjemy tą 

tajemnicą na co dzień, czy ona znajduje swoje odbicie w wykonywanych przez nas dziełach miłosierdzia.  

 

„Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, 
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możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i 

beznadziei. Potrzeba ‘wyobraźni miłosierdzia’, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i 

materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich 

uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy 

podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie 

wołają do Ojca miłosierdzia: ‘Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj’. Oby dzięki bratniej miłości 

tego chleba nikomu nie brakowało! ‘Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 

7; Jan Paweł II, Homilia na Krakowskich Błoniach – 18.08.2002).  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Boże, który jesteś najwyższym dobrem, dzięki Twojej łasce błogosławiona Siostra Sancja poprzez całe 

życie naśladowała Chrystusa w Jego posłuszeństwie i pokorze, udziel nam pomocy, abyśmy za jej 

przykładem stali się autentycznymi świadkami miłości miłosiernej.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Instytucja a charyzmat, 30.9.2012 

Abp Stanisław Gądecki. Instytucja a charyzmat. XXVI Niedziela Zwykła „B” (Wolsztyn – 30.09.2012). 

 

Drodzy kapłani, 

Osoby życia konsekrowanego, 

Wszyscy wierni, zgromadzeni w tej świątyni,  

Drodzy Rodacy, uczestniczący w tej Eucharystii za pośrednictwem TVPolonia! 

 

Dzisiejsza liturgia słowa podejmuje wiele tematów, na jeden z nich warto zwrócić naszą uwagę. Jest to 

relacja instytucji do charyzmatu.  

   

1. ELDAD I MEDAD  
 

a. Zrozumienie tego – na pierwszy rzut oka – trudnego tematu ułatwia nam najpierw usłyszany dzisiaj 

fragment z Księgi Liczb. Gdy Mojżesz skarżył się na pustyni przed Bogiem, że sam nie podoła roli sędziego 

całego narodu, wtedy „rzekł Pan do Mojżesza: ‘Zwołaj mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych (ton 

presbiteron) Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami (presbiteroi kai grammmateis), i 

przyprowadź ich do Namiotu Spotkania; niech tam staną razem z tobą. Wtedy Ja zstąpię i będę z tobą 

mówił; wezmę z ducha, który jest w tobie, i dam im, i będą razem z tobą dźwigać ciężar ludu, a ty go sam 

już więcej nie będziesz musiał dźwigać” (Lb 11,16-17). 

 

Tak też się stało. „Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał 

go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie 

powtórzyło się to jednak” (Lb 11,25).  

 

W ten sposób zrodził się – na pustyni – pierwowzór przyszłego Sanhedrynu (Miszna, Sanhedrin 2a), czyli 

Sądu Najwyższego; instytucji składającej się z 70 osób, czyli takiej, jaka jest w stanie rozważyć wszystkie 

możliwości. Liczba 70 odpowiada 70 Izraelitom, którzy udali do Egiptu w czasach patriarchalnych; 70 

narodom świata; 70 imionom Boga; 70 imionom ludu Izraela i 70 imionom Jerozolimy. 

 

Interpretując tę scenę Orygenes ostrzega nas przed błędną interpretacją tej sceny, która sugerowałaby, że 

duch Mojżesza został podzielony na 70 części i każda z tych części została przekazana jednemu ze 

starszych. W rzeczywistości zaś ducha Mojżesza można raczej przyrównać do płomienia o oślepiającym 

blasku, od której Pan Bóg zapalił 70 lamp „starszych” Izraela. Podczas tego procesu światło Mojżesza nie 
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doznało najmniejszego uszczerbku (Homilia VI na Księgę Liczb). 

 

b. I tutaj zaczyna się problem. W tym samym czasie, kiedy 70 starszych otrzymywało ducha proroczego w 

„namiocie”, tzn. w świątyni, dwóch innych mężów „pozostało w obozie”, czyli w mieście. „Jeden nazywał 

się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do 

namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie” (Lb 11,26).  

 

Dlaczego Eldad i Medad nie przyszli do świątyni, skoro zostali wybrani przez Mojżesza na „starszych” 

Izraela? Piękny midrasz żydowski (Bamidbar Rabbah 15,19) usiłuje wytłumaczyć tę trudność. Według tego 

midraszu Mojżesz miał problem z liczbą „starszych”, których Bóg wyznaczył do prorokowania. W 

rzeczywistości bowiem istniało 12 plemion Izraela a każde plemię chciało mieć identyczną reprezentację 

„starszych”. Niestety liczba 70 nie da się podzielić przez 12. Dwa plemiona miałyby tylko pięciu 

reprezentantów, podczas gdy pozostałe – po sześciu „starszych”.  

 

Pragnąc rozwiązać tę trudność Mojżesz wymyślił loterię. Umieścił 72 kartki w dzbanie. Na 

siedemdziesięciu kartkach było napisane słowo „starszy”. Natomiast dwie kartki były bez tego napisu. 

Następnie Mojżesz wybrał po sześciu reprezentantów z każdego z dwunastu plemion, i poprosił wszystkich 

72 wybranych o wyciągnięcie kartki z dzbana.  

 

Eldad i Medad należeli do dwóch osób z siedemdziesięciu dwóch wybranych, które wycofały się z 

losowania, ponieważ uważały się za niegodne tego urzędu. W nagrodę – z uwagi na ich pokorę – zostali oni 

wyznaczeni przez Boga na dwa najwyższe urzędy, jest to być może symbol dwóch przyszłych 

arcykapłanów. Bóg wynagrodził ich najpotężniejszym duchem proroczym, pozwalając im przewidywać 

fakty, które wydarzą się dopiero za 40 lat.  

 

c. Sprzeciw Jozuego wobec prorokowania Eldada i Medada „w mieście” nie dotyczył więc tego, że 

prorokowali oni jako ludzie do tego nieupoważnieni („bo należeli do wezwanych”). Nie dotyczył też tematu 

ich prorokowania (Sanh. 17a). Była to raczej reakcja zazdrości pojedynczego człowieka w stosunku do tych, 

którzy objawili charyzmat proroczy poza instytucją, tzn. poza „świątynią”. Nie mógł on zrozumieć tego, że 

czasami głos Boży dociera do nas także z zewnątrz wybranej do tego instytucji. Czasami prorocy muszą 

powiedzieć coś, co nie podoba się instytucji. Oczywiście, historia ta nie dotyczy tych ludzi, którzy 

własnowolnie sami uznają się za proroków, chociaż w rzeczywistości są tylko chorymi ludźmi. 

 

Postawa zazdrości „oznacza smutek doznawany z powodu dobra drugiego człowieka i nadmierne pragnienie 

przywłaszczenia go sobie” (KKK, 2539). Kto ulega zazdrości, ten jest w stanie dopuścić się największego 

zła. Z zazdrości Kain zabił Abla (por. Rdz 4, 2-8). Z zazdrości bracia Józefa sprzedali go w niewolę (por. 

Rdz 37,11). Zazdrość zaślepiła Saula, który zaczął nienawidzić Dawida (por. 1 Sm 18,9). Z zazdrości Herod 

usiłował zabić Jezusa. Z zazdrości arcykapłani i faryzeusze – przewrotni dzierżawcy – zamordowali Jezusa, 

syna właściciela winnicy, aby posiąść jego własność (por. Mt 21,33-44). 

 

Zazdrość odbiera człowiekowi zdolność prawego myślenia, zaciemnia jego umysł, wypacza spojrzenie na 

ludzi i świat, odbiera pogodę ducha, prowadzi do wielkich napięć emocjonalnych, a także do zawiści i 

przemocy. Człowiek, który ulega zazdrości, staje się bezlitosny i bezmyślny. Często wyrządza krzywdę 

innym ludziom, a w każdym przypadku krzywdzi również samego siebie, gdyż „zazdrość i gniew skracają 

dni” (Syr 30, 24). 

 

Jedyną skuteczną ochroną przed zazdrością jest miłość. Dojrzała, czyli bezinteresowna miłość, z samej swej 

natury nigdy nie jest zazdrosna (por. 1 Kor 13,4). Kto kocha, ten cieszy się szczęściem bliźniego. Kto kocha, 

ten nikomu nie zazdrości z tego oczywistego powodu, że nie istnieje żadne dobro, ani żaden skarb większy 

od miłości. 

 

Do tego jednak, by w docierających z zewnątrz głosach odkryć rzeczywisty głos Boży, by nie usłyszeć w 

tych słowach zagrożenia dla władzy, trzeba być prawdziwym przywódcą, takim jak Mojżesz. Trzeba być 
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skromnym przywódcą. „Mojżesz odparł: «Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, 

oby mu dał Pan swego ducha!» (Lb 11,29). Dar proroctwa jest bardzo potrzebny, ponieważ służy on 

„przedstawianiu woli Bożej”, jest wezwaniem do przemiany serc i nawrócenia. 

 

Zazdrość ma tendencję do przybierania formy stałej wady, a nawet obsesji, dlatego warto pozbyć się jej jak 

najprędzej. Przecież obok nas zawsze będą ludzie szczęśliwsi, lepsi, bogatsi i piękniejsi. Przecież równość 

jest tylko mitem głoszonym przez populistycznych polityków, którzy dzięki niemu podsycają zazdrość w 

społeczeństwie. A chociaż wszyscy ludzie mają jednakową ludzką godność i powinni być równi wobec 

prawa, to jednak – mimo tego podobieństwa – różnią się na tysiące sposobów i z tą „niesprawiedliwością” 

trzeba nam się pogodzić. Poeta powie:  

 

„Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka 

gdyby wszyscy byli silni jak konie 

gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości 

gdyby każdy miał to samo 

nikt nikomu nie byłby potrzebny 

 

Dziękuję Ci że sprawiedliwość Twoja jest nierównością 

to co mam i to czego nie mam 

nawet to czego nie mam komu dać 

zawsze jest komuś potrzebne”  

(ks. Jan Twardowski, Sprawiedliwość). 

 

2. „KTOŚ, KTO NIE CHODZI Z NAMI” 
 

a. Podobne – choć nie identyczne – przesłanie możemy odkryć w dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie zwracają 

się do Jezusa z problemem: „widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe 

duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami” (Mk 9,38). Widzieliśmy kogoś, kto nie jest Twoim 

uczniem, jak „w Twoje imię” wyrzucał złe duchy. Tym razem sytuacja jest jeszcze bardziej niepokojąca, 

aniżeli przypadek Eldada i Medada, którzy ostatecznie „należeli do wezwanych”. Tym razem nie idzie 

bowiem o „wybranych” reprezentantów instytucji, którzy objawiają charyzmat poza tą instytucją, ale o tych, 

którzy objawiają charyzmat, nie mając z nią (z byciem uczniem Chrystusa) nic wspólnego.  

 

Mamy tu do czynienia nie tyle z zazdrością indywidualną, ile z zazdrość grupową. Polega ona na chęci 

sprowadzenia działania ducha Bożego do widzialnych struktur, w tym przypadku do grona Dwunastu. 

Uczniowie nie potrafili jeszcze ocenić sytuacji z punktu widzenia dokonującego się dobra. Skoncentrowali 

się raczej na tym, by ich osobiste znaczenie i wpływy nie zostały zagrożone.  

 

b. Tymczasem Jezus nakazuje: „Zostawcie go, nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle 

mówić o Mnie” (Mk 9,39). Jezus zakazuje wnosić lokalny patriotyzm i stronniczość do spraw wiary. 

Owszem – w trakcie dziejów zbawienia – Bóg wybrał sobie pewne narzędzia, dzięki którym się objawia. 

Wybrał instytucje, które stały się uprzywilejowanymi miejscami działania Jego ducha (Kościół, sakramenty, 

kapłaństwo), lecz jednocześnie nie przywiązywał się do nich. Nie oddał nikomu swojego ducha w 

dzierżawę, ponieważ żadna rzeczywistość stworzona nie jest go w stanie wyrazić w pełni.  

 

To nakłada na nas obowiązek szacunku wobec innych. Na tych, którzy nie są z nami a mimo to prorokują i 

wyrzucają złe duchy – czyli działają na rzecz prawdziwej promocji społeczeństwa – musimy patrzeć z 

radością a nie z zazdrością. Wszyscy ci ludzie są nam duchowo bliscy, ponieważ posiadają przynajmniej 

zarodek wiary: „kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami” (Łk 9,50). Prawdziwa troska o 

zbawienie ludzi wyraża się w tym, że zbiera się w jedno wszystkie pozytywne siły rozproszone po świecie, 

służące zbawczym planom Boga. Nie dotyczy to oczywiście tych, którzy roszczą sobie prawo do 

prorokowania przeciwko Chrystusowi. 
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Ta wizja niczym nieskrępowanego działania „w imię Jezusa” była bardzo bliska ojcom Soboru 

Watykańskiego II, którzy zwracali uwagę na to, co we wszystkich religiach jest prawdziwe i święte, na 

sposoby życia i działaniach, które odbijają promień Prawdy oświecającej wszystkich ludzi (Nostra Aetate, 

2). Te „ziarna prawdy” istniejące i działające w różnych tradycjach religijnych są odblaskiem jedynego i 

tego samego Słowa Bożego, „które oświeca każdego człowieka” (por. J 1,9). Ono to – za sprawą Ducha 

świętego, który „tchnie tam, gdzie chce” (J 3,8) – przekracza swoim działaniem widzialny obręb instytucji 

Kościoła. Wszelkie poszukiwania prawdy i dobra, a ostatecznie Boga podejmowane przez ludzkiego ducha 

są przecież wzbudzane przez Ducha Świętego. Z tego pierwotnego otwarcia się człowieka na Boga rodzą się 

różne religie.  

 

Na ogół „poprzez praktykowanie tego, co dobre w ich własnych tradycjach religijnych i postępując zgodnie 

z głosem sumienia, członkowie innych religii odpowiadają pozytywnie na Boże wezwanie i dostępują 

zbawienia w Jezusie Chrystusie, nawet jeżeli nie uznają Go za swego Zbawiciela (por. Ad gentes, 3.9.11; 

Instrukcja Dialog i przepowiadanie,29 - 19.05.1991). „Skoro (...) za wszystkich umarł Chrystus i skoro 

ostateczne powołanie człowieka jest rzeczywiście jedno, mianowicie boskie, to musimy uznać, że Duch 

Święty wszystkim ofiaruje możliwość dojścia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w tej paschalnej 

tajemnicy” (Gaudium et spes, 22). Z tych powodów postawę Kościoła i poszczególnych chrześcijan wobec 

innych religii winien charakteryzować szacunek, głęboka sympatia, a także – jeśli to jest możliwe i 

stosowne – serdeczna współpraca. 

 

c. Z tego jednak, iż Bóg jest na tyle wolny, aby przekraczać granice naszych rytów, kultur i religii nie 

wynika wcale, że owe ryty, kultury czy religie nie mają większego znaczenia lub że wszystkie są do siebie 

podobne. To, iż szanujemy inne religie, widząc w nich „ziarna prawdy” nie oznacza, że przestaliśmy uważać 

naszą drogę za wyjątkową. Jeśli bowiem ludzie – poszukując w swoim życiu Prawdy i Dobra – znajdują je, 

to dzieje się to tylko dzięki Jezusowi; dzięki ofierze, którą złożył za wszystkich i dzięki Duchowi Świętemu, 

który został wylany na wszystkich (Dz 4, 12).  

 

My zatem – jako wspólnota chrześcijan – mamy do spełnienia naszą własną misję. Nie możemy rozpłynąć 

się w morzu innych religii i filozofii. Istnieją przecież i takie formy otwarcia i takie religie, które niszczą 

człowieka, w których absolutnie nie ma Ducha Świętego, ponieważ są przeciwne Ewangelii i wrogie 

człowiekowi. Przestrzenią, która broni nas przed ich wpływem jest Kościół ze Słowem Bożym i 

sakramentami. We wnętrzu Kościoła, dzieląc się naszą wiarą, możemy umocnić naszą tożsamość. Tylko 

trwając w Kościele stać nas na uczciwy dialog z innymi religiami i filozofiami. Nasz Bóg może przekraczać 

religijne schematy i podziały nie dlatego, że nie są one istotne, ale w imię Miłości, z jaką pragnie 

zgromadzić wszystkich w jednym Kościele. 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec przypomnijmy sobie słowa pochodzące z Księgi Syracha: 

 

„Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce,  

i oddal długotrwały smutek od siebie;  

bo smutek zgubił wielu  

i nie ma z niego żadnego pożytku.  

Zazdrość i gniew skracają dni,  

a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość” (Syr 30,23-24).  

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Adwent Roku Pańskiego 2012 

Umiłowani Archidiecezjanie! 

 

Rozpoczyna się Adwent, a razem z nim okres radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie oraz ostateczne 

chwalebne przyjście Chrystusa na końcu czasów. W tym czasie bliskie nam jest wołanie liturgicznej 
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modlitwy: 

 

„Słowo zrodzone przed światłem 

I blasku Ojca jasności, 

Panie i Stwórco wszystkiego, 

Czekamy z wiarą na Ciebie” 

(z adwentowego hymnu na Godzinę Czytań).  

 

1. ROK WIARY  
a. Uprzedzając okres adwentowy, Ojciec Święty Benedykt XVI otworzył dla nas „Rok Wiary”. Inicjatywa ta 

jest odpowiedzią Kościoła na współczesny kryzys wiary, który – w różnym stopniu – ogarnia różne regiony 

świata. Kryzys ten stanowi największe wyzwanie dla dzisiejszego Kościoła.  

   

Blaise Pascal pisał w swoim czasie: „Nie ma dla człowieka nic ważniejszego jak jego przeznaczenie: nic nie 

jest bardziej niepokojące od wieczności, która go przecież oczekuje. A jednak człowiek pozostaje wobec 

niej obojętnym. Natomiast wobec innych rzeczy zachowuje się zupełnie inaczej: boi się, ufa, zapobiega, 

informuje się. I właśnie tenże człowiek, który spędza wiele dni i nocy w zagniewaniu i desperacji z powodu 

niepowodzenia w karierze, zdąża bezmyślnie ku śmierci, która jest stawką o wszystko”.  

 

b. Gdy z jednej strony mamy obecnie do czynienia z mentalnością ograniczającą rzeczywistość do tego, co 

jest sprawdzalne eksperymentalnie, a z drugiej strony z gotowością uwierzenia niemal we wszystko, 

pierwszorzędnym zadaniem całego Kościoła jest odnowa wiary, ponieważ Kościół jest przede wszystkim 

wspólnotą wiary. Ta wiara winna być potwierdzona w sposób indywidualny i zbiorowy, wolny i świadomy, 

wewnętrzny i zewnętrzny, pokorny i szczery. 

Wiara objawiona – która prowadzi nas do zbawienia oraz do komunii z Bogiem i między nami – jest 

najważniejszym dobrem Kościoła i chrześcijanina, które mamy umacniać w sobie, głosić i strzec.  

 

Ona jest naszym bezcennym skarbem. Jest to najwyższe dobro, w którym mieści się całe bogactwo życia 

doczesnego i wiecznego. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary – która jest „poręką tych dóbr, 

których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1) – nie ma mowy o 

zbliżeniu się do Boga, o przebaczeniu, zbawieniu, wspólnocie, ani o życiu duchowym.  

 

Potęga wiary – podobnie jak potęga miłości – jest ciągle jeszcze nie do końca odkrytą energią w człowieku. 

Często nie doceniamy wiary. Raczej jesteśmy skłonni pokładać ufność w pieniądzach, we wiedzy, w 

ludziach na stanowiskach. Tymczasem największe osiągnięcia doczesne może zniszczyć choroba. 

Największe bogactwa może przekreślić śmierć. Jedynie wiara może w sposób twórczy wykorzystać tak 

dobro, jak i zło spadające na człowieka. Jeden akt wiary może ocalić człowieka znajdującego się w sytuacji 

beznadziejnej, ponieważ jest on poddaniem się promieniowaniu Boga, który jest samym źródłem życia. 

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9,21-23).  

 

c. Gdy Piotr wyszedł z łodzi i zaczął kroczyć po wodzie jeziora Genezaret w kierunku Jezusa – w obliczu 

silnego uderzenia wiatru uląkł się. „Gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!» (Mt 14, 30). Wówczas 

Jezus wyciągnął rękę, uchwycił go, ocalił przed utonięciem i rzekł: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?» (Mt 

14, 31).  

 

To ewangeliczne wydarzenie jest pełne głębokiej treści. Dotyczy najważniejszego problemu życia ludzkiego 
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– wiary w Jezusa Chrystusa. Piotr z pewnością miał wiarę, którą wyznał później tak wspaniale pod Cezareą 

Filipową, ale w tym momencie nie była ona jeszcze ugruntowana. Gdy zawiał silny wiatr, zaczął tonąć, 

ponieważ zwątpił. To nie wicher zanurzył Piotra w głębinach jeziora, lecz niedostatek wiary. Jego wierze 

zabrakło istotnego elementu – całkowitego oparcia się na Chrystusie, całkowitego zaufania Chrystusowi w 

chwili wielkiej próby, zabrakło całkowitego pokładania w Nim nadziei” (por. Jan Paweł II, Homilia na 

Placu Mickiewicza – Poznań, 3.06.1997).  

 

Nie wystarczy wierzyć w Boga - trzeba Mu jeszcze zawierzyć, trzeba Mu zaufać. Trzeba powierzyć Mu bez 

zastrzeżeń całe swoje życie, cały swój los, całą przyszłość. Nie wystarcza sporadyczny udział w obrzędach 

kościelnych, kilka pobożnych gestów i słów. Wiara wyraża się poprzez całe nasze życie, czyny i postawę. O 

ile religijność to relacja między człowiekiem a Bogiem, w której można czasami traktować Boga 

instrumentalnie, dla osiągnięcia własnych celów, o tyle wiara jest więzią między człowiekiem a Bogiem, w 

której człowiek ufnie poddaje się Bogu i pozwala Mu się prowadzić.  

 

Trzeba, aby każdy z nas odkrył na nowo i ukazywał jasną wiarę. Wiarę autentyczną, głęboką, dojrzałą, 

wypróbowaną w tyglu cierpienia. Wiarę przemyślaną, przyswojoną intelektem oraz sercem. Wiarę naprawdę 

kształtującą całą osobę ludzką, myśl i działanie. Wiarę gorącą, nie sceptyczną, nie dramatyczną i mroczną, 

ale radosną i entuzjastyczną, zdolną wszystko przemienić.  

 

„Rok Wiary” jest więc zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela 

świata. Nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem (por. Mt 5, 13-16) 

– mówi Ojciec Święty. Musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym, przekazywanym 

wiernie przez Kościół i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami (por. J 6, 51).  

 

„Rok Wiary” jest także wezwaniem do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia. „Jaki z tego pożytek, bracia 

moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go 

zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was 

powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie 

potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, 

martwa jest sama w sobie” – uczy List św. Jakuba (2,14-17). 

 

2. ROK DUSZPASTERSKI 2012/2013 
Od dzisiaj – tj. od pierwszej niedzieli Adwentu – rozpoczyna się trzeci, a zarazem ostatni rok realizacji 

bieżącego Ogólnopolskiego Programu Duszpasterskiego. W zakresie apostolskiego wymiaru naszej wiary 

pokrywa się on z zadaniami, jakie niesie ze sobą „Rok Wiary”. W tym duszpasterskim programie – po 

przejściu przez doświadczenie komunii z Bogiem (2010/2011), następnie komunii z ludźmi (2011/2012) – 

wchodzimy teraz w doświadczenie apostolatu.  

Na apostolat, będący naturalną konsekwencją wiary, wskazuje też hasło nowego roku duszpasterskiego, 

które brzmi: „Być solą ziemi”. Głoszenie wiary i jej szerzenie nie jest przywilejem specjalistów, ale jest 

przywilejem każdego człowieka ochrzczonego. Jedną z głównych zasad apostolatu Kościoła jest przecież ta, 

aby świeccy brali na siebie te zadania, które są zgodne z ich powołaniem w Kościele i świecie.  

 

a. Jan Chryzostom – komentując w sposób duchowy słowa „Wy jesteście solą ziemi” – wyjaśnia każdemu z 

nas, na czym polega nasze zadanie apostolskie: „Nie ze względu na was samych powierza się wam Słowo, 

ale dla dobra całego świata. Nie posyłam was do dwóch, do dziesięciu, do dwudziestu miast, nie do jednego 

narodu, jak niegdyś proroków, ale na lądy i morza, na cały dotknięty zepsuciem świat. [...]  
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Nie sądźcie, iż powołani jesteście do drobnych walk, do spełnienia nieznacznych zadań. Nie. Wy jesteście 

solą ziemi. Cóż zatem? Czy to oni przywrócili świeżość temu, co było zepsute? Bynajmniej. Wszak to, co 

uległo zepsuciu, po zmieszaniu z solą nie stanie się świeże. Nie, tego nie dokonali. Natomiast to, co 

uprzednio zostało odnowione, powierzone im, uwolnione od skażenia, zmieszali z solą i zachowali w 

świeżości otrzymanej od Pana. Wyzwolenie z grzechowego zepsucia było dziełem Chrystusowej mocy, 

zachowanie przed powrotem do poprzedniego stanu stało się dziełem ich gorliwości i trudu. [...]  

 

Jeśli zbłądzą inni, będą mogli się nawrócić dzięki waszej posłudze, kiedy zaś wy upadniecie, innych 

pociągniecie ku zagładzie. Dlatego im większe powierza się wam zadanie, tym większa ma być wasza 

gorliwość. Powiada więc: „Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na 

wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. [...] 

Przeciwności pojawią się na pewno; nie uczynią wam jednak nic złego, ale tylko wydadzą świadectwo 

waszej wytrwałości. Jeśli natomiast ulękniecie się i zaniechacie należnej gorliwości, daleko bardziej 

ucierpicie; cały świat was surowo osądzi i doznacie wzgardy od wszystkich. To właśnie oznacza podeptanie 

przez wszystkich” (Jana Chryzostoma, Homilia do Ewangelii św. Mateusza 15, 6. 7)  

 

b. Chrześcijanin, który jest solą dla świata jest najpierw człowiekiem posiadającym większą miłość do 

Chrystusa, niż do czegokolwiek czy kogokolwiek innego. Jest tym, który wyrzekł się „wszystkiego” dla 

Chrystusa (Łk). Który posiada ducha ofiary i stara się o bycie nieskażonymi od grzechu (Mt). Który sam 

zachowuje pokój i szacunek dla najsłabszych (Mk).  

   

 To ten, kto przekazuje innym ewangelijne orędzie (Kol), dzieli się Ewangelią solidarności i miłości. 

Jest gotowy do współpracy na wszystkich szczeblach życia społecznego, kulturalnego i 

politycznego, mając zawsze na względzie dobro wspólne. 

 Wprowadzenie sprawiedliwości na całej ziemi jest utopią, ale naszym obowiązkiem jest popieranie 

sprawiedliwości w naszym otoczeniu; w naszej rodzinie, w naszym miejscu pracy, w naszym 

mieście.  

 Każdy – niezależnie od tego, czy zakres jego działania jest skromny czy znaczący – może uczynić 

świat bardziej sprawiedliwym. 

 Chrześcijanin, który jest solą ziemi to ten, kto pamięta, że kluczem otwierającym ludzi na siebie jest 

serce. Serce, w którym obecna jest inteligencja, wrażliwość i wola; serce, które rozgrzewa i pali. 

Dzięki takiemu sercu inny człowiek nie jest przez nas odbierany przez pryzmat chłodnego 

rozumowania ani przez czystą emocjonalność, ale przez spontaniczny poryw całej osoby. Im bardziej 

wychodzimy ku innym, tym bardziej nabieramy sił a nasze osobiste problemy rozpływają się jak 

śnieg na słońcu (siostra Emmanuelle z Kairu). 

 

Podjęcie się zadań, o których mówimy, będzie naszym włączeniem się w dzieło nowej ewangelizacji, do 

której Kościół nas nieustannie wzywa. Taki apostolat domaga się od nas chrześcijańskiej ascezy, 

wyrzeczenia, tak jak je rozumiał Chrystus, w przeciwnym razie sól zwietrzeje, chrześcijaństwo stanie się 

jedną z licznych akcji bez znaczenia.  

 

ZAKOŃCZENIE  
Najdoskonalszą „solą ziemi”, wzorem kontynuowania misji apostolskiej Jezusa pozostaje dla nas Maryja. 

Ona to najpierw przyjmuje w wierze obietnicę przyniesioną przez anioła Gabriela, wierząc, że „dla Boga 

[...] nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37; por. Rdz 18,14). Ona też zgadza się na konsekwencje tej wiary 

(„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” – Łk 1,38). Z tego powodu ludzkość 

nazywa ją błogosławioną (Por. Łk 1,48). 
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Na owocne przeżywanie Adwentu oraz „Roku Wiary” wszystkim i każdemu z Was z osobna z serca 

błogosławię! 

 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, ustanowienie diecezjalnego sanktuarium świętości 

życia, 12.12.2012  

Abp Stanisław Gądecki. Otoczmy troską życie. Ustanowienie diecezjalnego sanktuarium świętości życia 

(Poznań, kościół pw. Zwiastowania Pańskiego – 12.12.2012).  

   

Dzisiejszego wieczoru przychodzimy do tutejszego kościoła, aby ustanowić go sanktuarium świętości życia 

naszej diecezji. Czynimy to w głębokim przekonaniu, że przeciwko cywilizacji śmierci nie wystarczą 

zwykłe środki. Potrzebna jest wielka modlitwa całego Kościoła. Tego rodzaju modlitwa jest niezbędna z 

uwagi na dramatyczną sytuację, w jakiej w naszych czasach znalazło się ludzkie życie.  

   

1. ZWIASTOWANIE  
 

Dlaczego właśnie tutaj a nie w jednej z setek innych parafii naszej diecezji? Sanktuarium świętości życia 

pragniemy złączyć z tajemnicą Zwiastowania Pańskiego, która przypomina nam nie tylko o pojawieniu się 

życia fizycznego na ziemi, ale o początku samego „Życia” Bożego, które zjawiło się pośród nas w formie 

cielesnej. O tej chwili poczęcia Chrystusa przypomina nam ewangelista Łukasz: „Anioł wszedł do Niej i 

rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby 

znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 

Oto poczniesz i porodzisz Syna (syllempse en gastri kai tekse hyion), któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1,28-

31).  

 

W tej chwili nie pojawił się w łonie Najświętszej Maryi tylko jakiś „płód”, ale – podobnie jak w łonie św. 

Elżbiety – pojawił się człowiek: „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do 

pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta 

usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko (brefos) w jej łonie, a Duch Święty napełnił 

Elżbietę” (Łk 1,39-40). 

 

Podczas Wcielenia Syna Bożego – w dziewiczym łonie Maryi Panny – Odwieczne Słowo Boga stało się 

ciałem. Dlatego też dzień upamiętniający ten fakt (25 marca) obchodzony jest w Kościele jako dzień 

świętości życia.  

 

2. GRZECHY PRZECIWKO ŻYCIU  

 

Dzisiaj „dokonuje się tragiczny w skutkach zwrot w długim procesie historycznym, który doprowadziwszy 

do odkrycia idei „praw człowieka” – jako wrodzonych praw każdej osoby, uprzednich wobec konstytucji i 

prawodawstwa jakiegokolwiek państwa – popada w zaskakującą sprzeczność. Właśnie w epoce, w której 

uroczyście proklamuje się nienaruszalne prawa osoby i publicznie deklaruje wartość życia, samo prawo do 

życia jest w praktyce łamane i deptane, zwłaszcza w najbardziej znaczących dla człowieka momentach jego 

istnienia, jakimi są narodziny i śmierć” (Evangelium vitae, 18) 
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Tymczasem Bóg pozostaje nadal Panem naszego życia i śmierci, gdyż to on wszystko i wszystkich powołał 

do istnienia swoją mocą stwórczą: „W Jego ręku – tchnienie życia i dusza każdego człowieka” (Hi 12,10).  

 

Człowiek zaś – stworzony na Boży obraz i podobieństwo – jest powołany przez Stwórcę do przekazywania i 

podtrzymywania życia ludzkiego. Ten nakaz Boży wyklucza wszystko, co godzi w życie człowieka, jak np. 

eksperymenty na embrionach, zabójstwo dziecka w łonie matki, spędzanie płodu, narażanie się bez powodu 

na niebezpieczeństwo śmierci, samobójstwo, wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, eutanazję.  

 

a. Eksperymenty na embrionach  

 

Szanowanie życia człowieka od początku jego zaistnienia nakłada obowiązek leczenia embrionu, gdy 

zachodzi taka konieczność i nie dopuszcza przeprowadzania eksperymentów genetycznych i takich 

ingerencji, które nie mają charakteru leczniczego.  

 

„Ponieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia, powinno się bronić jego 

integralności, troszczyć się o niego i leczyć go w miarę możliwości jak każdą inną istotę ludzką. 

Diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona, jeśli „szanuje życie oraz integralność embrionu i płodu 

ludzkiego, dąży do jego ochrony albo do jego indywidualnego leczenia. [...] Sprzeciwia się prawu 

moralnemu wtedy, gdy w zależności od wyników prowadzi do przerwania ciąży. Diagnostyka nie powinna 

pociągać za sobą wyroku śmierci” (Kongregacja Nauki Wiary, Donum vitae, I, 2; KKK 2274). 

„Niektóre próby interwencji w dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne nie mają charakteru leczniczego, 

lecz zmierzają do wytwarzania istot ludzkich o określonej płci lub innych wcześniej ustalonych 

właściwościach. Manipulacje te sprzeciwiają się również godności osobowej istoty ludzkiej, jej 

integralności i tożsamości (Donum vitae, I, 6) jedynej, niepowtarzalnej” (KKK 2275).  

 

b. Zabójstwo dziecka w łonie matki  

 

Chociaż dziecko kształtuje się w łonie matki, to jednak nie stanowi części jej organizmu (podobnie jak np. 

jak ręka czy noga). Każde dziecko pochodzi nie tylko od rodziców, lecz i od Boga. On bowiem stwarza 

nieśmiertelny element tworzący człowieka, który nazywamy duszą.  

 

Każde dziecko formuje się pod sercem matki zgodnie z ustalonymi przez Boga prawami rozwoju człowieka. 

To kształtowanie się nie jest dziełem przypadku, lecz procesem dobrze znanym Bogu, jak mówi o tym 

psalm: „Nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi” (Ps 139,15). Co 

więcej, człowiek zanim jeszcze został poczęty, został przez Boga przeznaczony do jakiegoś zadania: „Zanim 

ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię” (Jer 1,5).  

 

Zarzuca się też Kościołowi katolickiemu, że w rzeczywistości sprzyja rozpowszechnieniu się przerywania 

ciąży, ponieważ uparcie obstaje przy swojej nauce o moralnej niegodziwości antykoncepcji. Taka 

argumentacja jest pokrętna. Być może wielu ludzi rzeczywiście stosuje środki antykoncepcyjne po to, aby 

nie narażać się później na pokusę aborcji. Jednakże antywartości wszczepione w „mentalność 

antykoncepcyjną”, która jest czymś zupełnie odmiennym od odpowiedzialnego ojcostwa i macierzyństwa, 

przeżywanego w poszanowaniu pełnej prawdy aktu małżeńskiego – sprawiają, że ta właśnie pokusa staje się 

jeszcze silniejsza, jeżeli dojdzie do poczęcia „niechcianego” życia. W istocie, kultura proaborcyjna jest 
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najbardziej rozpowszechniona właśnie w środowiskach, które odrzucają nauczanie Kościoła o 

antykoncepcji.  

 

Z pewnością antykoncepcja i przerywanie ciąży, z moralnego punktu widzenia, to dwa zasadniczo różne 

rodzaje zła: jedno jest sprzeczne z pełną prawdą aktu płciowego jako właściwego wyrazu miłości 

małżeńskiej, drugie niszczy życie ludzkiej istoty; pierwsze sprzeciwia się cnocie czystości małżeńskiej, 

drugie zaś jest sprzeczne z cnotą sprawiedliwości i bezpośrednio łamie Boże przykazanie „nie zabijaj” (por. 

Evangelium vitae, 13).  

 

Dziwnym brakiem logiki zdaje mi się fakt, że z jednej strony często mówi się o bezosobowym „płodzie”, a z 

drugiej strony o tym, że angielska księżniczka oczekuje „następcy tronu”, a więc nie tylko człowieka, ale i 

przyszłego króla. Czyżby dalej działały tutaj prawa klasowe, wedle których jednego można nazwać 

„płodem” a drugiego „człowiekiem”.  

 

c. Narażanie się bez powodu na niebezpieczeństwo  

 

Nie tylko zabójstwo jest grzechem. Także działania, które mogą pośrednio doprowadzić do śmierci są 

niemoralne. Nie wolno narażać bez powodu na niebezpieczeństwo śmierci ani bliźnich, ani siebie. Tutaj 

wypada zwrócić uwagę na sporty ekstremalne, których uprawianie wymaga działania w warunkach 

zagrożenia życia. „Prawo moralne zakazuje narażania kogoś bez ważnego powodu na śmiertelne ryzyko 

oraz odmówienia pomocy osobie będącej w niebezpieczeństwie” (KKK 2269)  

   

d. Samobójstwo  

 

Grzechem przeciwko piątemu przykazaniu jest również samobójstwo. „Każdy jest odpowiedzialny przed 

Bogiem za swoje życie, które od Niego otrzymał. Bóg pozostaje najwyższym Panem życia. Jesteśmy 

obowiązani przyjąć je z wdzięcznością i chronić je ze względu na Jego cześć i dla zbawienia naszych dusz. 

Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył. Nie rozporządzamy nim” (KKK 

2280).  

 

Targnięcie się na swoje życie jest ciężkim przewinieniem, chociaż – jak w każdym innym grzechu – mogą 

zaistnieć czynniki zmniejszające stopień winy. „Ciężkie zaburzenia psychiczne, strach lub poważna obawa 

przed próbą, cierpieniem lub torturami mogą zmniejszyć odpowiedzialność samobójcy” (KKK 2282).  

 

Z chrześcijańskiego punktu widzenia taki czyn nie może być pod żadnym pozorem uznany za dopuszczalny 

czy choćby za dający się w niektórych przypadkach usprawiedliwić jakąś ważną racją. Bóg nie uprawnił 

człowieka do dysponowania życiem ludzkim: ani cudzym, ani własnym. Obwarował swoją wolę surowym 

zakazem zabijania. W tym ograniczeniu wyraża się wielkie dobrodziejstwo ochrony życia przed błędnym 

wartościowaniem – także własnego – istnienia, przed zagubieniem poczucia świętości życia oraz przed 

utratą zmysłu pierwszeństwa woli Bożej przed zamysłami ludzkimi.  

 

e. Zabójstwo  
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Grzechem przeciwko piątemu przykazaniu jest przede wszystkim zabójstwo. „Nikt, w żadnej sytuacji, nie 

może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej” (Donum vitae, Wstęp, 5; 

KKK 2258) „Piąte przykazanie zakazuje pod grzechem ciężkim zabójstwa bezpośredniego i zamierzonego. 

Zabójca i ci, którzy dobrowolnie współdziałają w zabójstwie, popełniają grzech, który woła o pomstę do 

nieba (Rdz 4, 10; KKK 2268). „Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca” (KKK 2258).  

 

Zakaz zabijania wyrażony przez piąte przykazanie nie znosi prawa człowieka do obrony siebie i innych. 

„Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi 

śmiertelny cios” (KKK 2264). Obrona innych jest nie tylko dozwolona, lecz w wielu przypadkach staje się 

obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiego człowieka lub za dobro wspólne (KKK 2321). 

Obrona siebie lub innych nie może się jednak nigdy łączyć się z nienawiścią lub z chęcią zemsty, gdyż 

Chrystus nakazał miłować nawet nieprzyjaciół (por. Mt 5,44).  

 

f. Eutanazja  

 

Nawet pragnienie zmniejszenia cierpienia wywołanego przez chorobę lub starość nie usprawiedliwia 

pozbawiania życia drugiego człowieka. Piąte przykazanie zakazuje eutanazji.  

 

„Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życiu osób 

upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie niedopuszczalna” (KKK 2277). „Eutanazja 

zamierzona, niezależnie od jej form i motywów jest zabójstwem. Jest głęboko sprzeczna z godnością osoby 

ludzkiej i z poszanowaniem Boga żywego, jej Stwórcy” (KKK 2324).  

 

„W ten sposób działanie lub zaniechanie działania, które samo w sobie lub w zamierzeniu zadaje śmierć, by 

zlikwidować ból, stanowi zabójstwo głęboko sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i z poszanowaniem Boga 

żywego, jej Stwórcy” (KKK 2277).  

 

Ludzie nie powinni zabijać ludzi chorych i upośledzonych, lecz mają im pomagać. „Osoby, których 

sprawność życiowa jest ograniczona lub osłabiona, domagają się szczególnego szacunku. Chorzy lub 

upośledzeni powinni być wspierani, by mogli prowadzić, w takiej mierze, w jakiej to możliwe, normalne 

życie” (KKK 2276).  

 

„Zaprzestanie zabiegów medycznych kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspółmiernych 

do spodziewanych rezultatów może być uprawnione. Jest to odmowa ‘uporczywej terapii’. Nie zamierza się 

w ten sposób zadawać śmierci; przyjmuje się, że w tym przypadku nie można jej przeszkodzić. Decyzje 

powinny być podjęte przez pacjenta, jeśli ma do tego kompetencje i jest do tego zdolny; w przeciwnym razie 

– przez osoby uprawnione, zawsze z poszanowaniem rozumnej woli i słusznych interesów pacjenta” (KKK 

2278).  

 

„Stosowanie środków przeciwbólowych, by ulżyć cierpieniom umierającego, nawet za cenę skrócenia jego 

życia, może być moralnie zgodne z ludzką godnością, jeżeli śmierć nie jest zamierzona ani jako cel, ani jako 

środek, lecz jedynie przewidywana i tolerowana jako nieunikniona. Opieka paliatywna stanowi 

pierwszorzędną postać bezinteresownej miłości i z tego tytułu powinna być popierana” (KKK 2279).  
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Oprócz zabójstwa, narażania na utratę życia, eutanazji również przerywanie ciąży jest wykroczeniem 

przeciwko życiu ludzkiemu, zakazanym przez piąte przykazanie.  

 

3. SŁUŻBA ŻYCIU  

 

Pozytywną odpowiedzią sanktuarium świętości życia na cywilizację śmierci jest służba życiu. Jest obrona i 

promocja życia ludzkiego, która winna mieć charakter przygotowywania ochrzczonych i wszelkich ludzi 

dobrej woli do posługi miłości.  

 

W tej posłudze miłości winna nas ożywiać określona postawa. Winniśmy nauczyć się troszczyć o bliźniego 

jako o osobę, którą Bóg powierzył naszej odpowiedzialności. Właśnie poprzez pomoc okazaną człowiekowi 

głodnemu, spragnionemu, obcemu, nagiemu, choremu, uwięzionemu, także jeszcze nie narodzonemu 

dziecku, albo starcowi dotkniętemu przez cierpienie lub bliskiemu śmierci – możemy służyć Jezusowi.  

 

Ta posługa miłości wobec życia powinna obejmować wszystko i wszystkich. Nie można w tym względzie 

tolerować jednostronności ani dyskryminacji, ponieważ życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej 

swojej fazie i kondycji; jest ono dobrem niepodzielnym. Trzeba zatem troszczyć się o całe życie i o życie 

wszystkich.  

 

„Szczególna odpowiedzialność spoczywa w tym względzie na personelu służby zdrowia: lekarzach, 

farmaceutach, pielęgniarkach i pielęgniarzach, kapelanach, zakonnikach i zakonnicach, pracownikach 

administracyjnych i wolontariuszach. Ich zawód każe im strzec ludzkiego życia i służyć mu. W dzisiejszym 

kontekście kulturowym i społecznym, w którym nauka i sztuka medyczna zdają się tracić swój wrodzony 

wymiar etyczny, mogą doznawać oni często silnej pokusy manipulowania życiem, z czasem wręcz 

powodowania śmierci. Wobec istnienia takiej pokusy wzrasta niezmiernie ich odpowiedzialność, która 

znajduje najgłębszą inspirację i najmocniejsze oparcie właśnie we wrodzonym i niezbywalnym wymiarze 

etycznym zawodu lekarskiego, o czym świadczy zawsze aktualna przysięga Hipokratesa, według której 

każdy lekarz jest zobowiązany okazywać najwyższy szacunek życiu ludzkiemu i jego świętości” 

(Evangelium vitae, 89).  

 

Absolutne poszanowanie każdego niewinnego życia ludzkiego nakazuje także skorzystać z prawa do 

sprzeciwu sumienia wobec aborcji i eutanazji. „Uśmiercenie” nigdy nie może zostać uznane za działanie 

lecznicze, nawet wówczas, gdy jedyną intencją jest spełnienie żądania pacjenta: jest to raczej 

sprzeniewierzenie się zawodowi lekarskiemu, który można określić jako żarliwe i stanowcze „tak” wobec 

życia.  

 

Poszanowanie życia ludzkiego spoczywa przede wszystkim na odpowiedzialnych za sprawy publiczne. 

Powołani do służby człowiekowi i dobru wspólnemu, mają oni obowiązek opowiadać się odważnie po 

stronie życia, zwłaszcza w sferze rozporządzeń prawnych. W systemie demokratycznym, gdzie podstawą 

praw i decyzji jest zgodna wola wielu obywateli, w świadomości osób sprawujących władzę może osłabnąć 

poczucie osobistej odpowiedzialności. Choć prawa nie są jedynym narzędziem obrony ludzkiego życia, 

odgrywają rolę bardzo ważną, a czasem decydującą w procesie kształtowania określonej mentalności i 

obyczaju. Powtarzam raz jeszcze, że ustawa łamiąca naturalne prawo niewinnego człowieka do życia jest 

niesprawiedliwa i jako taka nie może mieć mocy prawnej (por. Evangelium vitae, 90).  

Jak nie powiedzieć jasno w tym momencie, iż każdy parlamentarzysta, który głosuje przeciwko życiu 
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popełnia grzech ciężki a tym samym nie może przystąpić do Komunii św., jeśli wcześniej w spowiedzi nie 

wyrazi żalu za popełniony grzech oraz woli jego naprawy.  

 

4. NIEPOKALANA Z GUADALUPE  

 

W tutejszym sanktuarium obrona i służba życiu znajdzie – w szczególny sposób wsparcie – w duchowej 

obecności Matki Bożej Niepokalanej z Guadalupe. Obraz, który dzisiaj święcimy dla tego sanktuarium 

przedstawia Maryję w stanie błogosławionym. Znakiem rozpoznawczym macierzyństwa Maryi na Jej 

wizerunku jest szarfa, która przepasuje Jej biodra. W tym miejscu na sukni Maryi jest umieszczony 

czteropłatkowy kwiat jaśminu, który dla Azteków był symbolem życia. 

 

Dla Azteków obecność objawień maryjnych z Guadelupe miała bardzo doniosłe konsekwencje dla 

przemiany ich tożsamości z pogańskiej na chrześcijańską. Przyczyniły się one do zakończenia krwawych 

ofiar z ludzkiego życia, składanych ich bożkom pogańskim. Przez to Maryja stała się dla tych ludzi 

Obrończynią Życia i Patronką Życia Poczętego. 

 

Przesłanie Matki Bożej z Guadalupe – Patronki i Obrończyni Życia Poczętego – jest apelem skierowanym 

do wszystkich narodów na całym świecie. Apelem tym usilniejszym, im bardziej jesteśmy dziś świadkami 

przerażającego powrotu – nawet w narodach chrześcijańskich – do pogańskich praktyk pozbawiania życia 

najsłabszych i najbardziej bezbronnych istot ludzkich przez zbrodnie aborcji, a nieuleczalnie chorych i 

starców przez eutanazję.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Panie Jezu, 

Źródło i Miłośniku życia, 

prawdziwie obecny i żywy pośród nas, 

błagamy Cię w sanktuarium świętości życia: 

Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia, 

Błogosław rodziny, uświęcaj małżeństwa, uczyń płodną ich miłość. 

Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów, aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie 

warunki, tak aby młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci. 

Oświecaj światłem Twojego Ducha decyzje parlamentu, aby nasza ojczyzna uznawała i szanowała świętość 

życia, każdego ludzkiego życia. 

Kieruj pracą naukowców i lekarzy, aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości. 

Ucz wszystkich opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi, aby mogły doświadczyć ciepła Twojej 

miłości, pocieszenia Twojego Boskiego Serca. 

Wraz z Maryją, Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary, w której łonie przybrałeś naszą ludzką naturę, 

od Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym Zbawicielem, oczekujemy siły, aby kochać życie i 

służyć mu, w nadziei na życie wieczne w Tobie, w jedności z Błogosławioną Trójcą.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, 25.12.2012  

Abp Stanisław Gądecki. Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel. Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

(Katedra Poznańska - 25.12.2012).  
 

A Słowo ciałem się stało 

I mieszkało między nami 

(Bóg się rodzi)  
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W tę świętą noc w Katedrze Poznańskiej oddajemy się kontemplacji największego z dzieł, jakie Bóg 

dokonał w czasie i poza sobą. Narodziny Chrystusa, czyli przyjęcie przez Boga ludzkiej postaci jest 

najwyższym objawieniem miłosiernej miłości Boga oraz dziełem, które oddaje Bogu większą chwałę niż 

wszystkie inne, uwielbiając Go właśnie w odniesieniu do miłości, stanowiącej istotę Boga. Jest, na koniec, 

największe ze względu na niezmierne dobro, jakie przynosi ludziom: odpuszczenie grzechów, zbawienie i 

szczęśliwość wieczną całego rodzaju ludzkiego.  

Dlatego święty papież Leon Wielki, przedstawiając głęboki sens tego wydarzenia, woła: „Weselmy się w 

Panu, moi drodzy, i otwórzmy nasze serca na radość najczystszą, bo zaświtał dzień, który dla nas oznacza 

nowe odkupienie, z dawna przygotowane, wieczną szczęśliwość. Odnawia się bowiem dla nas w 

powtarzającym się cyklu rocznym doniosła tajemnica naszego zbawienia, obiecanego na początku i 

złączonego z końcem czasów, które ma trwać bez końca” (Kazanie 22, o Narodzeniu Pańskim 2, 1).  

 

1. NARODZINY EZECHIASZA  

 

„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” - powie prorok Izajasz w VIII wieku przed 

Chr., prawdopodobnie nie zdając sobie w ogóle sprawy, że jego słowa zostaną odniesione do osoby 

Chrystusa. W okresie, w którym królestwo judzkie znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, z 

powodu najazdu asyryjskiego (743-732), prorok przynosi przerażonemu królowi Achazowi Dobrą Nowinę: 

„Bądź spokojny, nie bój się!” (7,4); „Oto Panna pocznie i porodzi syna”.  

 

„Panna” - czyli młoda małżonka Achaza - urodzi królowi syna, którego imię brzmieć będzie Ezechiasz. On 

wyzwoli Judejczyków z asyryjskiej niewoli (Iz 10,27;14,25). Jego panowanie (728-688) będzie panowaniem 

iście mesjańskim. I rzeczywiście Ezechiasz czynił: „to, co jest słuszne w oczach Pańskich, zupełnie tak jak 

jego przodek, Dawid. On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego, 

którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne” (2Krl 18,3-

4). W „Bogu Izraela, pokładał nadzieję” (2Krl 18,5). I dlatego „po nim nie było podobnego do niego między 

wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. Przylgnął do Pana – nie zerwał z Nim i 

przestrzegał Jego przykazań, które Pan zlecił Mojżeszowi. Toteż Pan był z nim” (2 Krl 18,5-7). Stąd jego 

tytuł królewski Emanuel, tzn. „Bóg z nami”. 

 

Ezechiasz słusznie mógł zostać nazwany adoptowanym „Synem Bożym” (Ps 2,7), bo tytuł ten przysługiwał 

mu z racji wcześniejszych obietnic złożonych przez Boga królowi Dawidowi: „Kiedy wypełnią się twoje dni 

i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich 

wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa 

na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem” (2 Sam 7,12-14). „Synostwo Boże” - w przypadku 

kolejnych królów z dynastii dawidowej - nie oznaczało oczywiście boskiego pochodzenia tych ludzi, lecz - 

szczególne umiłowanie i Bożą opiekę.  

 

Także z tego powodu, słowa izajaszowego proroctwa - „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” 

(Iz 9,5) - nie wszyscy odnosili do osoby Ezechiasza. Niektórzy byli i są przekonani, że - wypowiadając te 

słowa - prorok nie miał na myśli jakiegoś konkretnego dziecka królewskiego, które narodziło się w jego 

epoce, lecz wizję króla, który pojawi się w dalekiej przyszłości. Rzeczywiście, z czasem umarł Ezechiasz, 

poumierali też następni królowie Jerozolimy, w końcu nadszedł nawet - trwający kilka wieków - czas 

bezkrólewia, lecz nadzieja mesjańska nie umarła. Izrael dalej wyczekiwał na swojego „Pomazańca”.  

 

2. NARODZENIE CHRYSTUSA  
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a. Jego narodziny były poprzedzone tęsknotą wieków. Św. Efrem - w sposób poetycki - ujmuje to tęskne 

wyczekiwanie sprawiedliwych na przyjście Mesjasza: „Ze skarbca Twego, Panie, ze skarbów Twego Pisma 

pozwól zaczerpnąć imiona sprawiedliwych, tęskniących za Twym przyjściem.  

 

Ów Set, który zajął miejsce Abla, czekał na Syna, aby przez Jego śmierć stępiał miecz, który Kain podniósł 

na stworzenie.  

 

Noe oglądał synów Bożych, którzy byli czyści, lecz wnet stali się nieczyści; czekał na czystego Syna, by 

cudzołożnice stały się przez Niego czyste.  

 

W swym miłosierdziu Sem i Jafet czekali na miłosiernego Syna, by przyszedł i uwolnił Kanaan z jarzma 

grzechu.  

 

Na Niego czekał Melchizedek, wyglądał Go następca, by ujrzeć Pana kapłaństwa, jak wybieli hyzopem 

stworzenia.  

 

Na Niego czekał Aaron świadom, że skoro jego laska pochłonęła węże, to i krzyż Pana pochłonie węża, 

który pochłonął Adama i Ewę.  

 

Mojżesz widział, jak zawieszony wąż uzdrawiał od ukąszeń żmii; czekał na Tego, co uzdrowi ranę zadaną 

przez starego węża.  

 

Kaleb niósł na żerdzi winogrono, przyszedł i czekał w nadziei, że zobaczy winorośl, której wino napełni 

weselem stworzenie.  

 

Za Synem tęsknił Eliasz, nie widząc Go na ziemi, pomnażał swą wiarę i czystość, by wznieść się i ujrzeć Go 

w niebie.  

 

Lecz kto wyliczy wszystkich sprawiedliwych, którzy wyglądali Syna? Ich liczby nie obejmą me słabe usta 

(św. Efrem).  

 

b. Tęsknota ta trwała w sposób nieprzerwany, aż do tego momentu, kiedy wreszcie: „wyszło rozporządzenie 

Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie”. I wtedy ewangelista Łukasz powie: 

„nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i 

położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,6-7).  

 

Bóg ukazał się w ludzkiej postaci. Wcześniej przemawiał do ludzi na różne sposoby a ludzie tworzyli sobie 

obrazy Boga. Teraz wydarzyło się coś więcej: On się „ukazał”. Odsłonił siebie. Wyszedł z niedostępnego 

światła, w którym przebywa. Sam przyszedł pomiędzy nas. Nie jest już tylko jakąś ideą; czymś, czego się 

trzeba domyślać. Dla ludzi czasów przedchrześcijańskich, którzy w obliczu okropności świata obawiali się 

tego, że także Bóg mógłby być okrutny i despotyczny, było to prawdziwe objawienie; Bóg ukazał się jako 
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czyste dobro. „Ukazała się dobroć i miłość [...] Boga, do ludzi”. Oto nowa i pocieszająca pewność, która jest 

nam dana w Boże Narodzenie (por. Benedykt XVI, Prawdziwa radość i światło Bożego Narodzenia - 24 XII 

2011). „Oddzielone dotąd od siebie dwa światy, boski i ludzki, w Chrystusie zderzyły się a efektem tego 

zderzenia nie była eksplozja, ale serdeczny uścisk” (Søren Kierkegaard).  

 

c. Jaki był cel ostateczny Jego ukazania się ludziom? „Syn Boga przyjmuje na siebie naturę ludzką, by ją 

pojednać z jej Stwórcą i przez nią zwyciężyć szatana, jej zwycięzcę i sprawcę śmierci” - powie św. Leon 

Wielki (Kazanie I o Narodzeniu Pańskim, 1-3).  

 

Innymi słowy, Wcielenie odnawia wszechświat. Prefacja o Narodzeniu Pańskim o celowości ukazania się 

Boga w ludzkiej postaci powie: „ On, będąc niewidzialnym Bogiem, ukazał się naszym oczom w ludzkim 

ciele, zrodzony przed wiekami zaczął istnieć w czasie, aby podźwignąć wszystko, co grzech poniżył, 

odnowić całe stworzenie i zbłąkaną ludzkość doprowadzić do królestwa niebieskiego”. 

 

„Dzięki składajmy Bogu Ojcu przez Jego Syna, w Duchu Świętym, albowiem umiłował nas i w swym 

bezgranicznym miłosierdziu ulitował się nad nami: ‘Nas, umarłych na skutek występków, razem z 

Chrystusem przywrócił do życia’, abyśmy się w Nim stali nowym, odrodzonym stworzeniem. [...] 

 

Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne 

obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś 

członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego” 

(św. Leon Wielki, Kazanie I o Narodzeniu Pańskim, 1-3). Św. Augustyn ujmie to prościej - „Bóg stał się 

człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem”.  

 

3. NARODZINY CHRZEŚCIJANINA  

 

a. Św. Paweł przekaże tę sama prawdę innymi słowami: „Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie 

zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, 

rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie” (Tt 2,11-12). Chrześcijanin - jako odrębna osoba 

- który się prawdziwie duchowo narodził to nie ten, który tylko w deklaracjach jest chrześcijaninem, ale ten, 

kto „rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie” żyje. 

 

Żyć „rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie”, to znaczy iść pod prąd. Iść pod prąd, mimo tego, że dzisiaj wiele 

osób nie podejmuje trudnej drogi. Wielu ma trudności z pójściem pod prąd, ponieważ brakuje im męstwa. 

Łatwiej im pójść za panującą modą, za trendami społecznymi proponującymi życie bez wiary, bez 

zaangażowania i bez odwagi. Niestety, w konsekwencji takiego dryfowania ginie człowieczeństwo. Trzeba 

więc, abyśmy - jako chrześcijanie - potrafili ukazywać, że człowiek wierzący to taki, który korzysta z 

przemian, ale zawsze odnosi je do Boga, do Chrystusa, do człowieka. 

 

Jak tu żyć „rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie” , skoro wielu - pragnąc zapewnić dzieciom środki 

materialne i tzw. godziwe życie - często wychodzi dzisiaj z czysto materialistycznego punktu widzenia. 

Zapomina o tym, że każdy młody człowiek potrzebuje czegoś więcej. Potrzebuje miłości i akceptacji a 

jednocześnie ukazania mu trwałych zasad, które płyną z autentycznej wiary. Jeśli tego zabraknie, rodzą się 

frustracje, które później eskalują nawet w tak dramatyczny sposób, jak niedawno tragedia w Stanach 

Zjednoczonych, gdzie nastolatek zabił 26 osób, w tym 20 dzieci. To owoc destrukcji, wynikającej z 

osamotnienia i niewiary. Człowiek autentycznie wierzący nie jest w stanie świadomie uczynić krzywdy 

bliźniemu.  

 

b. Święta Bożego Narodzenia nie są jedynie kolejną rocznicą urodzin Pana Jezusa. Nie są kolejnymi feriami 

w świątecznej, miłej rodzinnej, atmosferze. Narodzenie Pańskie jest bowiem zaprzeczeniem „świętego 

spokoju”. Ono wprowadza „święty niepokój”. Oto Bóg tak bardzo angażuje się w walkę o człowieka, że 
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walka ta pochłonie wiele ofiar, z których pierwszą będzie sam Jezus, Bóg-człowiek.  

 

Ta walka o człowieka nadal trwa. Dzisiaj chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią na świecie. 

Każdego roku pojawiają się statystyki wskazujące na ogromną liczbę ludzi, którzy oddają swoje życie za 

wiarę w Chrystusa. W czasie Bożego Narodzenia w niejednym miejscu na świecie chrześcijanie znajdują się 

w szczególnym niebezpieczeństwie. 

 

Taka sytuacja dotyczy północnej Nigerii, gdzie wyznawcy Chrystusa mogą szczególnie obawiać się o swoje 

życie. Największym zagrożeniem jest tam radykalna sekta islamska "Boko Haram". Przed rokiem doszło 

tam do fali zamachów terrorystycznych na kościoły i instytucje chrześcijańskie. W jednym tylko ataku na 

kościół pw. św. Teresy w Madalla zmarło 35 osób a 50 zostało rannych.  

 

Również w innych częściach świata chrześcijanie obawiają się w tym okresie o swoje życie, szczególnie w 

Iraku, Iranie, Sudanie a także w Indonezji. Tam przed rokiem, 24. grudnia, ekstremiści na zachodniej Jawie 

grozili chrześcijanom. Już drugi rok miejscowa wspólnota nie może obchodzić świąt, a prywatne budynki 

wyznawców Chrystusa muszą chronić siły bezpieczeństwa.  

 

Metropolita Chicago, kard. George zwrócił uwagę na to, że prezydent Stanów Zjednoczonych - z kolei - 

targnął się na to, co dla Amerykanów zawsze było najważniejsze; na swobody obywatelskie. Domaga się on 

tego, by instytucje publiczne zgodziły się na świeckość. Czujemy się - twierdzi kardynał - jakby ktoś chciał 

przenieść do Ameryki Trzecią Republikę Francuską. Władze chcą decydować, czym jest religia, a ich 

definicja nie zgadza się z naszym pojęciem o religii. Biały Dom nam mówi: nie możecie prezentować się 

jako katolicy, jeśli chcecie działać na polu oświaty, służby zdrowia czy opieki społecznej. Chodzi więc o to, 

by nasze instytucje wyrzekły się swej katolickości. Chcą nas pozbawić naszej tożsamości. 

 

W Europie zaś, chociaż nie mamy zasadniczo do czynienia z fizycznymi prześladowaniami, to jednak 

możemy mówić o prześladowaniach duchowych. Kto odważnie opowiada się za wiarą chrześcijańską, jej 

nakazami moralnymi, ten jest od razu ośmieszany, dyskredytowany i określany mianem fundamentalisty.  

 

Gdybyśmy porównali współczesnych „bohaterów” walczących z Kościołem w Polsce - usiłujących 

ośmieszyć biskupów, kapłanów i wiernych świeckich - z ruchem ateistycznym w Związku Sowieckim w 

latach 30. XX wieku oraz z programem ideologów nazistowskich, dostrzeglibyśmy, jak wiele jest między 

nimi podobieństw. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych antykościelnych ruchów był ateizm. XX-

wieczni bohaterowie - Hitler czy Stalin - byli ateistami w najgorszym wydaniu. To właśnie oni - jako ateiści 

- doprowadzili do ogromnych mordów, nieszczęść i tragedii. Dlatego dzisiaj naszym zadaniem jest 

uwrażliwianie społeczeństwa - szczególnie ludzi młodych, poszukujących właściwych wzorców życia - na 

skrywany pod powierzchnią ateizmu, egocentryzm, hedonizm i ich konsekwencje dla ludzkości. 

 

Dzisiaj podobnym tonem dyszą w Polsce czasopisma antyklerykalne, w których obraz polskiego księdza 

zaczyna przypominać obraz Żyda z faszystowskich ulotek. Tym, co kiedyś robiły gromady młodzieńców ze 

Związku Bezbożników, dzisiaj zajmują się poważni redaktorzy z największych tygodników 

opiniotwórczych. Wystarczy spojrzeć na „specjalne”, świąteczne wydania kolorowych gazet. Różnią się one 

od tych „niespecjalnych” przede wszystkim swoją objętością. Różnią się też swoją tematyką. Tam święta nie 

nazywa się już świętami Bożego Narodzenia, ale „magicznymi świętami”. Święty Mikołaj, choinka, 

gwiazdka, prezenty, renifery i ani słowa o Bożym Narodzeniu. Postępowi dziennikarze co roku 

przypominają, że przygotowania do świąt to przede wszystkim nużąca tradycja, hałas, pośpiech a następnie 

dręczenie karpi, ckliwe piosenki, zdawkowe życzenia, rytualne obżarstwo, telewizor, nuda, irytacja i 

zmęczenie. Nic więc dziwnego, że dla postępowych dziennikarzy święta to istne cierpienie (por. T. 

Tobolski, Świąteczne magazynki). 

 

A jednocześnie, we wszystkich krajach, w których wiara chrześcijańska jest znieważana czy wręcz 

niszczona, obserwujemy jednocześnie brak alternatywy ze strony nurtów ateistycznych. Nie są one zdolne 

dać nic w zamian, wyżywają się więc w niszczeniu chrześcijaństwa, niszcząc przy tym swoją ludzką 
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godność. Jest to potwierdzeniem tego, iż dla wiary nie ma więc alternatywy!  

 

c. Również z tego tytułu chrześcijanin ma pełne powody do radości. Nasza nadzieja nie opiera się bowiem 

na niepewnych przewidywaniach, ani na prognozach ekonomicznych, nawet jeśli one są ważne. Naszą 

nadzieję pokładamy w Bogu - nie w sensie jakiejś ogólnikowej religijności albo też fatalizmu pod 

przykrywką wiary - my ufamy Bogu, który w Jezusie Chrystusie w sposób pełny i ostateczny objawił swoją 

wolę bycia z człowiekiem, wolę uczestniczenia w jego historii, aby nas wszystkich poprowadzić do swojego 

królestwa miłości i życia. Także z tego powodu powtarzamy za świętym Leonem Wielkim:  

 

„Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani!  

Nie miejsce na smutek, kiedy rodzi się życie;  

pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia.  

Nikogo ona nie omija, wszyscy mają ten sam powód do tego wesela,  

bo nasz Pan niweczy grzech i śmierć,  

a chociaż nikogo nie znajduje wolnego od winy, to przecież wszystkich przychodzi wyzwolić.  

Niech się weseli święty, bo bliski jest palmy zwycięstwa;  

niech się raduje grzeszny, bo dane mu jest przebaczenie;  

niech powróci do życia poganin, bo do niego jest powołany”  

(św. Leon Wielki, Kazanie I o Narodzeniu Pańskim, 1-3).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec, życzę każdemu z tutaj obecnych, Waszym rodzinom, słuchaczom radia Emaus, naszej 

archidiecezji, Ojczyźnie, aby święta Bożego Narodzenia były dla nas wszystkich naprawdę chrześcijańskie, 

tzn. aby rzeczywiście Bóg był blisko nas. Aby był „Bogiem z nami”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 94. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 

27.12.2012 

Abp Stanisław Gądecki. O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej. 94. rocznica wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego (Fara Poznańska - 27.12.2012). 
 

W dniu dzisiejszym obchodzimy 94-tą rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Rocznicę piątego z 

kolei powstania (1794; 1806; 1846; 1848; 1918-1919) zorganizowanego na wielkopolskiej ziemi. Drugiego 

zwycięskiego powstania wielkopolskiego (po listopadzie 1806 roku). Różne były nazwy tego powstania, ale 

jeden i ten sam wielki czyn zbrojny i obywatelski, dzięki któremu Polonia Maior, czyli Macierz Polaków, na 

nowo została objęta granicami odrodzonego - po okresie zaborów - państwa polskiego; granicami II 

Rzeczypospolitej.  

   

1. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE  

 

„Podpisane w dniu 11 listopada zawieszenie broni przyniosło naszemu narodowi od dawna oczekiwane 

wyzwolenie spod zaborów - mówił Jan Paweł II. Ten akt dziejowej sprawiedliwości nie był tylko skutkiem 

sprzyjającej sytuacji politycznej w ówczesnej Europie, był to nade wszystko owoc wytrwałego zmagania 

całego narodu o zachowanie tożsamości i duchowej wolności.  

 

Wielu synów Polski poświęcało tej sprawie swoje talenty, siły i wytężoną pracę. Liczni spośród nich 
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ponosili trudy emigracji przymusowej. Wielu w końcu zapłaciło za wolność Ojczyzny najwyższą cenę, 

przelewając krew i oddając życie w kolejnych powstaniach, na różnych frontach wojennych.  

 

Wszystkie te wysiłki ojcowie nasi opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest 

Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości 

trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic” 

(Jan Paweł II, Budujmy dobro Ojczyzny - 11.11.1998). 

Nie byłoby zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, gdyby polskie rodziny nie podtrzymywały 

konsekwentnie miłości do Ojczyzny oraz świadomości znaczenia Wielkopolski dla polskiej państwowości.  

 

To zwycięstwo było przygotowane przez pokolenie Polaków, którzy dostrzegając klęski poprzednich 

zrywów niepodległościowych, skupili się na pracy dla kraju, na rozwijaniu techniki, ekonomii, podniesieniu 

poziomu kultury narodu. Pokolenia Wielkopolan tworzyły rozbudowany system polskich organizacji, 

budowały spółki zarobkowe i banki dające Polakom dobre warunki finansowe do konkurencji z Niemcami, 

organizowały sieć związków gospodarczych, oświatowych, kulturalnych.  

 

Nie byłoby zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - zważywszy na brak polskiej szkoły - gdyby nie 

Kościół katolicki, pielęgnujący ducha patriotycznego. W dwu ostatnich dziesięcioleciach XIX w. i aż do 

końca I wojny światowej, prócz podstawowej pracy duszpasterskiej, polskie duchowieństwo działało tak w 

sferze oświatowej, jak i ekonomicznej.  

 

Gdy dzisiaj tyle mówi się o trzymaniu się Kościoła z dala od polityki, warto przypomnieć, że szczególną 

formą działalności ówczesnego duchowieństwa była właśnie działalność polityczna w obronie narodowości 

polskiej. Księża tacy jak E. Stablewski, L. Jażdżewski, czy A. Stychel należeli do najczynniejszych 

członków wielkopolskiej reprezentacji parlamentarnej. W latach 1848-1918 duchowni wielkopolscy 

posiadali 48 mandatów poselskich. Brali czynny udział w tajnych organizacjach przygotowujących 

powstanie, organizowali Rady Ludowe, przeprowadzali zbiórkę pieniędzy na lekarstwa i broń, zachęcali 

wiernych do udziału w powstaniu, nawoływali Polaków-żołnierzy do przejścia na stronę armii powstańczej, 

niekiedy sami organizowali oddziały powstańcze, wreszcie pełnili funkcję kapelanów powstańczych. Ogół 

duchowieństwa cechowała wtedy ofiarność, odwaga cywilna i postawa wysoce patriotyczna. 

 

W ten sposób - w przeddzień I wojny światowej - społeczeństwo wielkopolskie było już zorganizowane, 

posiadające swoich naturalnych przywódców. Roman Dmowski tak podsumowywał czasy pruskiej niewoli: 

Prusacy, chcąc nas wytępić doszczętnie, wyświadczyli nam usługę dziejowej doniosłości, mianowicie 

wytworzyli w swym zaborze warunki przyśpieszonego przekształcenia nas na społeczeństwo czynne, pełne 

energii bojowej, zdolne do zdobywania sobie bytu w najcięższych warunkach. Zmusili oni i zmuszają coraz 

bardziej zachodni odłam naszego narodu do wydobycia z siebie tych zdolności, tych sił, które są nie tylko 

potrzebne do istnienia dzisiaj, ale które jedynie umożliwią nam w przyszłości zdobycie samoistnego bytu 

politycznego i utrzymanie żywotnego, silnego państwa polskiego. 

 

Gdy zakończyły się walki Starsza Polska, ziemia twórców polskiej państwowości - za cenę ok. 2300 

zabitych oraz setek rannych powstańców - stała się integralną częścią odrodzonej II Rzeczpospolitej.  

 

2. WOLNOŚĆ  

 

A my? My od 1989 roku żyjemy w wolnym państwie. Nie jest ono wolnym samo z siebie, ale staje się 

wolnym dzięki trosce osobistej każdego z obywateli oraz trosce państwa o wolność.  

 

Wolność każdego narodu zaczyna się od troski o osobistą wolność obywateli. Szczytem wolności jest 

miłość i odpowiedzialność, a nie spontaniczność czy dowolność. Wolny jest ten, kto ma władzę nad swoim 
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ciałem, nad popędami i emocjami. Wolny jest ten, kto nigdy nie cofa danego słowa, kto nie kłamie, kto 

potrafi do śmierci kochać tych, którym przysięgał miłość - miłość małżeńską i rodzicielską czy miłość do 

Ojczyzny. Granice osobistej wolności zależą najbardziej od ideałów i aspiracji poszczególnych ludzi, a 

także od więzi, jakie budują z bliskimi oraz wartości, jakimi się kierują. Prawdziwa wolność osobista 

zaczyna się od troski człowieka o własny rozwój i szczęście oraz o rozwój i szczęście swoich bliskich. 

Właśnie dlatego jest niezwykle ważne np., byśmy wybierali tych polityków, o których wiemy, że są otwarci 

na dobro i że ich bliscy są przy nich szczęśliwi.  

 

Początkiem suwerenności Narodu jest osobista wolność jego obywateli. Wolność nie przychodzi z zewnątrz. 

Nie jest przywilejem, który rządzący mogą zagwarantować i „przydzielić” swoim obywatelom, podobnie jak 

np. przydziela się komuś ulgi podatkowe. Żaden człowiek nie może korzystać ze swoich praw 

obywatelskich, jeśli straci wolność wewnętrzną; wolność niezależnego myślenia i autonomicznego 

kierowania własnym życiem w oparciu o więzi i wartości wybrane w sposób świadomy i wolny. 

 

Początkiem i warunkiem wolności jest mądre wychowanie. „Kto chce wejść na szczyt musi zaczynać od 

dołu, a potem iść krok za krokiem, nie przyspieszając go. Zły to taternik czy alpinista, który zaczyna 

wspinaczkę w góry od zrywu i wielkiego wysiłku. Dobry - idzie krok za krokiem, powoli, spokojnie. 

Możemy się tutaj uczyć jak kierować sobą, rodziną swoją, narodem i państwem. To musi być cierpliwy, 

spokojny krok za krokiem. Wypadnie niejednego się wyrzec, niejednego sobie odmówić, niejedno w sobie 

opanować. Trzeba będzie zdobyć się na cierpliwość i umiejętność koordynowania wszystkich swoich 

porywów. Za tę cenę przeprowadza się spokojnie łódź wśród burzy, aby uratować wszystko, co w niej jest. 

Wymaga to wiele cierpliwości, spokoju i umiejętności władania sobą. Każdy, kto chce władać państwem, 

narodem, Kościołem czy rodziną musi naprzód nauczyć się władać sobą” (kard. Stefan Wyszyński).  

 

Gdy zaś idzie o obowiązki państwa w dziedzinie wolności, to jest sprawą oczywistą, iż żadne państwo nie 

może przymusić swoich obywateli do troski o własną wolność. Państwo może zakazać przestępstw, ale nie 

może nakazać dobra, choć może dobro promować. Przez świadectwo życia osobistego w wolności i 

odpowiedzialności, przez uczciwe prawa i mądre programy wychowawcze państwo może pomagać 

rodzinom w ochronie dzieci i młodzieży a także dorosłych przed minimalistycznym programem życia. Przed 

życiem według zasady: „róbta, co chceta”, które jest najprostszą drogą do zniewoleń i cierpienia. Państwo 

może promować wolność, respektując prawo do życia swoich obywateli od początku rozwoju prenatalnego 

do naturalnej śmierci. Respektując prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 

przekonaniami. Poprzez respektowanie wolności słowa i równego dostępu do mediów poszczególnych grup 

społecznych. Wolny naród tworzy ten, kto potrafi wychowywać wolnych ludzi.  

 

3. ZNIEWOLENIE  

 

a. „Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i 

tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć” (Jan Paweł II, Homilia, Jasna Góra - 19 czerwca 1983). 

Czy Polska - po 1989 roku - składa się z wolnych ludzi? Trudno odpowiedzieć pozytywnie na to pytanie, 

skoro dzisiaj mamy do czynienia z milionami Polaków, którzy mają poważne trudności z racjonalnym 

korzystaniem z wolności. Którzy rezygnują z autonomicznego myślenia, albo myślą według własnego, 

błędnego sposobu postępowania. Alkoholizm, narkomania, hazard, uzależnienie od komputera czy 

Internetu, to najbardziej widoczne, ale nie jedyne formy utraty osobistej wolności. Uzależnieni od pieniędzy, 

kariery, sławy, polityki. Równie groźne dla wolności człowieka jest lenistwo, zadawalanie się 

przeciętnością, postępowanie zgodne z tzw. „większością” obywateli. Coraz częstszą formą niszczenia 

osobistej wolności jest też mylenie tego, co dobre, wartościowe i piękne, z tym, co przyjemne.  

 

b. Innym poważnym zagrożeniem wolności jest ideologia fałszywie rozumianego libertynizmu, który 
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absolutyzuje wolność ludzką. Opiera się on na dwóch mitach. Po pierwsze, głosi wiarę w to, że wolność jest 

ważniejsza niż człowiek. Po drugie, zakłada, że jedynym ograniczeniem dla wolności jednego człowieka jest 

wolność innych ludzi.  

 

Powyższe dogmaty - na pierwszy rzut oka - wydają się całkiem rozsądne, w rzeczywistości jednak 

wypaczają one sens ludzkiej wolności. Jeśli moja wolność jest ważniejsza niż ja sam, to znaczy że jestem 

wolny nawet wtedy, gdy krzywdzę samego siebie i gdy popadam w uzależnienia, bylebym czynił to w 

sposób autonomiczny, a nie pod naciskiem innych ludzi.  

 

Jeśli - z kolei - moją wolność ogranicza jedynie wolność drugiej osoby, to oznacza, że mojej wolności nie 

ogranicza nic innego. A zatem nie ograniczają jej żadne zasady moralne, moje potrzeby ani moja 

niedoskonałość. Gdyby tak było, wówczas nawet najmądrzejsi i najdojrzalsi rodzice nie mogliby 

wychowywać swoich dzieci, ponieważ wychowanie oznacza - między innymi - korygowanie ich sposobu 

korzystania z wolności. Kto przyjmuje wypaczoną ideologię liberalną, ten musi wierzyć w to, że ludzie nie 

są w stanie być wolni razem i ze wzajemnym pożytkiem (np. w małżeństwie, przyjaźni czy we wspólnocie 

narodowej). Ktoś taki odbiera sobie również prawo do udzielania pomocy temu, kto wpada w śmiertelne 

uzależnienia czy targa się na własne życie.  

 

Ideologia liberałów pozbawiona jest solidnego fundamentu antropologicznego. Kto nie wie, kim jest 

człowiek i jaki jest sens jego istnienia, nie może być promotorem ludzkiej wolności, gdyż albo ją ubóstwi, 

albo całkowicie podepce. W obu przypadkach ofiarą będzie człowiek (por. Magdalena Korzekwa, Wolność, 

patriotyzm i mit liberalizmu).  

 

c. Jakimś zagrożeniem dla wolności Ojczyzny - nieznanym za czasów Powstania Wielkopolskiego - jest 

także proces globalizacji, która ma szersze i głębsze niż tylko czysto ekonomiczne znaczenie. Dokonujące 

się procesy ekonomiczno-finansowe mogą zniszczyć różnice kulturowe a sama globalizacja może stać się 

nową postacią kolonializmu (por. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła /KNSK/, 366).  

 

Globalizacja stała się poważnym wyzwaniem dla suwerenności narodowej, czyli dla podmiotowości narodu 

pod względem politycznym, ekonomicznym, społecznym, a także kulturowym. Przy czym wymiar 

kulturowy nabiera szczególnej wagi. Kultura bowiem jest jakby kluczem interpretacyjnym ludzkiego życia. 

Kultura stanowi gwarancję zachowania tożsamości narodu, wyraża i wspiera jego suwerenność duchową. 

Kultura jest źródłem siły w przeciwstawianiu się aktom agresji lub innym formom dominacji, które 

warunkują wolność danego kraju (por. KNSK, 435).  

 

Z pewnością suwerenność narodowa nie jest wartością absolutną. Narody mogą w sposób wolny 

zrezygnować z niektórych swoich praw ze względu na wspólny cel, ze świadomością, że tworzą jedną 

„rodzinę narodów”, w której powinny panować wzajemne zaufanie, wsparcie i szacunek.  

 

Niemniej jednak już teraz łatwo dostrzec, że suwerenność tradycyjnej władzy państwowej ulega osłabieniu 

lub nawet rzeczywistej likwidacji na rzecz instytucji międzynarodowych. Nietrudno zauważyć, iż w 

dziedzinie tworzenia „suwerennej” polityki ekonomicznej rola państwowej władzy wykonawczej i 

ustawodawczej systematycznie maleje, ograniczając się do akceptacji zaleceń podmiotów 

ponadnarodowych. Działania ekonomiczne i społeczne rządów poszczególnych państw są coraz bardziej 

uzależnione od oczekiwań rynków międzynarodowych kapitałów i rosnących wymagań wierzytelności ze 

strony świata finansów. Z uwagi na nowe związki pomiędzy podmiotami globalnymi, tradycyjne 

mechanizmy obronne państw są skazane na klęskę (por. KNSK, 370), ponieważ - podobnie jak niegdyś 

wojna - tak obecnie gospodarka jest sposobem uprawiania polityki innymi metodami.  
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Na razie - jak powiadają pesymiści - procesy globalizacyjne służą przede wszystkim możliwości transferu 

zysku do wielkich firm międzynarodowych a sama globalizacja zdaje się instrumentem stworzonym na 

potrzeby wielkich korporacji, którym - na przeszkodzie do pełnego szczęścia - stoi tylko niezależność 

narodów. Jest sprawą oczywistą to, że każdy kraj potrzebuje współpracy z innymi. Lecz dzisiaj czasami 

odnosimy wrażenie, iż wyzbywamy się samostanowienia we własnym kraju, dlatego niepodległość 

pozostaje nadal naszym zadaniem. Naszym zadaniem, a nie tych, nad których grobami się dzisiaj pochylamy 

(por. ks. Jacek Wł. Świątek, O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej...).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec więc - razem z wszystkimi tutaj obecnymi - dziękujemy Panu Bogu za niewysłowiony dar 

wolności naszej Ojczyzny. Polecamy Mu dusze poległych w Powstaniu Wielkopolskim rodaków. Prosimy o 

łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z 

bezcennego daru wolności. Niech umiłowanej Ojczyźnie i wszystkim naszym rodakom zawsze towarzyszy 

opieka Jasnogórskiej Pani. 

 

Bogarodzico! Dziewico! 

Słuchaj nas, Matko Boża, 

To ojców naszych śpiew. 

Wolności błyszczy zorza, 

Wolności bije dzwon, 

I wolnych płynie krew. 

Bogarodzico! 

Wolnego ludu krew 

Zanieś przed Boga tron. 

(J. Słowacki, Bogarodzica!, Dziewico!)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 200-tna rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego, 

6.1.2013  

Abp Stanisław Gądecki. Przybyliśmy oddać Mu pokłon. Uroczystość Objawienia Pańskiego. 200-tna 

rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego (Katedra Poznańska - 6.01.2013).  

   

Dzisiejsza uroczystość Trzech Króli stawia nam przed oczy drugi etap objawiania się Jezusa światu. W 

pierwszym etapie – w noc Bożego Narodzenia – dowiadujemy się, że Syn Boży przyszedł na świat do 

narodu izraelskiego, reprezentowanego przez pasterzy betlejemskich. W drugim etapie – podczas hołdu 

Trzech Króli – zjawiają się przed Zbawicielem przedstawiciele wszystkich pozostałych, nie izraelskich 

narodów świata.  

   

Przybycie pogańskich Mędrców jest znakiem kontynuacji Bożego planu zbawienia. Chrystus pozostaje 

jednocześnie i nierozdzielnie „światłem na oświecenie pogan i chwałą swego ludu, Izraela” (por. Łk 2, 32). 

Światło Chrystusa oświecające lud Izraela, odbija się również na obliczu pozostałych narodów.  

 

1. MĘDRCY 
 

Kim byli owi Trzej Królowie, zwani przez ewangelistę „Mędrcami” (po hebrajsku - aszafim; po grecku - 
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magoi)? Stary Testament mówi o nich stosunkowo często (79 razy) a Księga Daniela wymienia nawet ich 

kategorie: „Tajemnicy (mysterion), o którą król pyta, nie zdołają wyjawić ani mędrcy, ani wykładacze snów, 

ani wróżbici, ani astrologowie” (Dn 2,27).  

 

Z uwagi na wiodący motyw „gwiazdy” w Mędrcach należy prawdopodobnie doszukiwać się astrologów, 

uczonych, którzy badali niebo, nie tyle w celu odczytywania przyszłości na podstawie gwiazd, ile raczej w 

celu poszukiwania czegoś więcej. Poszukiwania prawdziwego światła, które mogłoby wskazać im drogę, 

jaką należy podążać w życiu. Byli to ludzie przekonani o tym, że na całym stworzeniu widnieje „podpis” 

Stwórcy; podpis, który człowiek może i powinien starać się odkryć i rozszyfrować.  

 

Najpierw szukali śladów Boga w stworzeniu, w gwiazdach, i byli pewni, że można je tam dostrzec. 

Wszechświat nie był dla nich wynikiem przypadku. Patrząc na kosmos starali się odczytać w nim coś 

głębokiego: mądrość Stworzyciela, niewyczerpaną wyobraźnię Boga, Jego bezgraniczną miłość ku nam. 

Dostrzegli, że Ten, który stworzył świat, i Ten, kto narodził się w betlejemskiej grocie, jest tym samym 

Bogiem, który się do nas zwraca, który nas kocha i pragnie nas doprowadzić do życia wiecznego (por. 

Benedykt XVI, Homilia na Uroczystość Objawienia Pańskiego, Watykan 6.01.2011).  

 

Starożytna tradycja Kościoła nie dopatrywała się obecności królów. Przyczyniła się do tego późniejsza 

egzegeza starotestamentalnych proroctw: „Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby 

złożą daninę. I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły” (Ps 72,10-11). 

Tekst tego psalmu pozwolił – już w III wieku – dopatrzeć się w magach obecności królów. 

Prawdopodobnym powodem takiej identyfikacji było przekonanie, iż narody w sposób najpełniejszy mogły 

być wówczas reprezentowane tylko przez królów (por. Łk 13,29). W XII wieku (Sicard z Cremony) w 

owym hołdzie Trzech Króli dostrzeżono wręcz hołd trzech kontynentów, potomków trzech synów Noego 

(Jafeta, Sema i Chama), reprezentujących Europę, Azję i Afrykę.  

 

Co przywiodło Mędrców do groty betlejemskiej? Doprowadziła ich gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie.  

 

Apokryficzna Ewangelia Pseudo-Mateusza powie: „Zobaczyliśmy na niebie gwiazdę króla żydowskiego i 

przybyliśmy pokłonić się Jemu, ponieważ tak napisano w starych księgach o znaczeniu tej gwiazdy: kiedy 

ona się pojawi, wtedy narodzi się wieczny król i obdarzy sprawiedliwych życiem wiecznym” (Ewangelia 

Pseudo-Mateusza, 90). 

Współcześni astronomowie zadawali sobie wiele trudu, aby zidentyfikować ową gwiazdę. Zupełnie 

niepotrzebnie. Mateuszowe opowiadanie o Bożym Narodzeniu nie jest bowiem żadnym traktatem z 

dziedziny astronomii. Jest to proste opowiadanie biblijne, wskazujące tylko na to, że narodzenie Jezusa było 

spełnieniem wcześniejszych proroctw. W szczególności zaś spełnieniem proroctwa pogańskiego wieszczka, 

Balaama (zwanego przez Filona Aleksandryjskiego właśnie magiem; magos - De Vita Moysis, I,L,276).  

Proroctwo Balaama najwyraźniej nawiązuje do „gwiazdy” jako synonimu króla z dynastii dawidowej:  

 

Widzę go, lecz jeszcze nie teraz,  

dostrzegam go, ale nie z bliska:  

wschodzi Gwiazda z Jakuba,  

a z Izraela podnosi się berło (Lb 24,15-17). 

 

Mędrcy, którzy przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Zbawicielowi byli pierwocinami wszystkich 

narodów, a więc także nas, którzy jesteśmy zdolni trafić za światłem wiary do Prawdy. Ta odległa historia 

Trzech Króli przypomina nam powszechną misję Kościoła. Przypomina, że światło Zbawiciela winno 

oświecić cały świat za pośrednictwem Kościoła, czyli z pomocą każdego z nas. Cały Kościół winien odbijać 

światło Chrystusa w świecie, podobnie jak księżyc odbija światło słońca. Zadaniem każdego z nas jest bycie 

żywą epifanią, żywym objawieniem samego Chrystusa. Zadaniem każdego ochrzczonego jest aktywna 

służba na rzecz powszechnej misji Kościoła.  

 



912 
 

Św. Piotr Chryzolog tak oto streścił istotę hołdu Trzech Mędrców:  

 

„Dzisiaj mędrcy w małości żłóbka znajdują kwilącego Tego,  

którego wielkości szukali przez gwiazdy.  

Dzisiaj własnymi oczami widzą owiniętego w pieluszki Tego,  

który tak długo uchylał się przed ich wzrokiem w przestworzach niebieskich.  

Ten widok ogarnął mędrców wielkim zdumieniem:  

niebo na ziemi, ziemia w niebiosach,  

człowiek w Bogu, a Bóg w człowieku,  

i Ten, którego cały wszechświat pomieścić nie zdoła,  

zamknięty w dziecięcym ciałku.  

A kiedy ujrzeli, dowiedli swymi darami, że wierzą bez rozprawiania.  

Kadzidłem wyznają w Nim Boga,  

złotem – Króla,  

a mirrą wieszczą śmierć Jego”.  

(św. Piotr Chryzolog, Kazanie 160)  

 

Czego uczy nas ta odległa w czasie historia Trzech Mędrców? Ich wędrówka jest symbolem drogi życiowej 

każdego z nas, którzy podążamy za światłem wiary ku Chrystusowi. Nasza wędrówka ku Chrystusowi jest 

maleńką częścią owej powszechnej i mozolnej wędrówki narodów ku Chrystusowi. Wszyscy my – na miarę 

naszego otwarcia się na łaskę – zmierzamy do Chrystusa, będącego źródłem życia i odnowy każdego 

człowieka i ludzkości, aby w końcu „inną drogą”, czyli drogą człowieka nawróconego wrócić do swojej 

ojczyzny, tzn. do nieba.  

 

2. HIPOLIT CEGIELSKI  
 

Dokładnie dzisiaj obchodzimy też 200-tną rocznicę urodzin Hipolita Gaspara Józefa Cegielskiego, który 

należy do grona najwybitniejszych postaci w dziejach Wielkopolski i Polski. Jego życie da się właściwie 

streścić w dwóch słowach („Myśl i Praca”). Można powiedzieć, że są to jednocześnie jakoby dwie gwiazdy, 

które wiodły tego człowieka do celu jego ziemskiego życia. „Myśl”, nadająca kierunek jego studiom i pracy 

pedagogicznej, publicystycznej i społecznikowskiej oraz „Praca”, kierująca jego drogami handlu i 

przedsiębiorczości.  

Urodził się 6 stycznia 1813 roku w Ławkach, które po dziś dzień należą do parafii Kruchowo. Ochrzczony 

został 19 stycznia 1813 roku w kościele pw. Wszystkich Świętych w Kruchowie.  

Ojciec Hipolita był dzierżawcą majątku ziemskiego Ławki, koło Kruchowa (oddalonego ok. 10 km od 

Trzemeszna), ponieważ jednak był mizernym gospodarzem, szybko zbankrutował. Zupełnie zubożały 

opuścił Ławki, przenosząc się z miejsca na miejsce. Jego los świadczy o tym, że brak zdolności ojca nie 

determinuje automatycznie losu syna.  

 

W tych okolicznościach utrzymanie i wychowanie dzieci spadło na matkę Hipolita, dbającą o solidne 

wychowanie dzieci. To właśnie ona wpajała im zamiłowanie do poezji i nauk humanistycznych. Niestety 

zmarła w czasie nauki Hipolita w gimnazjum trzemeszeńskim, około 1830 roku. Po matce została mu tylko 

jedna pamiątka, mały drewniany krzyżyk. Ów krzyżyk otaczał szczególną czcią; „był w jego rękach od 

początku jego konania, dopóki wieka trumny nie zamknięto” (Marceli Motty).  

 

Tam właśnie – w 1827 roku – po latach domowej edukacji, w wieku 14 lat Hipolit rozpoczął edukację. Była 

to jedna z trzech szkół katolickich i jedna z nielicznych wówczas szkół w Wielkim Księstwie Poznańskim z 

polskim językiem nauczania. Do takich należały jeszcze Gimnazjum imienia św. Marii Magdaleny w 

Poznaniu i założone później (1845) gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim. W szkołach tych panowała 

polska atmosfera a wykładowcami byli w większości Polacy. Hipolit nie mógł liczyć na pomoc rodziny, bo 

matka chorowała a ojciec zmagał się z długami. Otrzymał więc miejsce w trzemeszeńskim alumnacie, który 

ofiarował mu bezpłatne mieszkanie, utrzymanie i odzież. W tamtych czasach uczniów traktowano jednak 

bardzo surowo, kształtując w nich pracowitość i obowiązkowość. 
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Kiedy miał 17 lat, rozpoczął naukę w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Zdany wyłącznie na 

siebie, znany był ze swej pilności, wielokrotnie chwalony i nagradzany. Podczas całego pobytu w 

poznańskim gimnazjum był prymusem. Utrzymywał się z udzielania korepetycji zamożniejszym synom 

ziemiaństwa. Nauczyciel niemieckiego uważał, że Hipolit włada lepiej językiem niemieckim, aniżeli 

uczniowie niemieccy. Cegielski bowiem z dużym zaangażowaniem studiował także Schillera i Goethego. 

 

W gimnazjum Hipolit był edukowany przez znakomite grono nauczycieli, do których należeli m. in.: Michał 

Storc – nauczyciel historii i geografii, ks. Adam Loga – nauczyciel religii. Storc i ks. Loga pociągnęli za 

sobą do Powstania Listopadowego aż 75 gimnazjalistów z Poznania.  

 

Zwieńczeniem edukacji gimnazjalnej był egzamin zdany we wrześniu 1835 roku. Matura miała wtedy 

poziom dzisiejszego magisterium (i to na najlepszych uczelniach). Jedynym przedmiotem, z którego 

Cegielski nie otrzymał oceny bardzo dobrej była religia. Jako najlepszemu uczniowi otrzymał zaszczyt 

wygłoszenia po łacinie mowy pożegnalnej dnia 30 września 1835 roku. Wybrał temat: „O wyższości nauk 

filologicznych” (De studii philologici praestantia).  

 

Pracowity i zdolny młodzieniec zwrócił uwagę wysokich urzędników pruskich, skądinąd zdeterminowanych 

germanizatorów takich jak Karl Grollmann (dowódca garnizonu poznańskiego; którego syna Cegielski uczył 

języka), Eduard Heinrich Flottwell (naczelny prezes Księstwa Poznańskiego, który zorganizował 

Cegielskiemu stypendium rządowe na studia na Uniwersytecie Berlińskim. Ten fakt świadczy z kolei o tym, 

że również wrogowie mogą przyczynić się do naszego dobra).  

 

Jeszcze w tym samym 1935 roku Hipolit wyjechał do Berlina. Zapisał się na wydział filozoficzny, ze 

specjalnością filologia klasyczna. Stypendium nie pozwalało na zaspakajanie wszystkich potrzeb i Cegielski 

był zmuszony do dodatkowej pracy, wspierały go też zaprzyjaźnione rodziny. W końcu – wyczerpany 

intensywną nauką i pracą – zachorował (pod koniec 1837 roku). 

 

W kwietniu 1838 roku Cegielski wrócił na studia, a semestr letni 1839 roku poświęcił na pisanie pracy 

doktorskiej na temat gramatyki filozoficznej i porównawczej. Praca była zatytułowana: De negatione („O 

przeczeniu”). Dnia 7 stycznia 1840 roku zdał egzamin doktorski z wynikiem summa cum laude, uzyskując 

tytuł doktora nauk filozoficznych. Jest to dowód na to, że precyzyjna myśl filozoficzna, nie przeszkadza, a 

nawet – jak tego dowodzi późniejsze życie Hipolita – może wielce wspomóc przedsiębiorczość.  

 

Po zakończeniu studiów wrócił do Poznania i przystąpił do egzaminu nauczycielskiego (28.03.1840) – który 

był przepustką do nauczania na najwyższym poziomie. W tamtym okresie tym, którzy mieli kształcić 

przyszłe polskie elity stawiano bardzo wysokie wymagania, wyższe od egzaminu doktorskiego.  

 

W maju 1840 rozpoczął rok niepłatnej praktyki w poznańskim gimnazjum, którego wcześniej był uczniem. 

Został przyjęty na stanowisko nauczyciela, a kilka lat później (1844) przystąpił do drugiego egzaminu. 

Złożył przysięgę na wierną służbę królowi i państwu pruskiemu, po czym otrzymał stanowisko nauczyciela 

zwyczajnego (1845). Należał do najzdolniejszych i najgorliwszych nauczycieli tego gimnazjum.  

 

Jednocześnie prowadził działalność naukową. W 1840 roku ukazała się napisana – na podstawie 

podręcznika niemieckiego filologa Raphaela Kuhnera – „Gramatyka języka greckiego”. Pisał też wiele 

artykułów naukowych. Najbardziej znany jest z podręcznika „Nauka poezji” (1845). Z tego podręcznika 

korzystała również młodzież w pozostałych zaborach. 

Pasmo jego osiągnięć w dziedzinie nauki zostało przerwane w związku z przygotowywanym w Poznaniu 

powstaniem (1846). Próba ataku na cytadelę, w którym uczestniczyli uczniowie gimnazjum Marii 

Magdaleny, nie powiodła się, wobec czego władze pruskie nakazały polskim nauczycielom kontrolę stancji 
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uczniowskich w poszukiwaniu broni. Cegielski odmówił udziału w tej akcji, co skończyło się zawieszeniem 

go w obowiązkach służbowych. Wprawdzie odwołał się od tej decyzji do Berlina – twierdząc, że nie 

sympatyzował z ówczesnym ruchem polskim i że jego zachowanie w tej sprawie nie było bynajmniej 

wyrazem jakiegoś antypruskiego nastawienia, wykazał skruchę za nieposłuszeństwo oraz lojalność – ale nic 

to nie pomogło (Hipolit Cegielski i jego dziedzictwo, red. B. Januszkiewicz, A. Lepiarz, 11). W ten oto 

sposób wybitny pedagog, autor podręczników, artykułów i rozpraw naukowych został wyeliminowany ze 

świata edukacji.  

 

Szukając nowego źródła utrzymania Cegielski – namówiony przez przyjaciół – udał się na 

siedmiotygodniową praktykę do Berlina. Tam – w firmie żelaznej Jakuba Ravenego – poznał tajniki 

prowadzenia firmy, handlu i marketingu.  

 

W październiku 1846 – z pomocą przyjaciół – otworzył przy Bazarze skromny sklep o nazwie „Handel 

Żelaza”. Podszedł do przedsiębiorczości z podobną pasją jak wcześniej do nauczania, co jego teściowa 

przyjmowała dość krytycznie: „Kapitałami przewraca, szachruje, ciekawam jak się z tego wywinie”.  

 

Tymczasem odwaga, zdecydowanie i pracowitość sprawiły, że około 1850 roku otworzył przy ówczesnej ul. 

Butelskiej (dzisiejszej Woźnej) warsztat naprawczy narzędzi rolniczych. 

Pięć lat później – przy ulicy Koziej 7 – stworzył fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych, a jego wyroby 

zaczęły znajdować klientów także na Śląsku, w Prusach Zachodnich, Galicji i Królestwie Polskim jak i w 

odleglejszej Rosji i Austrii. Jedna z warszawskich gazet pisała w 1858 roku: „Pan Cegielski wziął 

sumienność od Niemców: organizacja fabryki jego jak zegarek regularna, a machiny jakież wykończone, 

usymplifikowane! Elegancję stanowi prostota, a cnotę matematyczne wykończenie najdrobniejszych 

szczegółów! Czemuż to u nas takich nie robią?”  

Wszystko to było owocem pracy organicznej, inspirowanej ideami Karola Marcinkowskiego. Oto jak sam 

Cegielski postrzegał ten rodzaj pracy: „Jeśli zamiast oburącz wziąć się do wspólnej wielkiej pracy, z 

założonymi rękoma przypatrywać się jej będziemy, jeśli zamiast ubiegać się myślą i pracą z śpieszącymi do 

mety, w złym humorze z ukosa na nich i roboty ich patrzeć będziemy, zostaniemy na uboczu maluczcy i 

ubodzy wobec wielkich i bogatych, bezsilni wobec potężnych, nieświadomi wobec umiejętnych, słudzy 

wobec panów, zapędzeni może i użyci do obsługi tych wynalazków robót i systematów, których myśl, 

przyczynę i cel kto inny rozumieć, któremi kto inny kierować będzie. A przyjdzie czas rachunku sumienia 

wobec siebie i kraju”.  

 

Tutaj wypada dorzucić jeszcze jedną uwagę, tym razem przeciwko tym, którzy uważają, że polskie 

powstania nie miały żadnego znaczenia, że były przyczyną samych katastrof. Gdyby w decydującym 

momencie praca organiczna nie została wsparta przez Powstanie Wielkopolskie, nie byłoby żadnej wolności 

Wielkopolski i naszej Ojczyzny. Sama praca organiczna – bez powstania – dałaby jedynie bogatszych i 

bardziej wykształconych Polaków, poddanych państwa pruskiego, w końcu zgermanizowanych do szczętu. 

Samo powstanie – bez wcześniejszej pracy organicznej – również nie miałoby szans powodzenia.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Dalszy los zakładów Hipolita Cegielskiego – po śmierci założyciela – potwierdza jego wybitną rolę w 

procesie przemian wielkopolskiego społeczeństwa, które przekształciło się z gospodarki rolnej w 

gospodarkę przemysłową. On sam jasno zdawał sobie wówczas sprawę od czego zależy ówczesny byt 

narodu, dlatego twierdził: „Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł 

i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród”. Czy 

dzisiaj – kiedy od momentu narodzin Cegielskiego minęły dwa wieki, zmieniły się czasy i ludzie, nie ma już 

Kulturkampfu – można powtórzyć to samo ostrzeżenie? Los tragicznego zmagania cywilizacyjnego 

Palestyńczyków z Izraelitami zdaje się potwierdzać tę tezę.  
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święto Ofiarowania Pańskiego. Dzień Życia 

Konsekrowanego, 2.2.2013  

Abp Stanisław Gądecki. Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela. Święto Ofiarowania 

Pańskiego. Dzień Życia Konsekrowanego (Katedra Poznańska - 2.02.2013).  

   

Ekscelencjo, Najprzewielebniejszy Księże Biskupie Zdzisławie, opiekunie życia konsekrowanego w 

Archidiecezji Poznańskiej, 

Ekscelencjo, Najprzewielebniejszy Księże Biskupie Grzegorzu, 

Czcigodny Księże Generale Chrystusowców a zarazem Przewodniczący Konferencji Przełożonych 

Zakonów Męskich w Polsce,  

Bracie Generale Braci Serca Jezusowego, 

Czcigodni Prowincjałowie i Siostry Prowincjalne, 

Referentko i Referencie Diecezjalny,  

Drogie zakonnice, zakonnicy, 

Bracia zakonni, 

Członkowie Instytutów Świeckich i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 

Dziewice i wdowy konsekrowane, 

Seminarzyści,  

Postulantki i Postulanci,  

Nowicjuszki i Nowicjusze!  

   

W dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego – zwane również świętem Matki Bożej Gromnicznej – 

przynosimy do świątyni świece, których płomień stanowi wymowny symbol życia konsekrowanego w 

Kościele. Jest to symbol osób żyjących w duchu rad ewangelicznych (sióstr zakonnych, czynnych i 

klauzurowych, mnichów, zakonników, a także osób służących Panu Bogu w instytutach świeckich oraz w 

indywidualnych formach życia konsekrowanego, czyli dziewic, wdów i pustelników). W ten dzień 

dziękujemy Bogu za wielki dar życia konsekrowanego, który ubogaca wspólnotę chrześcijańską przez swoje 

wielorakie charyzmaty. Staramy się również o to, aby Lud Boży lepiej poznał i uszanował życie 

konsekrowane. Prosimy wreszcie o liczne powołania do życia konsekrowanego. Pragniemy też, by same 

osoby konsekrowane wyraźniej sobie uświadomiły swoją niezastąpioną misję w Kościele i w świecie i 

dochowały wierności tej misji.  

 

Z tej racji – na początku dzisiejszej refleksji – przypominamy sobie ostrzeżenie św. siostry Faustyny: „I tu 

zawiodło się serce moje: nie znajduję całkowitego oddania się mojej miłości. [...] Na pociechę twoją 

powiem ci, że są dusze w świecie żyjące, które mnie szczerze kochają, w ich sercach przebywam z 

rozkoszą, ale jest ich niewiele; są i w klasztorach dusze takie, które radością napełniają serce moje, w nich 

są wyciśnięte rysy moje [...] liczba ich jest bardzo mała [...]. Miłość tych dusz i ofiara podtrzymują istnienie 

świata (Siostra Faustyna, Dzienniczek 366 (154). Zastanawiając się nad stanem życia konsekrowanego 

dzisiaj, zatrzymajmy się teraz na dwóch sprawach; nad tym co dzisiejsza Ewangelia mówi o konsekracji 

oraz jak wygląda dzisiaj konsekracja zakonników i zakonnic.  

 

1. EWANGELIA  

 

Usłyszana przed chwilą Ewangelia ukazuje nam najpierw Jezusa, który został przyniesiony przez swoich 

rodziców do świątyni w Jerozolimie i – zgodnie z przepisami Prawa Mojżeszowego – został tam 

konsekrowany, czyli ofiarowany Bogu. W tej dobrze znanej nam scenie splatają się ze sobą dwa różne 

obyczaje nakazane przez Prawo Mojżesza: oczyszczenie Maryi oraz konsekracja Jezusa. Ewangelista 
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Łukasz zmienił ze znanych sobie powodów kolejność tych dwóch czynności. Najpierw – w trzydziestym 

pierwszym dniu po urodzeniu – dokonywano wykupu pierworodnych a następnie – w dniu czterdziestym – 

dokonywano oczyszczenia matek.  

 

Gdy idzie o oczyszczenia Księga Kapłańska nakazuje: „Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, 

pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez 

miesięczne krwawienie. Ósmego dnia [chłopiec] zostanie obrzezany. Potem ona pozostanie przez 

trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do 

świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia” (Kpł 12,1-4). Dopiero po ukończeniu przewidzianego 

czasu mogła udać się do świątyni, przedstawić się kapłanowi i zostać oczyszczoną: „Kiedy zaś skończą się 

dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna lub córki, przyniesie kapłanowi, przed wejście do Namiotu 

Spotkania, jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę 

przebłagalną. Kapłan złoży to w ofierze przed Panem, aby za nią dokonać przebłagania. W ten sposób 

będzie ona oczyszczona od upływu krwi. To jest prawo dotyczące tej, która urodziła syna lub córkę. Jeżeli 

zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, 

jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za 

nią, i będzie oczyszczona” (Kpł 12,6-8).  

 

Z kolei obowiązek złożenia okupu za pierworodnych – do dziś obowiązujący pośród Żydów (pidjon haben) 

– wyrasta z tradycji, która uważała, iż pierwotnie wszyscy pierworodni chłopcy żydowscy byli zobowiązani 

do służby kapłańskiej. „Pan tak powiedział do Mojżesza: ‘Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. U synów 

Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego’ ” (Wj 13,1-2). Uzasadnieniem tej praktyki było 

ocalenie pierworodnych chłopców żydowskich w Egipcie: „Gdy cię syn zapyta w przyszłości: Co to 

oznacza? – odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał 

się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i 

z bydła, dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna” (Wj 

13,14-15).  

 

Sytuacja pierworodnych zmieniła się diametralnie dopiero po wyjściu z Egiptu, na pustyni, gdzie służba 

świątynna została powierzona wyłącznie pokoleniu Lewiego (Targum Onqelosa do Wj 25,5). „Oto Ja 

wziąłem lewitów spośród synów Izraela na miejsce wszystkich pierworodnych, którzy się narodzili z łona 

matek, dlatego lewici są moją własnością. Do Mnie bowiem należy wszystko, co jest pierworodne. W dniu, 

kiedy zabijałem wszystko, co było pierworodne w ziemi egipskiej, poświęciłem dla siebie wszystko 

pierworodne w Izraelu, począwszy od człowieka aż do bydlęcia. Do mnie należą; Ja jestem Pan” (Lb 3,12-

13; por. Lb 8,16).  

 

Skoro więc – od tej chwili – opieka nad świątynią została powierzona wyłącznie pokoleniu Lewiego, to 

znaczy że pierworodni synowie pochodzący z pozostałych jedenastu pokoleń zostali uwolnieni od służby 

świątynnej, bez obawy, że w świątyni zabraknie posługujących. To uwolnienie pierworodnych z jedenastu 

pozostałych pokoleń od służby świątynnej – za cenę okupu w wysokości 5 syklów srebra (Lb 3,47) – 

dokonywało się później w świątyni jerozolimskiej w trzydziestym pierwszym dniu ich życia, w Bramie 

Nikanora (czyli „Pięknej”), która prowadziła z dziedzińca niewiast na dziedziniec kapłanów. Sama 

ceremonia była krótka, lecz bardzo wymowna. Ojciec kładł syna na tacy i podawał go kapłanowi. Ten 

zadawał ojcu retoryczne pytanie: czy pragniesz zostawić swojego syna na służbę w świątyni, czy też chcesz 

go wykupić? W przypadku pierworodnych nie pochodzących z pokolenia Lewiego ceremonia przewidywała 

odpowiedź ojca: „Chcę go wykupić”. Na te słowa kapłan powtarzał trzykrotnie: „Twój syn został 

wykupiony”.  

 

I tu mamy problem. Skoro bowiem rodzice Jezusa nie należeli do rodu Lewiego, Jezus powinien – zgodnie z 

Prawem – zostać wykupiony, co zamykałoby Jego formalny związek ze świątynią. Tymczasem Łukasz 
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wspomina o ofierze za oczyszczenie Maryi, ale nic nie mówi o pięciu syklach okupu. Pisze tylko, że 

rodzice: „przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu [παραστῆσαι τῷ κυρίῳ; ut sisterent 

eum Domino]. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej 

będzie poświęcone [ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται; sanctum Domino vocabitur] Panu”.  

 

Słowa Łukaszowe zdają się więc zakładać sytuacje pierworodnych w Egipcie a nie na pustyni. Zakładają, że 

Jezus nie został przyniesiony do świątyni w celu wykupienia Go od służby świątynnej, ale po to, by został 

poświęcony, konsekrowany na służbę Panu. Taki sens temu wydarzeniu zdają się też nadawać późniejsze 

słowa dwunastoletniego Jezusa skierowane do Jego rodziców: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w 

tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2,49). Podobny sens zakładają słowa Listu do Hebrajczyków: „Przeto 

przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za 

grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – abym spełniał 

wolę Twoją, Boże (Hbr 10,5-7). A zatem scena ofiarowania Jezusa w świątyni wskazuje na moment, w 

którym rozpoczyna On oficjalnie swoją duchową służbę Bogu. Nam zaś ta sama scena uprzytamnia, że ten, 

kto wchodzi na drogą Jezusa, winien rozpoczynać od całkowitego oddania swojej egzystencji w ręce Boga.  

 

2. ŻYCIE  
 

Ta zasada odnosi się do każdego człowieka ochrzczonego. Cóż szczególnego więc wnosi tutaj konsekracja 

zakonna? Ona jest przede wszystkim nowym zanurzeniem w śmierć Chrystusa. Nowym – poprzez 

świadomość i wybór. Nowym – poprzez miłość i powołanie. Nowym – poprzez nieustanne nawrócenie. To 

„zanurzenie w śmierć” sprawia, że zakonnica i zakonnik – „pogrzebany wraz z Chrystusem” – wkracza w 

nowe życie podobnie jak Chrystus. Konsekracja zakonna jest więc równocześnie śmiercią i wyzwoleniem. 

Nade wszystko jednak jest nowym życiem dla Boga w Chrystusie. 

 

a. Tego „pogrzebania z Chrystusem” nie da się osiągnąć bez odejścia od własnego „ja”. Przypomina o tym 

apostoł Paweł: „to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I 

owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, 

Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa” 

(Flp 3,7-8). Niestety, my zazwyczaj boimy się uczynić ten krok. Trzymamy się kurczowo własnego „ja”, 

wszystkich starych przyzwyczajeń i złudnej samowystarczalności a jednocześnie udajemy zakonnice i 

zakonników. A przecież dopiero pełne ofiarowanie się Chrystusowi i pójście za Nim – drogą czystości, 

ubóstwa i posłuszeństwa – otwiera przed nami pełen wymiar życia (por. Ku pełni życia w Chrystusie. List 

biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2013 roku). 

 

Św. Grzegorz Wielki powie: „Chciałbym was zachęcić do porzucenia wszystkiego, ale nie śmiem.  

 

Jeśli przeto nie możecie opuścić wszystkich spraw tego świata, zatrzymajcie je tak, aby one was na świecie 

nie zatrzymywały, abyście dobra ziemskie posiadali, a nie byli przez nie posiadani; aby wszystko, co wasze, 

poddane było duchowi, nie zaś, by on, skrępowany miłością do świata, stał się podległych sobie spraw 

zupełnym niewolnikiem. Niech przeto dobra doczesne będą używane, wieczne – upragnione. Dobra 

ziemskie niech będą usługującymi w drodze, wieczne – upragnionymi u celu. Cokolwiek dzieje się na tym 

świecie, niech będzie uznawane za drugorzędne. Niechaj ku przyszłości zwracają się oczy umysłu, pilnie 

wypatrując, ku czemu zmierzamy” (św. Grzegorz Wielki, Homilie do Ewangelii. Księga 2, homilia 36).  

 

Aby porzucić wszystko, trzeba umieć rozpoznawać i przezwyciężać pokusy, które czasem przybierają pozór 

dobra. I tak np. słuszne jest dążenie do poznania współczesnego społeczeństwa, pozwala to bowiem 

skuteczniej podejmować jego wyzwania, ale może też prowadzić do naśladowania chwilowej mody, do 

osłabienia duchowej gorliwości lub do zniechęcenia. Możliwość otrzymania doskonalszej formacji 

duchowej może czasem wzbudzać w osobach konsekrowanych swoiste poczucie wyższości wobec innych 

wiernych. Słuszna potrzeba podnoszenia własnych kwalifikacji może się przerodzić w przesadne dążenie do 
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doskonalenia swoich kompetencji, tak jakby powodzenie apostolskiej posługi zależało przede wszystkim od 

ludzkich środków, a nie od Boga. Chwalebne pragnienie bliskiej więzi z ludźmi może prowadzić do 

przyjęcia zeświecczonego stylu życia lub do rozwijania ludzkich wartości wyłącznie w wymiarze 

horyzontalnym. Poparcie dla słusznych dążeń własnego narodu lub kultury może skłaniać do akceptacji 

pewnych form nacjonalizmu lub elementów obyczajowości, które winny być najpierw oczyszczone i 

uszlachetnione w świetle Ewangelii.  

 

Dążenie do świętości wymaga więc duchowego zmagania. Jest to trudny wymóg, któremu nie zawsze 

poświęca się należną uwagę. W tradycji symbolem takiego zmagania jest tajemnicza walka, jaką Jakub 

toczy z Bogiem, by uzyskać Jego błogosławieństwo i móc Go oglądać (por. Rdz 32, 23-31). W tym 

biblijnym wydarzeniu osoby konsekrowane mogą dostrzec symbol ascetycznego wysiłku, jaki trzeba 

podejmować, aby rozszerzyć swoje serce i otworzyć je na przyjęcie Boga i braci (por. Vita consacrata, 38).  

 

b. To duchowe zmaganie dokonuje się w określonym kontekście kulturowym naszego czasu, który wcale nie 

ułatwia osobom konsekrowanym przekazu nienaruszonej wiary. Sekularyzacja wpływa na współczesne 

pokolenie katolików. Nie znają oni często nawet podstawowych modlitw Kościoła. Wielu z nich nie 

rozumie wartości Mszy świętej. Nie przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania, straciło też poczucie 

znaczenia transcendencji. Nie radzą sobie z kulturą, którą znamionuje skłonność do materializmu i kultu 

przyjemności. Od pewnego czasu sekularyzacja pojawiła się także w łonie samego Kościoła, wynaturzając 

od wewnątrz chrześcijańską wiarę, a w konsekwencji również styl życia i codzienne postawy tak wiernych, 

jak i pasterzy. W konsekwencji powstało niebezpieczeństwo nastania próżni serca. Wyzwaniem jest także 

otwarcie propagowany dzisiaj antyklerykalizm. Ostatnio wiele się mówi o tzw. „mowie nienawiści”. 

Podejmuje się próby cenzurowania kazań i wypowiedzi patriotycznych, ale przemilcza się fakt istnienia 

pism jawnie antykościelnych, których głównym celem jest budzenie nienawiści w stosunku do Kościoła. Na 

łamach tych pism znajdziemy karykatury podobne do bezbożnych karykatur z czasów totalitaryzmu 

sowieckiego czy hitlerowskiego. Podobny język, podobne słowa, podobna nienawiść. Co więcej, 

antyreligijne pisma, które pojawiły się po transformacji 1989 roku, są o wiele bardziej agresywne a ich 

redaktorzy coraz bardziej cyniczni i zuchwali. Tym, co uderza w stosowanej przez nich metodzie jest 

niespotykane natężenie wulgaryzmu, obsceniczności i trywialności (prof. Bartyzel). Najbardziej 

wstrząsająca nie jest ich „mowa nienawiści”, czy chrystianofobia, ale to, że są one tolerowane. Że prawie 

nikt przeciwko nim nie protestuje. Gdyby podobne ataki – mówi prof. Weiler – dotyczyły żydów czy 

muzułmanów, powstałoby powszechne oburzenie w mediach, ponieważ jednak idzie o chrześcijan, zalega 

grobowa cisza.  

 

Oczywiście, nie wszystkie znaki naszych czasów są negatywne. Wielu ludzi – wyobcowanych kiedyś z 

Kościoła – zauważa po czasie, że świecki świat nie posiada adekwatnych odpowiedzi na trudne pytania 

ludzkiego serca. Osoby życia konsekrowanego winny im pomóc w odnalezieniu wartości, które nadają sens 

życiu i mogą zaspokoić niepokój serca poszukującego szczęścia (por. Benedykt XVI, Sekularyzacja pojawia 

się w łonie Kościoła – 9.03.2008). 

 

c. „Wy jesteście solą ziemi”. To Jezusowe stwierdzenie przypomina nam, że przez chrzest cała nasza istota 

została głęboko przemieniona. Solą jest łaska chrztu, która nas odrodziła i sprawiła, że żyjemy w Chrystusie 

i jesteśmy w stanie podjąć Jego wezwanie, by „ofiarować [nasze] ciała na ofiarę żywą, świętą, Bogu 

przyjemną” (Rz 12,1). Dlatego właśnie modlimy się o zakonnice i zakonników, ludzi pokornych, 

zrównoważonych, mądrych i wielkodusznych. Przez długi czas używano soli także do konserwowania 

żywności, stąd – jako „sól ziemi” – każdy i każda z Was jest wezwany do tego, by zachowywać wiarę, którą 

otrzymaliście, i przekazywać ją w nienaruszonej postaci innym.  

 

Prowadzona przez Was nowa ewangelizacja będzie skuteczna, jeśli będzie głoszeniem tego, co najpierw 
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zostało przez Was przeżyte w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem. Ewangelizacja ta potrzebuje 

osobowości solidnych, ożywianych gorliwością świętych. Potrzebuje wierności charyzmatowi 

założycielskiemu, komunii z tymi, którzy w Kościele prowadzą to samo dzieło – zwłaszcza z Pasterzami – 

oraz współpracy z wszystkimi ludźmi dobrej woli (por. Vita consacrata, 81).  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec zwróćmy się do wzoru życia konsekrowanego. Maryjo – obrazie Kościoła, który „zachowuje 

dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość” – Tobie zawierzam wszystkie osoby 

konsekrowane naszej archidiecezji. Wspomagaj je w pracy dla dobra ubogich, głodnych, pozbawionych 

nadziei, ostatnich. Niech nade wszystko niosą Jezusa, tym wszystkich, którzy szczerym sercem szukają 

Twojego Syna. 

 

Uproś Twego Syna, aby ci, którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swoją konsekrację, umieli o Nim 

świadczyć swoim przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze wszystkimi innymi braćmi i 

siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie, ku światłu, które nie zna zmierzchu (por. Vita consacrata, 112).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, 

17.1.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Ja jestem Józef, wasz brat. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce 

(Poznań, kościół pw. św. Wojciecha – 17.01.2013) 

 

Po raz szesnasty obchodzimy dzisiaj – w Kościele katolickim w Polsce – Dzień Judaizmu, zwany inaczej 

Dniem Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego. Jest on odpowiedzią na wyzwanie ostatniego soboru oraz 

nauczanie papieży (w szczególności Jana Pawła II i jego następcy). W tym dniu spotykamy się razem – jako 

bracia zaangażowani w budowanie mostów trwałej przyjaźni – której ostatecznym celem jest oddanie 

większej chwały Bogu.  

   

Dostrzeżenie istnienia takiej – chcianej przez Boga – więzi ułatwia nam przeżywany niedawno okres 

Bożego Narodzenia. Łatwo w nim zauważyć pewne stopniowanie i rozwój. Wcielenie Syna Bożego dokuje 

się w dwóch etapach, zmierzając do ujawnienia jedności całej rodziny ludzkiej. W pierwszym etapie – w 

noc Bożego Narodzenia – Syn Boży objawił się narodowi izraelskiemu, reprezentowanemu przez 

betlejemskich pasterzy. W drugim etapie – ukazał się Mędrcom, reprezentującym wszystkie pozostałe, nie 

izraelskie narody świata. Tak więc w dwóch etapach – w osobach pasterzy i Mędrców – pierwociny całej 

ludzkości składają hołd naszemu Panu, a Chrystus pozostaje jednocześnie i nierozdzielnie „światłem na 

oświecenie pogan i chwałą ludu Twego, Izraela” (por. Łk 2,32). A zatem, Bóg – objawiając swoją chwałę 

innym narodom – nie zrywa swojego przymierza z narodem izraelskim, ale doprowadza je do pełni. 

 

1. DZIEŃ JUDAIZMU 
 

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu w 1997 

roku i przypada 17 stycznia – w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Obchodzony jest także 

przez inne Kościoły partykularne (np. we Włoszech, Austrii, Holandii i Szwajcarii). 

 

Celem tego dnia jest modlitwa i refleksja nad duchowymi więziami obu religii. Nie ma on jednak prowadzić 

do zacierania różnic – czyli do judaizowania chrześcijaństwa, ani do chrystianizacji judaizmu – ma 

natomiast kształtować atmosferę dojrzalszego dialogu, poszanowania i zrozumienia, wzajemnego 

ubogacania się duchowego, które ma owocować w życiu społecznym. Ten dzień ma dawać impulsy do 

podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz budowania cywilizacji życia i miłości, pokoju, 
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sprawiedliwości społecznej, a także do wychowania młodego pokolenia do braterstwa i solidarności 

międzyludzkiej, które wyrastają z wiary w Boga oraz z praktyki Dekalogu, jako fundamentu życia 

moralnego. 

 

Wiemy, że chrześcijań¬stwo – jego liturgia oraz duchowość – ma swoje korzenie w judaizmie. W naszym 

rozumieniu, chrześcijaństwo nie jest zastąpieniem, ale jest wypełnieniem judaizmu. Nowe Przymierze jest 

dla nas końcową interpretacją Starego Przymierza. Nie jest zawieszeniem lub zniesieniem „starego”, ale jest 

końcowym „Amen” dla wszystkich obietnic Boga (por. 2 Kor 1,20). Dlatego Izrael bez Kościoła narażony 

jest na niebezpieczeństwo zamykania się w sobie, a Kościołowi bez Izraela grozi niebezpieczeństwo 

zagubienia swoich korzeni w historii zbawienia. Judaizm i chrześcijań¬stwo potrzebują siebie nawzajem. 

 

Co w takim razie z nakazem misyjnym wobec Żydów? Jako chrześcijanie nie możemy przecież zaniechać 

głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Trzeba jednak zauważyć, że owa uniwersalność w inny sposób 

dotyczy Żydów a w inny pogan. Wierzący Żydzi nie są poganami – wierzą w jednego Boga i nie muszą 

wyrzekać się fałszywych idoli, by zwrócić się do Boga żywego i prawdzi¬wego – dlatego głoszenie 

Chrystusa winno uwzględniać powyższe rozróżnienie. Zbawienie „całego” Izraela na końcu czasów zależy – 

według św. Pawła – od samego Boga („Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do 

tej tajemnicy – byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania – że zatwardziałość dotknęła tylko część 

Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony” – Rz 11,25-

26). Z tej racji mesjańskie oczekiwanie Żydów nie jest daremne. Na końcu czasów Żydzi i chrześcijanie 

rozpoznają Tego, który miał przyjść i Tego, który przychodzi, tj. eschatologicznego Mesjasza.  

 

A w międzyczasie, wspólne dziedzictwo Żydów i chrześcijan wzywa nas do dawania wspólnego świadectwa 

Jedynemu Bogu i Jego przykazaniom. Doświadczenie Zagłady, narastające poczucie zagrożenia, rozpad 

tradycyjnego społeczeństwa, laicyzacja życia, wyzwania stawiane przez rozwój nauki i techniki sprawiają, 

że – jako ludzie wierzący – staramy się szukać dróg dialogu, by stać się świadkami dobra we współczesnym 

świecie.  

 

2. „JA JESTEM JÓZEF, WASZ BRAT” 
 

a. Józef  

 

Podczas tegorocznego Dnia Judaizmu rozważamy słowa z Księgi Rodzaju: „Ja jestem Józef, wasz brat” 

(Rdz 45,3). Te słowa – jak wiemy – są częścią większego opowiadania o patriarsze Józefie i jego braciach, 

opartego na schemacie konfliktu rodzinnego, którego celem jest wskazanie na potrzebę pojednania.  

 

Historia Józefa rozpoczyna się od zapatrzonego w siebie młodzieńca, który był dumą i radością jego ojca, 

Jakuba. Ojciec od początku wyróżniał go wśród synów: „Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich 

swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach” (Rdz 37,3). Aby wyrazić swoje serdeczne 

uczucia, ojciec podarował Józefowi tunikę i odtąd relacje między braćmi – już wcześniej nie najlepsze 

(Józef bowiem donosił ojcu na swoich braci – Rdz 37,2) – jeszcze bardziej się pogorszyły. Bracia Józefa – 

zazdrośni o łaski ojca – znienawidzili go, a to uczucie wzmogła dodatkowo opowieść młodzieńca o snach, 

które przepowiadały jego wywyższenie ponad ojca i braci.  

 

Dlatego – kierowani zazdrością – starsi bracia pozbyli się Józefa przy pierwszej nadarzającej się okazji. 

Sprzedali go kupcom izmaelskim, czyli poganom (Rdz 37,18–28), którzy następnie odprzedali Józefa jako 

niewolnika Potifarowi, przełożonemu dworzan faraona w Egipcie (Rdz 37,36).  

 

Nić przewodnią całej historii Józefa tworzy seria spotkań, które zawsze prowadzą do zmiany jego statusu, 

podkreślonego przez zmianę szat. Zaczyna jako uprzywilejowany syn swego ojca, który otrzymuje od niego 

długą szatę z rękawami (Rdz 37,3), wzbudzając tym zazdrość i w konsekwencji wrogość swoich braci. 
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Nienawiść braci prowadzi ich do odarcia Józefa z jego szaty i sprzedania w niewolę. W niewoli egipskiej 

ściąga na siebie uwagę żony Potifara, a w zemście za odrzucenie jej zalotów, zostaje pozbawiony płaszcza 

(Rdz 39,12-18) i znowu staje się więźniem. Kiedy udaje mu się wyjaśnić sny faraona, zostaje uwolniony i 

przyodziany w nowe szaty (Rdz 41,14), ponownie zmienia swój status. Nie brak w tych opowiadaniach 

ironii. Podobnie jak bracia, oszukawszy swego ojca, doprowadzili go do rozpaczy i rozdarcia jego szat (Rdz 

37,34), tak później sami muszą w desperacji rozedrzeć swoje szaty w obronie najmłodszego z nich – 

Beniamina (Rdz 44,13). W ten sposób następuje odkupienie ich winy w stosunku do Józefa. Ostatecznie 

pojednanie nastąpi po tym, gdy Józef obdaruje ich nowymi szatami (Rdz 45,22). 

 

Gdy sytuacja się zmieniła, a w Kananie nastał głód i śmierć zaczęła grozić jego mieszkańcom, bracia Józefa 

udali się do Egiptu w poszukiwaniu ocalenia. Poddani przez Józefa dramatycznym próbom, w końcu 

nawrócili się.  

 

„On zaś zaczął przeszukiwać [torby], począwszy od najstarszego, a kończąc na najmłodszym; i w torbie 

Beniamina znalazł ów puchar. Wtedy oni rozdarli z żalu swe szaty i objuczywszy każdy swego osła wrócili 

do miasta. Gdy Juda oraz jego bracia przyszli do domu Józefa, zastali go tam jeszcze i padli przed nim 

twarzą ku ziemi. A Józef rzekł do nich: «Jak mogliście się dopuścić takiego czynu? Czy nie wiedzieliście, że 

taki człowiek jak ja potrafi wróżyć?» Juda odpowiedział: «Cóż mamy rzec tobie, panie mój? Cóż możemy 

powiedzieć na nasze usprawiedliwienie? Bóg znalazł winę w twoich sługach! Oddajemy się w niewolę 

tobie, panie mój; zarówno my jak i ten, u którego został znaleziony puchar»”(Rdz 44,12-16). W braciach 

nastąpiła zasadnicza zmiana. Wcześniejsi bratobójcy, z premedytacją sprzedający brata w niewolę, teraz 

sami oddają się w niewolę, byleby tylko ocalić Beniamina. Prośba Judy potwierdza wewnętrzną przemianę, 

jaka dokonała się w sercach braci.  

 

Kiedy Józef rozpoznał ich nawrócenie, dopiero wtedy daje się rozpoznać swoim braciom i jedna się z nimi: 

„Ja jestem Józef, wasz brat”. Jego słowa mogą się wydawać szokujące. Po 22 latach rozłąki i tym 

wszystkim, co Józef musiał przejść w egipskim więzieniu, niczego im nie tłumaczy, niczego nie wyrzuca; 

po prostu daje się poznać.  

 

Zdaniem Mędrca z Radunia, powiedzenie „Ja jestem Józef” miało być odpowiedzią na wszystkie pytania 

braci. Nie musieli już pytać o szczegóły, co wydarzyło się przez ostatnie 22 lata, gdyż to jedno powiedzenie 

– jak błysk światła – pokazało całą ich przeszłość. Zdaniem rabina, Tora daje nam w tym miejscu lekcję 

dotyczącą czasów ostatecznych. Na końcu naszych dni Bóg powie nam tylko: „Ja jestem Jahwe”, a wtedy 

sens całego naszego życia, a nawet historii świata, w jednej chwili stanie się dla nas oczywisty. 

 

Bogatszy o doświadczenia zmiennych kolei losu, lepiej rozumiał tajemne działanie Boga i spieszy z 

wyjaśnieniem: „Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego 

ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. [...] Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić 

potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz 

Bóg, który też uczynił mnie doradcą faraona, panem całego jego domu i władcą całego Egiptu” (Rdz 45,5.7-

8). Józef patrzy na historię swojego życia jako na część planu Bożej Opatrzności. We wszystkich, nawet w 

złych wydarzeniach, potrafił dostrzec wolę Bożą. Takiemu człowiekowi łatwiej jest przebaczyć tym, którzy 

go skrzywdzili. Józef wyjaśnia braciom, że Bóg wykorzystał ich grzech do realizacji dobra. On chce 

odtworzyć z nich na powrót jedną, zgodną rodzinę.  

 

Józef był gotów do pojednania, ponieważ był człowiekiem sprawiedliwym, nie tylko przez swoje cierpienia 

i wydarzenia życia, lecz o wiele bardziej przez czystość swego serca. Jego duch pozostał czysty a serce 

niewinne. Wszystkie boleści, wszystkie burze przeszły nad nim i nie dotknęły go, nie zniszczyły jego 

czułości i delikatności. Wszystkie honory, które wydźwignęły go ponad innych ludzi, nie naznaczyły jego 

duszy zazdrością. U końca życia pozostał on taki sam, jak na jego początku. Jego dusza pozostała czysta, 

jaśniejąca, znająca tylko dobro, delikatna, mądra dobroczynna wobec faraona i obcego narodu, który ocalił 

od śmierci.  
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b. Jezus 

 

Augustyn dopatrzył się w osobie i zachowaniu Józefa analogii do Jezusa. Chrystus został wydany przez 

swoich ziomków poganom, podobnie jak Józef został sprzedany Egipcjanom, aby reszta Izraela została 

zbawiona (Augustyn, Qu. Heptateuco, 1148). 

 

Jezus przebacza swoim braciom. „Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i 

złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo 

nie wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy” (Łk 23,33-34). Jezus – 

podobnie jak Józef – przebacza swoim braciom. Wypełnia to, czego nauczał w Kazaniu na Górze: „Lecz 

powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was 

nienawidzą”(Łk 6,27). Obiecuje wszystkim, którzy potrafią wybaczyć: „Wasza nagroda będzie wielka, i 

będziecie synami Najwyższego”. On z krzyża, nie tylko przebacza, ale i wstawia się do Ojca za nimi.  

 

Jezus na krzyżu zwraca się do Ojca i wyjaśnia to, co się dokonuje. Krzyżujący Go: „nie wiedzą, co czynią” 

(Łk 23, 34). Przedstawia ignorancję, to, jako motyw prośby o przebaczenie Ojca. „Dla wszystkich czasów i 

wszystkich ludzi pociechę stanowi fakt, że Pan – zarówno w przypadku rzeczywiście niewiedzących, jakimi 

byli oprawcy, jak też wobec tych, którzy wiedzieli, a mimo to skazali Go – niewiedzę ich uznaje za 

podstawę prośby o przebaczenie. Uważa je za bramę, która może nas otworzyć na nawrócenie się (por. 

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu II, 223). 

 

ZAKOŃCZENIE  

 

„Tak – pisał Mikołaj Gogol – pamiętanie musi mieć swój sens. Dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro 

– ponieważ wspomnienie, że kiedyś nam je wyświadczono, uszlachetnia nas. Zło – ponieważ od chwili, gdy 

je nam wyrządzono, spoczywa na nas obowiązek odpłacania za nie dobrem”. Pisarz nawiązuje w ten sposób 

do słów apostoła Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. To jest właściwa droga w 

zmaganiu się z trudnymi kartami naszej wspólnej historii.  

 

Jeśli prawdą jest, że głównym kryzysem naszych czasów jest kryzys Boga, czyli zapominanie o Bogu i 

eliminowanie Go z codziennego życia, to Żydzi i chrześcijanie są dzisiaj powołani przede wszystkim do 

ciągłego uobecniania Boga – i jego drogi – we wszystkich okolicznościach. Do mówienia o Nim i do 

głoszenia Jego nauk, mając na względzie pokojowe i radosne współżycie wszystkich ludzi.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, III Niedziela Zwykła, 27.1.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Oczy w Nim utkwione. III Niedziela Zwykła. Poświęcenie dolnego kościoła 

(Bolechowo – 27.01.2013). 
 

Czy jest coś bardziej kruchego niż słowo, które wypowiedziane, umiera chwilę później? Czyż jest coś 

bardziej trwałego niż słowo, które wypowiedziane może zmienić ludzkie życie, bieg historii, dać nadzieję 

lub zabić? Jeśli więc słowo ludzkie posiada tak wielką moc, cóż powiedzieć o Słowie Boga, przez które 

powstał świat, które zaprasza nas dzisiaj do wejścia w swój świat.  

   

1. USZY ZWRÓCONE KU KSIĘDZE  

 

Czytanie z Księgi Nehemiasza ukazuje nam dzieje wchodzenia Słowa w świat starotestamentalnych Żydów. 

Historia opisana w tej księdze rozgrywa się w piątym wieku przed Chrystusem, podczas powrotu Izraelitów 
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z wygnania babilońskiego do ojczyzny. Kapłan Ezdrasz, który przyprowadził do Jerozolimy pierwszą aliję, 

czyli pierwszą falę około dwóch tysięcy rodaków – po kilkunastu latach od momentu powrotu – 

przewodniczy na dziedzińcu odnowionej świątyni jerozolimskiej obchodom Święta Namiotów.  

 

Liturgia tego święta przypomina nieco naszą liturgię Słowa. Ezdrasz przynosi Torę, czyli Pięcioksiąg, i 

czyta go wobec wszystkich mężczyzn i kobiet. Czyni to na specjalnym podwyższeniu, odpowiedniku 

późniejszej bimy w synagodze i naszej ambony w kościele. Słowo Boże czytane jest z dodaniem 

komentarza, który wygłaszają lewici – jakby odpowiednik naszego kazania. Prawdopodobnie komentarz ten 

był bardzo zwięzły i sprowadzał się do tłumaczenia Tory z języka hebrajskiego na język aramejski, którym 

mówili Izraelici po latach niewoli (jakby przekład z łaciny na włoski). „Czytano więc z tej księgi, księgi 

Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie”. Po skończonym czytaniu 

Ezdrasz błogosławił lud, który stojąc odpowiadał „Amen”. Taki scenariusz liturgii Słowa do dziś dnia 

istnieje w synagogach. W zasadzie podobny przejęliśmy także my, chrześcijanie.  

 

Uszy wszystkich – pisze autor – były zwrócone ku Księdze Prawa (Ne 8,3). A zatem na placu świątynnym 

panowała atmosfera skupienia, milczenia i tylko jeden głos rozbrzmiewał w ciszy, czytając niezmordowanie 

tekst Prawa od rana aż do południa. Nikt się nigdzie nie spieszył, nikogo nie męczyło słuchanie. Ci, którzy 

przeszli długą udrękę niewoli, wiedzieli już, że nie mają się dokąd spieszyć. Wielu z nich utraciło – podczas 

upadku Jerozolimy – cały swój majątek. Wielu ryzykowało wszystkim, wracając do Jerozolimy. Byli 

podobni do zmęczonych drogą wędrowców, którym wreszcie dane było zatrzymać się i pić wodę długo i bez 

pośpiechu. Pili ze źródła Słowa Bożego; Słowa, które zapomniane przez lata, oto teraz do nich powracało.  

 

Kiedy więc Ezdrasz podniósł swoje ręce na błogosławieństwo, lud upadł na twarz i oddał pokłon Księdze 

Prawa a właściwie Bogu samemu. I tak w narodzie wybranym odrodził się prawdziwy kultu Słowa Bożego. 

I kiedy później najazd rzymski Tytusa w roku siedemdziesiątym zniszczy świątynię i rozproszy Żydów po 

całym świecie, Słowo Boże przetrwa, przetrwa cześć dla Prawa, które będzie traktowane jako żywy głos 

Boży. Jemu Pobożni Żydzi poświęcać będą całe swoje życie, studiując je, ucząc się go na pamięć, 

wprowadzając je w życie.  

 

2. OCZY WSZYSTKICH W NIM UTKWIONE  

 

A potem przyjdzie Jezus, który – podobnie jak kapłan Ezdrasz – pojawi się podczas liturgii w synagodze w 

Nazarecie. Przychodzi do rodzinnego miasta, aby pomiędzy krajanami rozpocząć swoją misję. Powstaje, aby 

czytać zwój proroka Izajasza, do czego miał prawo każdy dorosły Żyd. 

 

„Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 

Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 

przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana”.  

 

Tekst ten jest echem radości Izraelitów z powodu uwolnienia z niewoli babilońskiej. Prorok ogłasza w nim 

Rok Jubileuszowy. Tego rodzaju rok powszechnej amnestii następował co pięćdziesiąt lat w Izraelu. W 

czasie jego trwania znoszone były długi, niewolnicy odzyskiwali wolność a pozbawieni ziemi za długi, 

odzyskiwali za darmo swoją własność.  

 

Ten tekst stał się programem działalności publicznej Jezusa. Jest pierwszym publicznym przedstawieniem 

się Jezusa jako Mesjasza. Jest to program mesjańskiej aktywności Jezusa (tj. działanie mocą Ducha 

Świętego; wypełnienie posłannictwa Ojca; solidarność z najmniejszymi, ubogimi, prześladowanymi, 

zniewolonymi; obdarowanie łaską Bożą). To, co Jezus powiedział w nazaretańskiej synagodze było Jego 
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autoprezentacją i miało ogromne znaczenie, ponieważ pochodziło z ust samego Jezusa, określało Jego 

intencje, cel Jego działania i pomagało zrozumieć Jego postępowanie. 

 

Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. Spojrzenia wszystkich 

oczekiwały na komentarz do przeczytanych słów. Jezus odpowiedział na to oczekiwanie mówiąc: „dziś” 

wypełniło się Słowo. Słowa proroka Izajasza znalazło swoje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. 

 

3. ZASTOSOWANIE  

 

A dzisiaj to samo Słowo, Chrystus, zaprasza nas – w tej pięknie ukształtowanej kaplicy – do tego, abyśmy 

podczas tej Eucharystii zrezygnowali na chwilę z pośpiechu, byśmy powierzyli Panu nasze codzienne 

sprawy i problemy. Abyśmy zatrzymali się, jak wędrowiec, który dotarł do źródła. Kościół jest przecież – 

jak mawiał Jan XXIII – starą studnią pośrodku wioski, z której ciągle bije świeża woda Dobrej Nowiny. 

Dobrze jest pić ją bez pośpiechu, odczuwać upajający smak Słowa.  

 

Spotkanie ze Słowem wyzwala emocje. Kiedy w synagodze – w centralnym punkcie nabożeństwa – zostaje 

wyjęta Tora z aron haqqodesz i przechodzi między zgromadzonymi Żydami, nie ma nikogo kto by nie 

śpiewał, nie tańczył i nie pragnął jej dotknąć. Wszyscy są bowiem przekonani, że to sam Bóg przechodzi 

między ludźmi. W Księdze Nehemiasza lud płakał słysząc Słowa Boga nie rozumiejąc go do końca, ale 

wyczuwając bliskość Osoby, która za nimi stoi. Ezdrasz zabrania im płaczu. Nakazuje zapomnienie o 

tułaczce i własnych grzechach. Radość w Panu ma stać się ich ostoją. Bóg nie przychodzi do nas w swoim 

Słowie po to, by nas pogrążyć w smutku i rozpamiętywaniu win. On pragnie przywrócić nam radość życia. 

Podarować doświadczenie swojej miłości.  

 

Słowo Boże jest drogowskazem w naszych trudnościach życiowych. Nie zniechęcajmy się, kiedy ono 

wydaje się niezrozumiałe. Często potrzeba czasu, żeby ono dojrzało i wydało owoc w naszym życiu. Dziś 

Bóg zaprasza nas, abyśmy przyjęli jego Słowo jako towarzysza naszej wędrówki i wraz z Nim przeżywali 

wszystkie zmienne koleje naszego ludzkiego życia (por. ks. Marcin Kowalski).  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do powstania tej świątyni, a 

więc najpierw: 

 

-Trójcy Przenajświętszej,  

-Najświętszemu Sercu Pana Jezusa,  

-księdzu proboszczowi Remigiuszowi Kobusińskiemu, 

-jego współpracownikowi ks. dr. Janowi Słowińskiemu,  

-księdzu dziekanowi i wszystkim obecnym tutaj kapłanom, 

-Radzie Ekonomicznej, 

-każdemu z darczyńców, także spoza archidiecezji,  

-architektowi,  

-artystom, którzy zdobili wnętrze świątyni, 

-służbie liturgicznej,  

-chórowi, 

-pocztowi sztandarowemu, 

-wszystkim czcigodnym parafianom i gościom. 

 

Na koniec Bogu Wszechmogącemu polecamy dalszą budowę tutejszej świątyni i jej szczęśliwe zakończenie: 
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Ojcze niestworzony, przez Twojego jedynego Syna, napraw naszego ducha i uczyń go chętnym do Twojej 

służby. Udziel nam łaski, abyśmy Ciebie szukali i kochali, badali i zgłębiali Twoje boskie Słowa. Podaj nam 

rękę i postaw nas na nogi. Podnieś nas – o Boże miłosierdzia – pomóż nam kierować nasze spojrzenie ku 

górze. Otwórz nam oczy, zapewnij nam bezpieczeństwo. Spraw, abyśmy nie musieli się rumienić ze wstydu 

ani się potępić. Zniszcz wyrok wydany na nas. Zapisz nasze imiona w księdze żywota. Zalicz nas do grona 

Twoich proroków i apostołów, przez Twojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa (por. św. Serapion).  

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Wielki Post Roku Pańskiego 2013 

Zwycięstwo przez walkę duchową  
 

Umiłowani przez Boga Bracia i Siostry!  

Obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy w Środę Popielcową wielkopostną drogę pokuty. Popiół 

przypomniał nam o nietrwałości naszej ziemskiej egzystencji i skierował nasz wzrok ku zmartwychwstaniu i 

wieczności. Jednocześnie zaczęliśmy okres czterdziestodniowego przygotowania do największej 

chrześcijańskiej uroczystości, jaką są święta paschalne.  

   

Na początku tego okresu Słowo Boże ukazuje nam Jezusa, który na pustyni zechciał zmierzyć się z trzema 

zasadniczymi pokusami, z jakim musi konfrontować się każdy z nas.  

 

1. KUSZENIE JEZUSA  

 

U początku swej działalności publicznej, w rozstrzygającym momencie, Jezus – pełen Ducha Świętego – 

przygotowany przez czterdziestodniowy post toczy walkę, jaką wcześniej musiał przejść Mojżesz, przed 

otrzymaniem konstytucji Izraela, czyli Dekalogu (Wj 34,28) oraz jaką – po czterdziestodniowym poście – 

przeszedł Eliasz, zdążając na górę Synaj (1Krl 19,8). Pustynia stała się dla Jezusa nie tylko miejscem 

odosobnienia i modlitwy, lecz również polem walki z szatanem.  

 

a. pierwsze kuszenie  

 

Najpierw „rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał 

chlebem». Wprawdzie Jezus w przyszłości rozmnoży chleb w wiele chlebów, karmiąc nimi tłumy (Mt 

14,13-21), lecz tutaj szatan domaga się od Syna Bożego zamiany kamienia w chleb. Jezus mu odpowiedział: 

„Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek” (Łk 4,3-4).  

 

Odpowiadając szatanowi w ten sposób, Jezus odwołał się do próby, na którą byli wystawieni Izraelici na 

pustyni. Pismo Święte tak o niej mówi: „Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, 

przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy 

strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, 

ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje 

wszystkim, co pochodzi z ust Pana. [...] Strzeż więc nakazów Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami, by 

żyć w bojaźni przed Nim” (Pwt 8,2-6).  

 

Jezus rozwinął ten temat w Kazaniu na Górze, mówiąc: „Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co 

będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. 

Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o 

Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,31-33).  
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W Jezusowej odpowiedzi udzielonej złemu duchowi nie kryje się nakaz odrzucenia potrzeb materialnych, 

lecz stwierdzenie, że potrzeby te nie są czymś najistotniejszym. Człowiek jest istotą materialną i duchową, 

dlatego potrzebuje pokarmu materialnego, ale o wiele bardziej pokarmu duchowego, którym jest życiodajne 

Słowo Boże.  

 

b. drugie kuszenie  

 

„Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł 

do Niego: «Tobie dam potęgę [władzę] i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je 

odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu 

odrzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»” 

(Łk 4,5-8).  

 

Po pierwszej nieudanej próbie diabeł wyprowadza Jezusa na górę wysoką, gdzie w „oka mgnieniu” Jezus 

doznaje wizji (Grzegorz Wielki, Dialogi, II, 35). Tam szatan stara się nakłonić Go do bałwochwalstwa. W 

zamian za hołd złożony „stworzeniu” zamiast Stworzycielowi, Jezus miałby otrzymać od „stworzenia” – 

jakim był upadły anioł – władzę nad całym zamieszkałym światem. W podobny sposób Apokalipsa mówi o 

władzy przekazanej przez szatana starożytnemu Rzymowi (Ap 13,2).  

 

Jezus odpowiedział: „Idź precz szatanie. Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 

służyć będziesz” (Mt 4,10). Gdy później faryzeusze – podobnie jak szatan – będą domagać się od Chrystusa 

znaku z nieba, w celu potwierdzenia jego posłannictwa mesjańskiego, (Mt 12,38-39; 16,1-4), On 

zdecydowanie odrzuci tę pokusę, oznajmiając im, iż jedynym znakiem z Jego strony będzie krzyż i 

zmartwychwstanie.  

 

c. trzecie kuszenie 

„Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem 

Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na 

rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Lecz Jezus mu odparł: 

«Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»” (Łk 4,9-12).  

 

Diabeł cytuje słowa psalmu: „Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię 

będą” (Ps 91,11-12) i pragnie, aby Jezus kusił Boga, wymuszając na Nim cudowne ocalenie własnego życia 

od pewnej śmierci.  

Na pustyni Izrael kusił Boga, wystawiając Go na próbę i domagając się od Niego cudownej opieki (Wj 

17,7). Stworzenie chciało narzucić Stworzycielowi swoją własna wolę. Stworzenie zapragnęło mieć 

Stworzyciela na swoich usługach. 

Jezus zachowuje się odwrotnie. On nie domaga się od Boga cudownej ochrony własnego życia w zamian za 

swoje trudy. On ufa Bogu bezgranicznie, nie oczekując niczego w zamian. Kategorycznie odmawia diabłu: 

„Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” (Pwt 6,16). Tymi słowami – bez żadnych zastrzeżeń – 

powierza Bogu swój los. Nie domaga się od Boga żadnej doczesnej nagrody za święte życie.  

 

A zatem, Jezus – rozpoczynając swoją działalność publiczną – wystawił się na szatańskie kuszenie, by 

dowieść, że jest rzeczywiście „Synem Bożym”, który całkowicie i bez reszty poddany jest miłującemu 

Bogu. Całkowite posłuszeństwo Bogu, to Jego sposób na zwycięstwo w konfrontacji z szatanem.  

 

2. KUSZENIE CHRZEŚCIJANINA  
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Nasze życie – powie św. Augustyn – „nie może trwać bez pokusy, ponieważ postęp duchowy dokonuje się 

przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca 

chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę, a walczyć można tylko 

wówczas, gdy się stanie w obliczu pokusy i nieprzyjaciela” (Augustyn, Komentarz do Ps 61, 2-3). Z tej racji 

całe nasze życie – czy to jednostkowe, czy zbiorowe – przedstawia się jako jedna wielka i dramatyczna 

walka duchowa.  

 

Zwycięstwo, zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym możemy osiągnąć jedynie przez oczyszczenie 

naszego sumienia. Dlatego w okresie Wielkiego Postu: „każdy z nas – jak mówi papież Leon Wielki – musi 

ustawicznie zrzucać z siebie rdzę śmiertelności, a że wśród stopni duchowego postępu nie istnieje nigdy 

taki, którego by już nie można było przekroczyć, trzeba sobie zadać trud, by w dniu odkupienia nikt z nas 

nie znalazł się obarczony grzechami starego człowieka. Dlatego też, najmilsi, aczkolwiek w każdym czasie 

winniśmy się okazywać chrześcijanami, teraz należy o to dbać w sposób szczególny, tak aby sięgający 

tradycji apostolskiej okres przygotowania paschy wypełnić postem, przejawiającym się nie tylko w 

ograniczonej ilości spożywanych pokarmów, lecz przede wszystkim w walce z występkami. Ze świętą zaś i 

ze wszech miar godną polecenia praktyką postu należy łączyć dzieła miłosierdzia wyrażające się w 

różnorakiej formie, aby w ten sposób wszyscy wierni czuli się równi, mimo zachodzących różnic w ilości 

posiadanych dóbr materialnych. [...] Dzieła zaś miłosierdzia są tak rozliczne, że pozwalają całemu ludowi 

chrześcijańskiemu świadczyć uczynki miłości. Toteż nie tylko bogaci, ale nawet średnio zamożni i ubodzy 

mają możność udzielania pomocy potrzebującym i w ten sposób zbiorowy wysiłek wszystkich w czynieniu 

dobra ma równą wartość, mimo że nie wszyscy mogą być jednakowo hojni” (Leon Wielki, Kazanie 6 na 

Wielki Post, 1-2).  

 

Post, dzieła miłosierdzia, miłość są niezbędne dla tych, którzy pragną wyjść zwycięsko z walki z pokusami 

wewnętrznymi, które w ostatnim czasie znajdują silne wsparcie ze strony zewnętrznego, ostrego i 

zmasowanego ataku na fundamenty Prawa Bożego. Odbiciem owej codziennej walki są media, w których 

toczy się ona dookoła najbardziej elementarnych spraw: rodziny, prawa do życia, tożsamości człowieka. 

Wielokrotnie jesteśmy konfrontowani z sugestiami w rodzaju: „życie chorego trzeba skrócić dla jego 

własnego dobra”, „każdy ma prawo do dziecka z probówki”, „mężczyzna po kuracji hormonalnej może 

zostać kobietą”. Systematycznie oswaja się nas z przekonaniami, które nie tylko zmieniają obyczaje, ale 

także mają stać się obowiązującym prawem w naszej ojczyźnie. Te poglądy zaczynają powoli przenikać do 

wypowiedzi przedstawicieli władzy a zdroworozsądkowy sprzeciw wobec nich – który dochodzi do głosu w 

mediach niszowych – jest brutalnie krytykowany, zagłuszany i ośmieszany.  

 

Nic w tym dziwnego, ponieważ człowiek, który wzbrania się uznać Boga za swój początek, burzy 

autentyczną relację do swego celu ostatecznego, a także całe swoje uporządkowane nastawienie czy to w 

stosunku do siebie samego, czy do innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych. Staje się wewnętrznie 

rozdarty (por. KDK, 13).  

 

„Wy jesteście solą dla ziemi”. Co to znaczy? Prostą odpowiedź znajdziemy w „Liście do Diogneta”: 

„Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie 

mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie 

odznacza się niczym szczególnym [...] Są w ciele, lecz nie żyją według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są 

obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich 

ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazani na śmierć zyskują życie. Są ubodzy, a 

wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko [...]. Jednym słowem: czym jest 

dusza w ciele, tym w są świecie chrześcijanie”. 
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ZAKOŃCZENIE  

 

Niech w osiągnięciu tego celu pomogą nam szkolne rekolekcje wielkopostne, ćwiczenia duchowe w 

parafiach, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, spowiedź, uważne czytanie Słowa Bożego, czujność i post, a 

także Misterium Męki Pańskiej na Poznańskiej Cytadeli, które będzie miało miejsce w sobotę przed 

Niedzielą Palmową, dnia 23. marca bieżącego roku.  

Drodzy Bracia i Siostry, niech ten kolejny Wielki Post posłuży każdemu z Was, każdej rodzinie i każdej 

chrześcijańskiej wspólnocie do oddalenia wszystkiego, co rozprasza ducha, i pogłębienia tego, co karmi 

duszę otwierając ją na miłość Boga i bliźniego. Z takim nastawieniem wejdźmy w pokutny klimat 

Wielkiego Postu. Niech nam w nim towarzyszy Matka Kościoła i niech nas wspiera w trudzie wyzwalania 

naszych serc z niewoli grzechu, by coraz bardziej stawały się „tabernakulum Boga”.  

 

Wszystkich Was zapewniam o modlitwie i – na owocne przeżywanie wielkopostnych dni łaski – z serca 

błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza św. w intencji śp. Prymasa Józefa Glempa, 

13.2.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Caritati in iustitia. Msza św. dziękczynna za życie i dzieło księdza kardynała 

prymasa-seniora, Józefa Glempa (Katedra Poznańska – 13.02.2013).  
 

Nasze dzisiejsze zamyślenie nad życiem i działalnością księdza kardynała prymasa Józefa Glempa 

rozpocznijmy od słów zaczerpniętych z Księgi Koheleta: 

 

„Powiedziałem sobie:  

Ze względu na synów ludzkich [tak się dzieje].  

Bóg chce ich bowiem doświadczyć, żeby wiedzieli,  

że sami przez się są tylko zwierzętami.  

Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt;  

los ich jest jeden: jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego,  

i oddech życia ten sam.  

W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt,  

bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce:  

powstało wszystko z prochu i wszystko do prochu znów wraca”  

(Koh 3,18-20)  

   

Te słowa umieszczają we trzeźwym kontekście życie i śmierć każdego człowieka, w tym także ks. prymasa. 

Życie człowieka, który urodziwszy się jako słaby wcześniak, przebył długą drogę – od dzieciństwa i 

młodości, kapłaństwa, biskupstwa i prymasostwa – a zapytany pod jej koniec: czy boi się śmierci?, 

odpowiedział – inaczej niż przeważająca większość ludzi: „Nie, zupełnie nie [...] ja bardzo chętnie umrę” 

(M. Kindziuk, Kardynał Józef Glemp. Ostatni taki prymas, Warszawa 2010, 429).  

 

1. DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ  
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Jak doszło do ukształtowania tak silnego i dojrzałego charakteru, który przez życie umiał iść pod prąd? Aby 

odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw przyjrzeć się jego dzieciństwu i młodości, bo okres ten miewa 

zazwyczaj niemały wpływ na naszą przyszłość.  

 

a. I tutaj warto zwrócić uwagę na bardzo trudne, wręcz spartańskie warunki, w jakich kształtowało się 

dzieciństwo i młodość prymasa. Warunki materialne, w jakich się wychowywał były rzeczywiście 

niezwykle skromne. W Rycerzewie jego rodzina miała do dyspozycji tylko jeden pokój z niewielką kuchnią, 

gdzie musieli się pomieścić rodzice, czworo dzieci oraz adoptowana córka.  

 

Kiedy tylko wybuchła wojna, natychmiast przydzielono go do przymusowych robót w niemieckim 

gospodarstwie rolnym. Tak więc, już jako dziesięcioletni chłopiec udawał się codziennie do pracy, pomagał 

w polu, orał, siał, sadził ziemniaki, pracował przy żniwach i wykopkach, za co – w miejsce wynagrodzenia – 

otrzymywał jedynie posiłek. Tam ukształtował się też jego szacunek dla człowieka pracującego. Na dodatek 

– z początkiem 1940 roku – jego rodzina została wysiedlona z własnego mieszkania i przydzielono jej 

pustostan. „Patrzyliśmy na oszronione szyby i oblodzone ściany i trzęśliśmy się z zimna. Brakowało 

jedzenia. Mieliśmy nawet te same ubranka – na zmianę z braćmi. Wtedy dopiero zrozumiałem, co znaczy 

prawdziwa bieda” – powie później. O tym wszystkim trzeba pamiętać, zwłaszcza wtedy, kiedy trudnym 

dzieciństwem staramy się usprawiedliwić naszą nieciekawą dojrzałość.  

 

Pośród surowych warunków materialnych pierwszą szkołą wiary stał się dla niego dom. Po latach spyta sam 

siebie: W jaki sposób doszedłem do poznania Boga? To pytanie wydaje mi się sztuczne. To jakby zapytać, 

kiedy poznałem matkę i ojca. Ja po prostu z nich wyrastam i rosnę ich obecnością, żyję ich wiarą, mówię 

takim językiem, jakim oni mówią. Boga poznawałem już wtedy, gdy uczyłem się znaku krzyża, gdy 

zaczynałem odmawiać pacierz, czytać Pismo Święte, poznawać wspólnotę Kościoła. Dopiero później 

odkrywałem cały świat wartości. Kronika parafialna z czasu jego dzieciństwa zachowa wzruszającą notatkę: 

„Mały Józio ofiarował na konserwację obrazu 5 złotych; swoje całoroczne kieszonkowe”.  

 

Otoczony miłością rodziny od młodości przepadał za książkami. W swoim dziecięcym „Pamiętniku” pisze: 

„Dziś trochę mrozek. Czytamy książki”, a dalej: „Dziś do południa pasę krowy, po obiedzie czytam 

książki”. W takich warunkach kształtowało się jego umiłowanie do literatury. On musiał wypracować 

wszystko sam. Niczego – oprócz talentu od Boga – nie otrzymał za darmo.  

 

b. Po zakończeniu okupacji podjął naukę w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza 

w Inowrocławiu. Miał to szczęście, że prawie cała ówczesna kadra nauczycielska była przedwojenna; na 

wysokim poziomie. Ludzie ci umieli przeciwstawić się indoktrynacji czasów stalinowskich i przekazali mu 

to, co najlepsze z polskiego ducha. Miał nauczycieli wymagających, imponujących wiedzą oraz wielką 

kulturą osobistą. Tam uzyskał świadectwo dojrzałości (25.05.1950) i – jako jedyny z klasy – uprawnienia do 

wyboru dowolnego kierunku studiów bez egzaminów.  

 

2. KAPŁAŃSTWO  

 

a. Najpierw więc wybrał polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Potem przeniósł papiery na bliższy 

domu Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wkrótce jednak – pod koniec wakacji – zdecydował 

się na wstąpienie do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie (22.07.1950). A 

wpłynęło na to tylko jedno, przypadkowe kazanie, które wziął sobie do serca. Postanowił – w politycznym 
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klimacie tamtych lat – iść pod prąd i uczynił to w tym roku, w którym aresztowano w Polsce ok. 900 księży. 

Potem – z uwagi na uwięzienie księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego – diakon Glemp otrzymał w 

Katedrze Gnieźnieńskiej święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Jedwabskiego (25.05.1956). Po 

latach powie o celowości takiego a nie innego kroku kroku: Praca kapłańska to nic innego jak dawanie 

Ducha Świętego, nie po to, żeby przez Niego alienować się ze świata, ale aby ten świat stawał się bardziej 

ludzki.  

 

b. Tymczasem przed neoprezbiterem piętrzyły się nowe przeszkody. Dekret Rady Państwa o obsadzaniu 

stanowisk kościelnych domagał się zgody prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej na objęcie urzędu 

kościelnego, a takowej zgody nie otrzymał. Zamieszkał więc u matki w Mogilnie i pomagał w 

duszpasterstwie tamtejszej parafii św. Jakuba. Tylko czterech – z dwudziestu dziewięciu – wyświęconych 

neoprezbiterów otrzymało zgodę. Reszta powróciła do rodzinnych domów. I taki stan trwał aż do 

uwolnienia prymasa Wyszyńskiego (28.10.1956).  

 

c. Nareszcie – w grudniu 1956 roku – został mianowany kapelanem sióstr Dominikanek w Zakładzie dla 

Dzieci Nieuleczalnie Chorych w Mielżynie oraz katechetą w domu poprawczym dla nieletnich przestępców 

w Witkowie. Było to jego następne spotkanie z prawdziwie przytłaczającym cierpieniem. Równocześnie 

uczył w wiejskiej szkole, dokąd dojeżdżał rowerem, ucząc 32 godziny tygodniowo. Kiedy wracał ze szkoły 

nie miał nawet siły na to, by jeść. Później został kapelanem u sióstr Sacré Coeur w Polskiej Wsi, wreszcie 

wikariuszem w Wągrowcu i Miasteczku Krajeńskim, gdzie uczył w pięciu szkołach naraz.  

 

d. Skierowany na studia rzymskie z zakresu prawa kanonicznego i cywilnego na Uniwersytecie 

Laterańskim, zdobył doktorat obojga praw (1964) oraz tytuł adwokata Roty.  

 

e. Po powrocie pełnił wiele funkcji, do momentu, w którym kard. Wyszyński wybrał go na swojego 

osobistego sekretarza, wyrażając tym samym ogromne zaufanie do jego osoby, którego zresztą nie zawiódł. 

O mocnym charakterze i niezłomności ks. doktora Glempa świadczą dokumenty, znajdującego się w 

archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Wynika z nich, że – już od lat sześćdziesiątych – Służba 

Bezpieczeństwa PRL próbowała nakłonić go do współpracy. Podsłuchy, inwigilacja, wezwania na 

rozmowy, a nawet próby skompromitowania go na tle obyczajowym – to tylko niektóre z metod, jakimi 

przez blisko 15 lat SB próbowała zmusić ks. Józefa do donoszenia.  

 

On tymczasem ze spokojem kontynuował swoje zadania. Był referentem do spraw prawnych. W 1975 roku 

został sekretarzem Komisji Episkopatu Polski ds. instytucji polskich w Rzymie i członkiem Komisji 

Episkopatu do spraw rewizji prawa kanonicznego. Pełnił posługę duszpasterską w kościele św. Marcina i w 

ośrodku duszpasterstwa akademickiego przy kościele św. Anny, ponadto – funkcję duszpasterza 

warszawskich prawników.  

 

W latach 1972–1979 prowadził zajęcia z prawa rzymskiego i prawa małżeńskiego na ATK. Tam też 

opracował podręcznik Lexiculum prawa rzymskiego.  

 

3. BISKUPSTWO  

 

Dnia 4 marca 1979 roku ks. kan. Józef Glemp zostaje mianowany – już bez pytania o zgodę władz 

państwowych – biskupem diecezjalnym warmińskim. W gnieźnieńskiej Bazylice Prymasowskiej przyjął 
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sakrę i była to ostatnia konsekracja otrzymana w Polsce z rąk kardynała Wyszyńskiego. Komentując swoje 

zawołanie biskupie („Przez sprawiedliwość do miłości”) powie: „Wpatruję się w Słońce sprawiedliwości, 

którym jest Chrystus i w Zwierciadło sprawiedliwości, którym jest Maryja. Sprawiedliwość u Boga 

zamienia się w miłość, a więc taki jest mój biskupi program”.  

 

Jako biskup warmiński przygotował synod diecezjalny. Powołał do życia Wydział Teologii. Był 

propagatorem kultu bł. Doroty z Mątowów i świątobliwej Reginy Protmann, jak również sługi Bożego 

Stanisława Hozjusza. Sprowadził relikwie św. Wojciecha na Warmię. Tam również otrzymał prawdziwą 

lekcję odpowiedzialności za Kościół.  

 

4. PRYMASOSTWO  

 

Po zamachu na papieża i śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego (28.05.1981), bp Józef Glemp – mając 

zaledwie 52 lata – został mianowany Prymasem Polski oraz Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim i 

Warszawskim (3.07.1981). Po następnych dwóch latach Ojciec Święty mianował go kardynałem.  

 

On sam zdawał sobie wówczas sprawę ze spoczywającej na nim odpowiedzialności: „Tak – mówił – 

wiedziałem, że ciąży na mnie duża odpowiedzialność. I że jestem tak naprawdę w tym wszystkim sam. Bo 

owszem, inni biskupi mi doradzali, dyskutowaliśmy wspólnie, ale potem zawsze zostawałem ze wszystkim 

tym sam i ostateczna decyzja należała do mnie. To była wielka odpowiedzialność. Zwłaszcza gdy w grę 

wchodziło ludzkie życie” (M. Kindziuk, Kardynał, 225).  

 

Wiedział, że nie będzie drugim kardynałem Wyszyńskim. „Wyszyński – pisze George Weigel – posiadał 

niezwykły osobisty autorytet, który nie mógł zostać przekazany, nawet za sprawą papieskiego mianowania. 

Wyszyński był imponujący pod względem fizycznym; Glemp nie miał tego atutu. Wyszyński był mistrzem 

w odwoływaniu się do powszechnych uczuć religijnych; Glempowi, nie mniej inteligentnemu niż stary 

prymas, brakowało umiejętności nawiązywania osobistego kontaktu, myślał raczej w kategoriach 

biurokratycznych niż społecznych. Wyszyński mógł wołać o jedność w Kościele i przemawiać autorytetem 

człowieka, który przeciwstawiał się reżymowi swoim historycznym non possumus; w obliczu aktywnego, 

młodszego duchowieństwa, inspirowanego przez Jana Pawła II i ‘Solidarności’, Glemp mógł jedynie 

przywoływać autorytet swego urzędu, a tym samym nieuchronnie popaść w autorytaryzm. Glemp 

reprezentował prawnicze spojrzenie na negocjacje, to znaczy uważał, że powinny one toczyć się między 

ekspertami – nie było to podejście, które zjednałoby mu zaufanie robotników i dysydenckich 

intelektualistów doświadczających po raz pierwszy smaku demokracji w ramach ‘Solidarności’. I wreszcie, 

chociaż nikt nigdy tego nie powiedział, wszyscy wiedzieli, że po śmierci kardynała Wyszyńskiego prymas 

Polski de facto znajduje się w Rzymie” (G. Weigel, Świadek nadziei, s. 528.529).  

 

a. duszpasterstwo 

 

Pomimo tej różnicy, wiedział że nadrzędnym zadaniem każdego księdza, w tym także księdza prymasa jest 

duszpasterstwo. Tej sprawie ks. prymas poświęcał wszystkie swoje siły, przekonany, iż – tak jak św. Paweł 

– wypełnia zadanie apostolskie: „W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który 

przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5,20). Był 

świadom tego, że pierwszym i zasadniczym zadaniem Kościoła jest przekazywanie wiary w Jezusa 

Chrystusa, wychowanie sumienia tak w dziedzinie etyki indywidualnej, jak i etyki społecznej. Jego 

kalendarz był zawsze szczelnie zapełniony (spotkania, wyjazdy do parafii, konferencje, bierzmowania, 

wizytacje, święcenie kościołów). Ustanowił ok. 100 parafii w Archidiecezji Warszawskiej. Doprowadził do 
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powstania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Był permanentnie przepracowany 

i z pewnością przejdzie do historii jako jeden z najgorliwszych pasterzy. Na forum ogólnopolskim 

przewodniczył II Powojennemu Synodowi Plenarnemu w Polsce. Przygotowywał pielgrzymki papieskie 

Jana Pawła II i Benedykta XVI do Polski. Przypominając o niezrealizowanym postanowieniu twórców 

Konstytucji 3 maja, zainicjował budowę świątyni Opatrzności Bożej jako wotum narodu polskiego za dar 

odzyskanej wolności. Był zatroskanym o losy Kościoła w naszej ojczyźnie i świecie. Dostrzegał zagrożenia 

stojące przed Kościołem, a z drugiej strony, otwierające się przed nim szanse. 

 

Nie sposób szczegółowo opisać wszystkich więzi ks. kardynała z Polonią. Wyrażały się one w setkach wizyt 

duszpasterskich w ośrodkach polonijnych, tysiącach przebytych kilometrów, by dotrzeć do najbardziej 

odległych skupisk Polaków. Wspomagał też polskie wspólnoty żyjące za wschodnią granicą (na Ukrainie, 

Białorusi i Rosji), nawiązując przyjazne kontakty z Kościołem Prawosławnym na tamtych terytoriach.  

 

Z dużą odpowiedzialnością kierował Kościołem w Polsce nie tylko w czasie przełomu, ale także po 1989 

roku, kiedy Kościół musiał odnaleźć się w społeczeństwie pluralistycznym i od nowa określić swoje w nim 

miejsce. Z tego powodu niektórzy są nawet przekonani, że lata jego prymasowskiej posługi były nawet 

trudniejsze od czasów sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

 

Jego posługiwanie było tym trudniejsze, że swoją posługę rozpoczynał wyposażony w takie same specjalne 

uprawnienia Stolicy Apostolskiej, jakie posiadał kard. Wyszyński, tymczasem przemiany 

wewnątrzkościelne, związane z uzyskaniem wolności sprawiły, że stopniowo je tracił. Razem z przybyciem 

do Polski Nuncjusza Apostolskiego (jesienią 1989 roku), prymas przesłał pełnić funkcję papieskiego legata. 

W 1992 roku – na skutek reformy administracyjnej Kościoła – przestał być także Arcybiskupem 

Gnieźnieńskim (25.03.1992). Z kolei podziałowi uległa także Archidiecezja Warszawska (wyłączono z niej 

Diecezję Łowicką oraz Warszawsko-Praską); tak że z ok. 3 milionów wiernych pozostała tylko połowa. Ks. 

prymas wszystko to znosił bez narzekania. Cieszył się, że nowa organizacja wyjdzie na dobre młodym 

diecezjom, dlatego można go również nazwać „najpokorniejszym prymasem Polski”. Ci, którzy go bliżej 

znali przyznają, że był bezpośredni i prawdziwie pokorny. Nie szukał ani poklasku, ani własnej chwały, bez 

reszty oddany Kościołowi. 

 

b. polityka  

 

On nie był natomiast politykiem i za takiego się nie uważał. Wiedział, że Kościół nie jest potęgą polityczną 

ani partią, ale rzeczywistością moralną. A chociaż tak Kościół, jak i wspólnota polityczna wyrażają się 

poprzez widzialne struktury organizacyjne, to jednak z uwagi na swój kształt i cele obie te wspólnoty mają 

inną naturę. Kościół jest zorganizowany w taki sposób, aby odpowiedzieć na duchowe potrzeby swoich 

wiernych, natomiast wspólnoty polityczne tworzą relacje i instytucje służące temu, co wchodzi w zakres 

wspólnego dobra doczesnego. Autonomia i niezależność tych dwóch rzeczywistości istnieje przede 

wszystkim w porządku ich celów. Ze względu na swoje kompetencje Kościół jest powołany do tego, aby nie 

utożsamiać się ze wspólnotą polityczną, ani też nie wiązać się z żadnym systemem politycznym, dzięki 

czemu pozostaje niezastąpionym znakiem i obrońcą transcendencji osoby ludzkiej. Jego obowiązkiem jest 

głoszenie wiary i Katolickiej Nauki Społecznej a także wydawanie osądu moralnego, również o sprawach, 

które dotyczą porządku politycznego, zwłaszcza gdy wymagają tego fundamentalne prawa osoby albo 

zbawienie dusz, przy zastosowaniu tych środków pomocniczych, które są zgodne z Ewangelią i dobrem 

wszystkich, stosownie do czasu i zmieniających się warunków (GS 41; 42; 76). W wypowiedziach 

kardynała prymasa uderzała równowaga. Starał się on obiektywnie postrzegać rzeczywistość. Można się 

było z nim zgadzać, lub nie, ale trzeba było uznać, że starał się dogłębnie analizować problemy.  

 

Mając spore zacięcie historyczne, uważał, że – w odniesieniu do przestrzeni politycznej – znalazł się on w 

podobnym położeniu jak abp Feliński. Tamten – w obliczu powstania styczniowego – nie stawał po żadnej 

ze stron politycznych. Mając doświadczenie walki zbrojnej uznał, że patriotyzm porywający się do oręża na 

pierwsze zawołanie jest jałowy, a czasami nawet szkodliwy. Najważniejszym – według niego – było 
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rozwijanie sił i zasobów narodowych; nie tylko materialnych i intelektualnych, ale przede wszystkim tych, 

które stanowią o odrębności naszego narodu i nie pozwalają mu rozmyć się pośród naszych sąsiadów.  

 

W tej perspektywie abp Feliński np. krytycznie oceniał nastawionych patriotycznie kapłanów „gorącego i 

szlachetnego serca, ale nie dość kościelnego ducha, których głównym zadaniem było nie to, aby naród 

pozyskać Kościołowi, lecz aby przez katolicyzm wskrzesić ojczyznę, a przynajmniej zachować naród od 

zagłady. Czuli oni, że katolicyzm jest najgłówniejszą przeszkodą do naszego wynarodowienia, ale zamiast 

widzieć w nim jedynie zbawiający pierwiastek, co narodowi wiekuisty zapewnia żywot, oni widzieli w nim 

po prostu węgielny kamień polskiej narodowości, z wywróceniem którego runęłoby całe budowanie. 

Jakkolwiek przeto gorliwie i nieraz z narażeniem siebie bronili zasad katolickich i kościelnej w kraju 

organizacji, czuć jednak było, że nie tyle chodziło im o chwałę Bożą i dusz zbawienie, ile o sprawę polską. 

Nie powiem, aby księża ci nie mieli wiary lub kapłańskiej gorliwości, wielu z nich owszem przykładnymi 

byli kapłanami, ale ową Bożą rozczynę [zaczyn] okwaszał zawsze pierwiastek opartego na nienawiści 

patriotyzmu, który nie pozwalał im nigdy wznieść się na wyżyny prawdziwie chrześcijańskiej miłości” 

(Zygmunt Szczęsny Feliński, Pamiętniki, 388-389).  

 

Ks. kard. Glemp – idąc za myślą arcybiskupa Felińskiego i kardynała Wyszyńskiego – był przekonany o 

tym, że w Polsce było już dość wojen i przelewu krwi. Że Kościół winien się troszczyć o przetrwanie 

narodu. Tylko w takim kontekście można rozumieć wypowiedziane przez niego słowa, dotyczące stanu 

wojennego: „nie podejmujcie walki – Polak przeciwko Polakowi. Nie oddawajcie waszych głów, bo cena 

uciętej głowy będzie bardzo niska, natomiast każda głowa będzie bezcenna dla odbudowania Polski” 

(Warszawa, k-ół Matki Bożej Łaskawej - 13.12.1981). Tylko w takiej optyce można pojąć jego ówczesne 

podejście do ‘Solidarności’: „Bronimy ‘Solidarności’ w tej części, która jest słuszna, tj. w aspekcie 

zawodowym i narodowo-społecznym, a nie politycznym” – mówił na posiedzeniu Rady Głównej 

Episkopatu Polski (19.01.1983). W tamtym czasie krytykowano wiele jego wypowiedzi i decyzji. Dzisiaj – 

patrząc z perspektywy lat – dochodzimy do wniosku, że przeprowadził on rodaków przez dramatyczny czas 

z minimalnymi stratami.  

 

„Błogosławieni, którzy w czasie gromów  

Nie utracili równowagi ducha,  

Którym na widok spustoszeń i złomów  

Nie płynie z serca pieśń rozpaczy głucha;  

Którzy wśród nocy nieprzebytej cieni  

Nie tracą wiary w blask rannych promieni:  

Błogosławieni?”  

(Jan Kasprowicz, Błogosławieni).  

 

c. związki z Poznaniem 

 

W tym miejscu wypada zwrócić jeszcze uwagę na związki ks. prymasa z Poznaniem. To tutaj, w Poznaniu, 

kleryk Glemp odbywał swoje studia teologiczne (1952-1956). Tutaj zadzierzgnięte więzi rocznika świeceń 

owocowały później corocznymi spotkaniami kapłanów gnieźnieńskich i poznańskich. Kiedy tylko mógł, ks. 

kardynał przyjeżdżał na nie i interesował się żywo losem swoich kolegów.  

 

Brał też udział w poznańskim Kongresie Akcji Katolickiej. W Ostrowie święcił pomnik kardynała 

Ledóchowskiego. Był orędownikiem budowy pomnika Poznańskich Krzyży. W 1983 roku – jako gospodarz 

pielgrzymki papieża do Polski – zabiegał o to, by Ojciec Święty mógł modlić się na Placu Mickiewicza, co 

udało się zrealizować dopiero w wolnej Polsce, gdy Jan Paweł II przyjechał do Poznania w 1997 roku. 

Otrzymał też godność „Wybitnej osobistości pracy organicznej”, przyznaną mu przez Towarzystwo im. 

Hipolita Cegielskiego. 
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Gdy idzie o duszpasterstwo polonijne, to wielokrotnie odwiedzał Dom Główny Chrystusowców w Poznaniu.  

 

d. osobisty związek 

 

Ja sam poznałem księdza Glempa po raz pierwszy w Gnieźnie w 1967 roku, kiedy to – rozpoczynając studia 

w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym – towarzyszyłem jego wyprowadzce do Warszawy, 

gdzie został kapelanem i sekretarzem ks. prymasa Wyszyńskiego.  

 

Z woli Stolicy Apostolskiej i jego rąk otrzymałem w Katedrze Gnieźnieńskiej święcenia biskupie 

(25.03.1992), które były zarazem ostatnim oficjalnym aktem urzędowym ks. prymasa jako Arcybiskupa 

Gnieźnieńskiego. Za ten gest, dzięki któremu Chrystus Pan – choć zasiada po prawicy Boga Ojca – jest 

wciąż obecny pośród wiernych, jestem mu bardzo wdzięczny.  

 

Potem podziwiałem jego rozwagę i niespieszność decyzji w przewodzeniu Konferencji Episkopatu Polski. 

W końcu także – jego koleżeńskość, gdy regularnie, każdego roku w dniu urodzin przybywał do 

Inowrocławia, aby spotkać się ze swoją chrzcielnicą w kościele Marii Panny i kolegami z Liceum 

Kasprowicza, z których jeden został później rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza a drugi rektorem 

Akademii Medycznej w Poznaniu.  

 

5. SENIORAT  

 

A potem nastał czas odpoczynku. Dnia 6 grudnia 2006 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z 

urzędu Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, pozostawiając – do momentu ukończenia 80 lat – tytuł 

Prymasa Polski. Po upływie tego czasu – dnia 18 grudnia 2009 – godność prymasowska została 

przywrócona metropolitom gnieźnieńskim. 

Dnia 23 stycznia 2013 ks. prymas-senior zmarł. Jego śmierć przyjęliśmy z wielkim smutkiem, bo odszedł od 

nas – po Edmundzie Dalborze, Auguście Hlondzie i Stefanie Wyszyńskim – jeden z czwórki wielkich 

prymasów XX wieku, których życie i działalność była ściśle związana ze sprawą polskiej niepodległości. 

Odszedł ktoś, kto dobrze wiedział, co znaczy być strażnikiem sumienia polskiego narodu. Pozostanie on w 

naszych wspomnieniach jako człowiek wielki. Wielki, przez swoje zmagania o prawo do publicznego 

miejsca dla Kościoła katolickiego w Polsce. Wielki, poprzez swoje starania, aby nasza ojczyzna mogła dalej 

budować swoją przyszłość na fundamentach chrześcijańskich.  

 

„Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli” (Ps 116,15). Niech miłosierny i sprawiedliwy Sędzia 

okaże się łaskawy dla swojego sługi, który całym swoim życiem głosił Jego chwałę.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

„Błogosławieni, albowiem ich syny  

Będą sprzątali z ich ziaren owoce;  

I wśród zmartwychwstań porannej godziny,  

Gdy złote słońce blaskiem zamigoce,  

Będą wołali duchem podniesieni:  

Za ojców sprawą świat się nam rumieni –  

Błogosławieni!...” 

(Jan Kasprowicz, Błogosławieni).  
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Rozważania Arcybiskupa Poznańskiego, Zakończenie Poznańskiej Drogi Krzyżowej, 

14.2.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Bycie dla innych. Rozważanie na zakończenie Poznańskiej Drogi Krzyżowej 

(14.02.2013). 
 

Kończy się właśnie następna Poznańska Droga Krzyżowa, która jest wyrazem naszego hołdu dla cierpiącego 

Zbawiciela, a jednocześnie jest wyrazem pragnienia przebłagania za grzechy osobiste i społeczne 

mieszkańców naszego Miasta oraz prośbą o potrzebne łaski dla wszystkich chrześcijan. Na początku 

Wielkiego Postu podjęliśmy tę pokutną drogę nie samotnie, ale razem z wielu braćmi i siostrami we 

wspólnocie Kościoła, aby przygotować na naszą wielkopostną drogę oczyszczenia.  

   

1. TAJEMNICA KRZYŻA  

 

Jezus nie przyszedł na świat przede wszystkim po to, żeby cierpieć i wzywać nas do cierpienia z sobą. 

Gdyby tak brzmiało orędzie Chrystusa, byłby to czysty masochizm, gloryfikacja cierpienia i kultura śmierci. 

Jezus tego nie głosił. Od samego początku jego przepowiadanie było Ewangelią, czyli radosną nowiną. On 

pojmował siebie jako posłańca radości: „niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 

oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 11,5).  

 

Niewidomi, sparaliżowani, trędowaci, głusi, umarli symbolizują nędzę duchową ówczesnego Izraela i 

świata. Jezus występuje przeciwko temu cierpieniu. Nędza i cierpienie nie są zgodne ze stwórczym planem 

Boga. Jezus pragnie, aby Bóg stał się Panem w świecie i żeby w ten sposób stworzenie stało się tym, do 

czego zostało stworzone.  

 

Ta przemiana nie dokonuje się w sposób magiczny. Dokonuje się właśnie przez Jezusowe poddanie się woli 

Bożej, przez to, że Jezus całą swoją egzystencją istnieje dla Ludu Bożego. Orędzie Jezusa jest więc w pełni 

Radosną Nowiną, które od samego początku skrywa w sobie owo radykalne bycie „dla innych”; dla Izraela, 

dla świata. To „bycie dla innych” jest nierozdzielnie związane z samym posłaniem Jezusowym. Stąd 

uczniowie, których gromadzi przy sobie Jezus, uczą się od niego troskliwości, służenia innym, rezygnacji z 

siebie i życia dla Ludu Bożego (G. Lohfink, Jezus z Nazaretu…, 424). Gdybyśmy to bycie „dla innych” 

usunęli z orędzia Jezusowego, stałoby się ono pustą skorupą orzecha bez treści.  

Co się dzieje, kiedy takie orędzie trafia na obojętność, sprzeciw, na chęć zniszczenia? Pozostaje ono w 

dalszym ciągu Dobrą Nowiną, ale równocześnie ujawnia w sposób bardziej wyrazisty i dobitny 

„poświęcenie dla innych”.  

 

Aby rzeczywiście być „dla innych”, aby stać się całkowitym darem z siebie, potrzeba doświadczenia krzyża, 

trzeba naśladowania Chrystusa na jego drodze wiodącej do Kalwarii. Jest to droga, na której każdego dnia 

trzeba się uczyć wyzwolenia z naszego egoizmu i naszych ograniczeń, aby uczynić miejsce Bogu, który 

przekształca nasze serce. 

Benedykt XVI – nawiązując wczoraj do słów proroka Joela, który w imieniu Boga wzywa nas: 

„Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!” – zwrócił uwagę na to, że także „w naszych czasach wielu 

jest gotowych, by rozdzierać szaty w obliczu skandali i niesprawiedliwości – rzecz jasna popełnionych przez 

innych – ale niewielu jest skłonnych, by czynić to w odniesieniu do swojego własnego ‘serca’, swojego 

sumienia i swoich intencji, pozwalając, by Pan je przemienił, odnowił i nawrócił”.  

 

2. KRZYŻ POSŁUGI PAPIESKIEJ  
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W tę wielkopostna Drogę Krzyżową wprowadziła nas poruszająca wiadomość, która dotarła do nas dnia 11 

lutego. Ojciec święty Benedykt XVI zakomunikował kardynałom swoją „decyzję o wielkiej wadze dla życia 

Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu 

podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową.  

 

[...] aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim 

przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno 

ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność 

do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi.  

 

Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi 

Biskupa Rzymu, Następcy Piotra”.  

 

Świat przyjął papieską decyzję z zaskoczeniem. Abdykacja świadczy o tym, że papiestwo jest służbą 

niełatwą. Jesteśmy przecież przeświadczeni, że papież jest człowiekiem głębokiej wiary, mądrości i 

wielkiego serca, wrażliwości i delikatności, umiejącym podejmować najgłębsze problemy i rozterki 

współczesnego świata i współczesnej kultury. Ma głębokie rozeznanie znaków czasu i widać, że jest to 

człowiek bardzo pokorny i bezpośredni. Okres sprawowania przezeń urzędu papieskiego był czasem 

zbawiennym dla Kościoła. To wielki człowiek, który wyprowadził Kościół XXI wieku na wyższy poziom 

teologiczny. Podjął odważnie tak delikatne kwestie jak np. kwestia wolności religijnej w islamie, jak relacja 

prawa naturalnego do prawa stanowionego – podczas słynnego przemówienia w Bundestagu w Berlinie. 

Wiele jego wypowiedzi pozostanie kamieniami milowymi historii myśli ludzkiej. W tym człowieku rozum 

całkowicie panował nad emocjami, czego wyraźnym dowodem jest jego ostatnia decyzja. Kiedy jednak 

ustają siły fizyczne, wszystkie te ogromne walory rozumu i serca – według długiej i rozważnej refleksji 

papieża – nie wystarczają do spokojnego przewodzenia Kościołowi.  

 

Gest abdykacji świadczy o miłości papieża do Kościoła, która dobro Kościoła stawia wyżej, aniżeli dobro 

własne. Jest to pełna pokory decyzja, która świadczy o wielkość Benedykta XVI, który odkłada na bok 

własne dobro, ażeby ułatwić przyszłą drogę Kościołowi.  

 

Na to wydarzenie trzeba spojrzeć w perspektywie wiary. Papież – człowiek o wrażliwym i 

odpowiedzialnym sumieniu – uderza w „wielki dzwon”, żeby obudzić sumienia ludzi i wezwać ich do 

większej odpowiedzialności za Kościół. Gdy dzisiaj atakuje się same podstawy człowieczeństwa, gdy 

atakowana jest troska o życie, o wychowanie młodego pokolenia oraz małżeństwo i rodzinę, i to już nie 

przez poszczególne ugrupowania, ale przez źle pojętą międzynarodową globalizację, trzeba stanąć po stronie 

Ewangelii.  

 

W takiej sytuacji winniśmy wyrazić naszą wdzięczność za ten głęboki teologicznie pontyfikat, darzony 

przez Polaków zaufaniem, sympatią i miłością, dlatego na najbliższą niedzielę kieruję wezwanie do 

wszystkich wiernych naszej archidiecezji o modlitwę za Benedykta XVI, o co nas prosił, oraz o wiele łask 

Bożych dla nowego Ojca świętego.  

 

3. PODZIĘKOWANIE  
 

Umocnieni Drogą Krzyżową, z ufnością i radością rozpocznijmy nasze wielkopostne pielgrzymowanie, w 
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którym silnie rozbrzmiewa zachęta do nawrócenia, do „powrotu do Boga całym swoim sercem, całą swoją 

duszą”. 

 

A teraz nadszedł czas na podziękowanie wszystkim uczestnikom dzisiejszej Poznańskiej Drogi Krzyżowej:  

 Współbraciom w biskupstwie, bp Zdzisławowi Fortuniakowi i Grzegorzowi Balcerkowi, 

 Duchowieństwu, 

 Moderatorom i klerykom Wyższych Seminariów Duchownych,  

 Osobom życia konsekrowanego,  

 Przedstawicielom władz, 

 Profesorom wyższych uczelni Miasta Poznania, 

 Wszystkim dźwigającym krzyż przedstawicielom poznańskich parafii,  

 Autorowi stacji dzisiejszej Drogi Krzyżowej- ks. Markowi Jarząbkowi,  

 Lektorowi oraz kantorom, 

 Służbie liturgicznej, 

 p. Aleksandrowi Tecławowi wraz ze starszyzną cechową Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, 

 p. pułkownikowi Andrzejowi Piaseckiemu z młodzieżą z klasy wojskowej, 

 Harcerkom i harcerzom,  

 Policji i Służbie Porządkowej, 

 Zarządowi Dróg Miejskich,  

 Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji,  

 Każdemu z uczestników dzisiejszej podnoszącej na duchu Drogi Krzyżowej. 

 

- Na koniec 3 zaproszenia. Serdecznie zapraszam: 

 wszystkich pracowników akademickich na ich święto patronalne, które przypada w święto Katedry 

św. Piotra. W tym dniu – 22 lutego – świat nauki spotyka się co roku w Katedrze Poznańskiej o 

godzinie 18.30 na nieszporach z okolicznościowym przesłaniem,  

 wszystkich, którzy czują dług wdzięczności wobec osoby Ojca Świętego zapraszam na 

dziękczynienie za pontyfikat Benedykta XVI do katedry, w niedzielę dnia 3 marca na godz. 10.00,  

 tegoroczne Misterium Męki Pańskiej – jak zwykle – będzie miało miejsca na poznańskiej Cytadeli w 

sobotni wieczór przed Niedzielą Palmową, dnia 23 marca o godz. 19.00. 

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, V Niedziela Zwykła -C , 10.2.2013  

Abp Stanisław Gądecki. Zostawili wszystko i poszli za Nim. V Niedziela Zwykła „C” (Poznań, kościół 

pw. Wniebowstąpienia Pańskiego - 10.02.2013).  
 

Dzisiaj przypada V Niedziela Zwykła, poprzedzająca bezpośrednio Środę Popielcową oraz początek 

Wielkiego Postu. W takiej chwili Słowo Boże wzywa nas, słabych i grzesznych ludzi, abyśmy odważyli się 

przekroczyć barierę własnej słabości, grzeszności i lęku. Byśmy zaufali Temu, który nas wzywa.  

   

Aby ułatwić taką decyzję, warto więc przyjrzeć się dzisiaj trzem sprawom; powołaniu Izajasza, powołaniu 

Szymona Piotra i naszemu własnemu powołaniu.  

 

1. POWOŁANIE IZAJASZA 
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Jako pierwszy staje nam przed oczyma poruszający obraz powołania proroka Izajasza; izajaszowe 

doświadczenie mistyczne w świątyni jerozolimskiej: „W roku śmierci króla Ozjasza [tzn. w 739 przed Chr.] 

ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny 

stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje 

nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia 

pełna jest Jego chwały»” (Iz 6,1-3).  

 

Ta wizja najpierw budzi w Izajaszu trwogę, poczucie własnej niegodności i grzeszności: „Biada mi! Jestem 

zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a 

oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!” (Iz 6,5). Naturą Boga jest świętość, podczas gdy naturą 

człowieka jest grzeszność, stąd przerażenie tego, który słyszy głos Boży. Ta grzeszność Izajasza zostaje 

umiejscowiona na jego wargach, ponieważ ujawniają jego wnętrze, to, co kryje się w jego sercu. One też 

będą najważniejszym narzędziem w spełnianiu misji prorockiej, dlatego domagają się one szczególnego 

oczyszczenia: „Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami 

wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, 

zgładzony [kippur] twój grzech»” (Iz 6,6-7).  

 

Ostatnim etapem wizji będzie przekazana Izajaszowi misja: „I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo 

mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»” (Iz 6,8). Bóg posyłający nie 

jest kimś, o kim się mówi, lecz to Ten, który mówi i który posyła. Posyła przed sobą nieustraszonego 

proroka, swojego świadka, głos Prawdy.  

Izajasz czuje wewnętrzne przynaglenie; nie może milczeć. Doświadczył mocy Boga i bez wahania staje 

naprzeciw Izraelowi i Asyrii, głosząc zwycięstwo Boga oraz tych, którzy w Nim pokładają nadzieję.  

 

2. POWOŁANIE SZYMONA PIOTRA  

 

Podobne do Izajasza doświadczenie – po ok. siedmiu wiekach – staje się udziałem galilejskiego rybaka o 

imieniu Szymon. Ewangelia pamięta to pierwsze powołanie Piotra bardzo szczegółowo. 

 

Gdy Jezus przestał przemawiać do tłumu, skierował wyłącznie do Szymona słowo, które nie jest tylko 

nauką, ale wezwaniem do działania. Jest zaproszeniem do podjęcia ryzyka wiary. Jako rybak Szymon wie, 

że ostatnia noc upłynęła na jałowym trudzie. Właśnie skończył swoją pracę. A zatem polecenie Jezusa 

znaczy dla niego: uczyń na oczach wszystkich coś, co jest niezgodne ze zdrowym rozsądkiem, z całym 

twoim dotychczasowym doświadczeniem. „A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic 

nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci»”. W ten sposób Szymon dał Jezusowi odpowiedź, która 

świadczy o tym, że słowo Jezusa, które widział w działaniu, przekonało go. Był świadkiem tego. że Jezus 

swoim słowem dokonuje rzeczy niemożliwych: wyrzuca demona z człowieka opętanego (Łk 4,35), gromi 

złe duchy (Łk 4,41) i uwalnia od gorączki jego teściową (Łk 4,39). Dlatego też, gdy słyszy polecenie 

skierowane wprost do siebie, nie waha się. Wie, że słowo Jezusa domaga się aktu wiary, to znaczy czynu 

wynikającego z wiary.  

 

I wtedy posłuszeństwo słowu Jezusa objawiło swoją moc i skuteczność. Owocem stał się przeobfity połów. 

Szymon musiał wezwać na pomoc wspólników z drugiej łodzi, co można odczytać jako aluzję do przyszłej 

misji ewangelizacyjnej uczniów Jezusa, której nie da się realizować samemu, bez współpracy z szerszą 

wspólnotą.  

 

Szymon, na którego wcześniej spojrzał Jezus, sam teraz patrzy na Jezusa i widzi w Nim kogoś 

nieskończenie większego niż cudotwórcę, który napełnił mu łódź obfitym połowem. Świadczy o tym jego 

reakcja wyrażona w geście i słowach. Pada (gr. prospipto) przed Jezusem, w geście adoracji, należnym 
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Bogu samemu (Ps 95,6). 

 

Z tą postawą korespondują słowa Szymona. Zdają się one być echem wyznania z opisu powołania proroka 

Izajasza: „Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu 

o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!” (Iz 6,5). Piotr dostrzega nie tylko 

ryby, ale poprzez ten znak widzi w Jezusie objawiającego się „Pana” (Kyrios w LXX = Jahwe) i wizja ta 

budzi w nim świętą bojaźń, która zawsze towarzyszy autentycznemu spotkaniu z żywym Bogiem. Nie jest to 

jednak zabobonny strach, który odpycha od Jezusa; przeciwnie, Piotr odczuwa zachwyt i miłość, która – 

mimo własnej grzeszności – pociąga go nieodparcie do Jezusa („przypadł Mu do kolan”). 

 

„Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił»”. Jezus objawia Piotrowi, kim on – 

prosty rybak i grzesznik – może się stać dzięki więzi z Jezusem. Odsłania przed nim perspektywę misji 

apostolskiej. Będziesz „łowił” ludzi. Użyty tu czasownik „łowić” oznacza „chwytanie żywcem”. Dzieło 

apostolskie, które Jezus zapowiada Piotrowi będzie łowieniem dla życia, nie dla śmierci.  

 

Piotr i jego przyjaciele rozumieją wagę tego zaproszenia, dlatego zostawiają wszystko: rodzinę, jezioro, 

łódź, sieci, złowione ryby, ponieważ po to by przylgnąć do Jezusa i umiłować Go ponad wszystko, trzeba 

coś zostawić za sobą i kogoś opuścić (por. Mk 1,18.20). Opuszczając dobrze znane sobie brzegi jeziora 

zaczynają iść nową drogą, której dotąd nie znali. Tą nową drogą i nowym środowiskiem życia staje się dla 

nich Jezus. Dopiero w tym momencie słowa Jezusa o wypłynięciu na głębię uzyskują swoje pełne 

znaczenie.  

 

Człowiek musi wpierw poznać swoje ograniczone możliwości i dowiedzieć się, na co go stać. Musi 

dostrzec, jak bardzo ograniczone są jego możliwości. Dopiero wtedy, może świadomie zawierzyć Bogu. 

Piotr wybiera zawierzenie i odtąd uczyni wszystko, by z tej drogi nie zejść. Przeżyje momenty potknięć, ale 

nie zejdzie już z samej drogi zawierzenia. Cudowny połów był potrzebny po to, aby zrodziła się misja 

Piotra, który będzie świadczył – aż do przelewu krwi – o konieczności przyjęcia przez cały świat orędzia 

Jezusa z Nazaretu. Misja bowiem rodzi się zawsze ze spotkania z Panem, z doświadczenia Jego mocy i 

miłości.  

 

3. NASZE POWOŁANIE  

 

A jak wygląda nasze powołanie. Najpierw trzeba zauważyć, że znajdujemy się w innych czasach niż Izajasz 

czy Szymon Piotr. Nasze czasy nie wnoszą nic nowego do samej istoty powołania, nie mniej jednak są one 

zdecydowanie inne, niż czasy Izajasza czy Piotra.  

 

a. Na tę poważną różnicę wskazał swego czasu abp Marek Jędraszewski, postrzegając ją jako owoc 

postępującej – od czasów średniowiecza – degradacji cywilizacji europejskiej, dostrzegalnej szczególnie 

wyraźnie na polu filozofii europejskiej.  

 

Pierwszym etapem było Średniowiecze, gdzie była mowa o Bogu, Chrystusie, Kościele i człowieku – jako o 

pewnej naturalnej harmonii, tworzącej całość kulturową i cywilizacyjną. W porządku wiary uznawano 

wówczas Boga objawienia oraz „fides et ratio”. W porządku nadziei, myślano o życiu wiecznym. W 

porządku miłości, mowa była o miłości Boga i bliźniego. Synteza tych elementów dawała człowiekowi 

wielką nadzieję.  

 

Drugim etapem była Reformacja. Wprawdzie uznawała ona jeszcze Boga, Chrystusa i człowieka (jako 
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niewolnika grzechu i śmierci), ale odrzucała już Kościół. W porządku wiary pojęcia takie jak sola scriptura, 

sola gratia, stały się pożywką dla fideizmu. W porządku nadziei, mowa jeszcze o życiu wiecznym, ale tylko 

dla tych, którzy są do tego predestynowani (Kalwin). Mowa też o niemożności miłości, ale dobre czyny 

przedstawione są jako obowiązek, lub kryterium odrodzenia. 

Trzecim etapem jest Oświecenie, które pozostawia jeszcze Boga i człowieka, odrzuca natomiast Chrystusa i 

Kościół. W porządku wiary pozostaje Bóg filozofów (deizm), sola ratio, oraz człowiek naturalnie dobry 

(Rousseau), którego niszczy cywilizacja bądź stosunki społeczne i który nie potrzebuje żadnego nawrócenia 

ani wyzwolenia z grzechu. W miejsce życia wiecznego, wchodzi postęp cywilizacyjny; królestwo rozumu i 

wolności. Szczęśliwość dokonuje się przez powrót do natury, gdzie podstawową funkcję sprawuje uczucie i 

serce. W miejsce miłości wchodzi sapere aude (czyli „miej odwagę posługiwać się własną mądrością”, bez 

obcego kierownictwa), imperatyw kategoryczny Kanta, wolność, równość i braterstwo oraz umowa 

społeczna.  

 

Czwartym stopniem degradacji kulturowej był wiek XIX. W świetle dominujących wówczas nurtów 

filozofii pozostaje tylko człowiek. Nie ma już miejsca dla Boga (śmierć Boga), ani Chrystusa, ani Kościoła. 

W porządku wiary mówi się o rozumie absolutnym (Hegel) i ludzkości. W porządku nadziei, o 

determinizmie dziejowym (Marks), postępie i ładzie (Comte), oraz trwałości gatunku (Feuerbach). Miłość 

zostaje zastąpiona przez akceptację konieczności, przez altruizm gatunkowy streszczający się w haśle: 

Homo homini deus (człowiek dla człowieka bogiem – Feuerbach).  

 

Piąty etap degradacji przynosi wiek XX. W głównych nurtach filozofii nie ma już mowy o Bogu, Chrystusie 

ani Kościele. Konsekwencją „śmierci Boga” jest śmierć człowieka. Znaczenie ma tylko „nadczłowiek”. 

Tego „nadczłowieka” nie krępują żadne prawa, za wyjątkiem mocy, dzięki której jest on wybrańcem i 

zwycięzcą. W porządku wiary pojawiają się szaleńcze utopie totalitarne: nazizm (czyli utopia artystów) oraz 

komunizm (czyli utopia filozofów). Nadzieja wiązana jest z tysiącletnią Rzeszą, z czystością rasową, 

świetlanym jutrem społeczeństwa bezklasowego. W porządku miłości pozostaje przestrzeń jedynie dla 

braterstwa rasowego bądź klasowego.  

 

Szóstym krokiem jest rok 1968. Tu nie ma już mowy o „nadczłowieku”, a tylko o „człowieku jako 

zwierzęciu”. Człowiek nie jest niczym więcej jak tylko sumą dokonujących się w nim procesów 

biologicznych i chemicznych – najdoskonalszym ze zwierząt. Miejsce wiary zajmuje stopniowo 

postmodernizm (liberalna ironistyka – Rorty). Nadzieję ma ofiarować przyjemność chwili (hedonizm). 

Miłość Boga i bliźniego zastępuje skrajny egoizm, idący w parze z błędnie rozumianą tolerancją.  

 

I wreszcie siódmy – przeżywany obecnie, u progu XXI wieku – etap degradacji. Tu ideałem staje się 

koncepcja „człowieka maszyny”, umożliwiona przez nieznany wcześniej rozwój medycyny i techniki. 

Porządek wiary zajmuje biotechnologia. Porządek nadziei zastępuje „życie wieczne” na ziemi. W porządku 

miłości – nie ma już miejsca na miłość Boga i bliźniego – jest natomiast miejsce na kult ciała. W oparciu o 

tego rodzaju spojrzenie budowany jest wielki przemysł sportowy i rekreacyjny, kluby fitness, spa, itd. Ten 

właśnie model „człowieka - maszyny” jest aktualnie z wielkim zaangażowaniem wprowadzany w Polsce. 

Charakteryzuje go, m.in. zgoda na in vitro, na produkowanie człowieka na życzenie, na testament życia, na 

eutanazję, która pozwala odciążyć system ubezpieczeń społecznych.  

 

b. Jak my dzisiaj – w tak bardzo zmienionych okolicznościach – rozumiemy nasze, chrześcijańskie 

powołanie?  

Najpierw ma ono wymiar indywidualny. Każdy ochrzczony jest powołany do uczestniczenia w życiu 

Bożym, „istnieje bowiem tylko dlatego, że Bóg stworzył go z miłości i wciąż z miłości zachowuje, a żyje w 

pełni wedle prawdy, gdy dobrowolnie uznaje ową miłość i powierza się swemu Stwórcy” (Gaudium et spes, 
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19). W ewangelicznej przypowieści „gospodarz” wzywa robotników do swojej winnicy o różnych porach 

dnia: jednych wczesnym rankiem, innych około dziewiątej rano, jeszcze innych około południa i około 

trzeciej, ostatnich około piątej (por. Mt 20, 1 n.). Św. Grzegorz Wielki komentując ten ewangeliczny tekst 

porównuje pory dnia z wiekiem człowieka. „Można przyjąć – pisze – że różne pory dnia wskazują różny 

wiek człowieka. Według takiej interpretacji ranek z pewnością oznacza okres dzieciństwa. Godzina trzecia – 

lata dorastania: słońce świeci coraz wyżej – człowiek rośnie i zapala się do życia. Godzina szósta oznacza 

młodość: słońce stoi niejako w zenicie – człowiek osiąga pełnię swoich sił. Początek starości godzina 

dziewiąta, gdyż jak słońce chyli się ku zachodowi, tak człowiek zaczyna tracić młodzieńczą werwę. 

Godzina jedenasta jest godziną ludzi w bardzo podeszłym wieku. (...) A zatem to, że robotnicy są wzywani 

do winnicy o różnych porach dnia, ma oznaczać, że jedni osiągają świętość życia już jako dzieci, inni w 

młodości, jeszcze inni jako dojrzali ludzie lub jako starcy” (Christifideles laici, 49).  

 

Ale oprócz tego powołania indywidualnego – dzięki specyficznym darom i charyzmatom, jakie każdy 

otrzymał – każdy z nas ma także swoje powołanie społeczne. W zależności od stanu i uzdolnień każdego, 

każdy z nas ma przywilej uczestnictwa w dziele apostolatu; wezwanie do „łowienia ludzi” dla Chrystusa. 

Bóg powoływał i powołuje ludzi nie tylko do tego, aby przylgnęli do Niego całą swoją naturą, ale także, by 

otwierali przed swoimi bliźnimi bramy nieskazitelnego życia Bożego.  

 

Wypada upaść na kolana i błagać Boga, by sam zechciał przysłać swego serafina z żarzącym węglem i jak 

najszybciej oczyścił nasze serca, abyśmy modli stać się Jego wiarygodnymi prorokami.  

 

4. WITRAŻ  

 

Na koniec pozwólcie, że dorzucę jeszcze jedną myśl na temat święconego dzisiaj pięknego witrażu, 

przedstawiającego drzewo oliwne. Wiemy, że każdy witraż posiada własną specyfikę. Widziany z zewnątrz 

świątyni wydaje się szary i na tym wrażeniu można by poprzestać. Dopiero wchodząc do wnętrza kościoła, 

możemy ujrzeć całe jego piękno. Kiedy wejdziemy do wnętrza kościoła (nie tylko tego materialnego, ale 

jeszcze bardziej do Kościoła duchowego), witraż wprowadzi nas w inną rzeczywistość. 

 

a. O tej „innej” rzeczywistości mówią dwa teksty biblijne, z których jeden patrzy na rzeczywistość od strony 

Boga (Pnp) a drugi od strony człowieka (Koh). 

 

„Umiłowany mój podobny do gazeli,  

do młodego jelenia.  

Oto stoi za naszym murem,  

patrzy przez okno,  

zagląda przez kraty” (Pnp 2,9). 

 

W sensie dosłownym midrasze do tego tekstu twierdzą, że idzie o wizytę „Umiłowanego”, czyli Boga, który 

przychodzi do swej „Oblubienicy”, czyli do Izraela. Wizyta ta ma miejsce w Egipcie wiosną, w noc 

paschalną, kiedy chwała Pańska objawiła się, zabijając wszystkich pierworodnych Egiptu i pierworodnych 

Izraelitów. Chwała zatrzymała się przed ich domami, zajrzała przez okna i kraty w oknach, i zobaczyła na 

odrzwiach krew baranka paschalnego. Ocalenie przyszło dzięki temu, iż Mojżesz nakazał starszym Izraela: 

„Odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin i zabijcie jako paschę. Weźcie gałązkę hizopu i zanurzcie ją 

we krwi, która jest w naczyniu, i krwią z naczynia skropcie próg i oba odrzwia. Aż do rana nie powinien 

nikt z was wychodzić przed drzwi swego domu. A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a 

zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi wejść do 

tych domów, aby [was] zabijał” (Wj 12,21-23). 
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W sensie duchowym – powie św. Hieronim – chodzi o Chrystusa przychodzącego do Kościoła (Komentarz 

do Pieśni nad Pieśniami, 57). Patrzy On do wnętrza naszej duszy przez okno naszego serca. W zależności od 

naszego udziału w tajemnicy paschalnej lub jej braku, jest to spojrzenie zachowujące przy życiu lub 

uśmiercające.  

 

b. Ale istnieje też spojrzenie poprzez witraż, jakim są oczy człowieka.  

 

„Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości,  

zanim jeszcze nadejdą dni niedoli  

zanim zaćmi się słońce i światło,  

i księżyc, i gwiazdy,  

i chmury powrócą po deszczu;  

w czasie, gdy trząść się będą stróże domu,  

i uginać się będą silni mężowie,  

i będą ustawały [kobiety] mielące, bo ich ubędzie,  

i zaćmią się patrzące w oknach” (Koh 12,1-3). 

I drzewo migdałowe zakwitnie,  

i ociężałą stanie się szarańcza,  

i pękać będą kapary;  

bo zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu” (Koh 12,1-3.5).  

 

W sensie dosłownym mowa tu o rozpadającym się zamku. Jednakże w sensie alegorycznym (św. Hieronim) 

jest to pieśń o starzeniu się człowieka: „stróże” to nasze ramiona; „silni mężowie” to nogi; „mielące 

kobiety” to zęby; „patrzące w oknach” to oczy; „drzwi na ulicę” to uszy; „łoskot młyna” to głos; „drzewo 

migdałowe” to siwe włosy; ociężała „szarańcza” to żmudny koniec; „kapary” to życie płciowe, które ustaje. 

„Pomnij na Stwórcę swego w dniach swej młodości”, to znaczy szukaj Boga, dopóki twoje oczy widzą. Gdy 

przyjdzie starość a razem z nią zamglone widzenie, możesz już nie dostrzec Stwórcy.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Tyle wystarczy na dzisiaj. Na koniec chciałbym jeszcze serdecznie podziękować wszystkim, którzy spotkali 

się na modlitwie w dniu poświecenia nowego witraża, a więc: 

 

-Bogu, będącemu źródłem wszelkiego piękna,  

-Księdzu Proboszczowi Janowi Szczepaniakowi, 

-Księżom Wikariuszom i Rezydentowi,  

-Księdzu Dziekanowi i wszystkim obecnym tutaj kapłanom, 

-Darczyńcom,  

-Radzie Ekonomicznej, 

-Pani Grażynie Strykowskiej, Projektantce witrażu,  

-Wykonawcom i Montażyście witraża,  

-służbie liturgicznej,  

-chórowi, 

-wszystkim drogim Parafianom i Gościom.  

 

Zamknijmy naszą dzisiejszą refleksję słowami kardynała Newmana: „O Boże, Ty stworzyłeś mnie dla ściśle 

określonej misji, powierzając mi zadanie, którego nie powierzyłeś nikomu innemu. Jeśli upadnę, Ty możesz 

wybrać kogo innego; wiem o tym, że możesz wzbudzić z kamieni nowych synów Abrahamowi, lecz to nie 

przeszkadza, abym miał udział w Twoim dziele, o Boże mój, abym był ogniwem łańcucha, węzłem 

łączącym ludzi. Ty nie stworzyłeś mnie na próżno. Spraw, abym był posłuszny Twoim przykazaniom i 

służył Ci w moim powołaniu, pełniąc dobro i stając się aniołem pokoju i świadkiem prawdy, pozostając na 

miejscu, jakie Ty, o Panie, mi przeznaczyłeś” (J. H. Newman).  
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święto Katedry św. Piotra, 22.2.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Wiara człowieka nauki (Święto Katedry św. Piotra – 22.02.2013). 

 

Ekscelencje, Najczcigodniejsi Księża Biskupi, 

Kapituło Archikatedralna,  

Magnificencje Rektorzy i Prorektorzy Wyższych Uczelni, 

Magnificencje Rektorzy Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, 

Panie Prezesie Poznańskiego Oddziału PAN, 

Pani Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,  

Członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim,  

Dziekani i Profesorowie, Adiunkci, Doktoranci, 

Duszpasterze Akademiccy, 

Drodzy słuchacze Katolickiego Radia Emaus,  

Bracia i Siostry w Chrystusie!  

   

Dzisiaj obchodzimy w Kościele powszechnym święto Katedry św. Piotra Apostoła. Pośród wszystkich świąt 

kościelnych jest to święto osobliwe, ponieważ zdaje się ono zwracać naszą uwagę nie na osobę, czy 

tajemnicę wiary, ale na przedmiot. Na tron (cathedra; thronos), na którym miał zasiadać sam Piotr Apostoł. 

Dzisiaj jest on przechowywany – wewnątrz potężnego spiżowego monumentu – w apsydzie bazyliki 

watykańskiej tuż pod oknem witraża przedstawiającego Ducha Świętego.  

 

Na wyższą, symboliczną wymowę tego siedziska wskazują nam słowa z hymnu z dzisiejszej Liturgii 

Godzin: 

 

Piotrze, opoko Bożego Kościoła, 

Kluczniku nieba, stróżu bram zbawienia, 

Jezus cię wybrał i złożył w twe ręce 

Najwyższą władzę. 

 

Z ludzkiej słabości zaparłeś się Mistrza, 

Lecz gorzko płacząc odkupiłeś winę; 

Odtąd swych braci umacniasz w jedności 

Prawdziwej wiary.[...] 

 

Pośród nawałnic i groźnej wichury 

Sterujesz łodzią, która skarb zawiera 

Bożej miłości i wiecznej nadziei 

Całego świata. 

 

1. KATEDRA PIOTROWA I UNIWERSYTECKA 
 

a. Istotnie, rzymska katedra św. Piotra to coś więcej niż zwykłe siedzisko. Ona przypomina całemu światu o 

władzy i zadaniu św. Piotra oraz jego następców.  

 

Tę władzę Chrystus trzykrotnie – czyli według reguły języka hebrajskiego w stopniu najwyższym – 

przekazał Piotrowi, wyróżniając go w ten sposób pośród wszystkich Apostołów. Najpierw, w Cezarei 

Filipowej, Piotr usłyszał: „Ty jesteś Piotr (czyli Skała) [...] I tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 

16,18-19).  

 

Po raz drugi – podczas Ostatniej Wieczerzy – Jezus zapewnia go: „Szymonie, Szymonie [...]Ty, kiedy się 
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nawrócisz, utwierdzaj braci twoich” (Łk 23,31-32). 

 

Wreszcie po raz trzeci – po zmartwychwstaniu, nad Jeziorem Galilejskim – Pan kieruje do niego słowa: 

„Paś baranki moje” – „Paś owce moje” (J 21, 15-17).  

 

„Jeden tylko Piotr zostaje wybrany spośród całego świata i postawiony na czele wszystkich powołanych 

ludów oraz grona Apostołów i wszystkich ojców Kościoła. Wprawdzie wśród ludu Bożego wielu jest 

kapłanów i wielu pasterzy, ale ich wszystkich, którymi najpierw włada Chrystus, ma prowadzić Piotr. 

Ukochani! Bóg w swej łaskawości dał temu mężowi wielki i podziwu godny udział w swej władzy; a jeżeli 

z woli Bożej także i pozostali pasterze Kościoła mieli ją dzielić z Piotrem, to jednak wszystko, czego im 

Bóg udzielił, dał im przez niego. [...] 

 

Co prawda prawo posługiwania się tą władzą przeszło i na pozostałych Apostołów, a postanowienie zawarte 

w tych słowach odnosi się także i do wszystkich pasterzy Kościoła. Jednakże nie bez powodu jednemu 

zostało powierzone to, co dotyczy wszystkich. Ta władza została powierzona w szczególności Piotrowi, 

albowiem przewyższa on godnością wszystkich pasterzy Kościoła” (Leon Wielki, Kazanie na IV rocznicę 

wyboru, 2-3). 

 

b. Ale dzisiejsze święto jest dla nas nie tylko okazją do przypomnienia o doniosłości nauczania papieskiego. 

Ono pozwala nam także podkreślić powagę i dostojeństwo nauczania akademickiego. Zaświadczył o tym 

Jan Paweł II, stwierdzając, że człowiek współczesny „potrzebuje waszej naukowej dociekliwości, waszej 

wnikliwości w stawianiu pytań i uczciwości w szukaniu na nie odpowiedzi. Potrzebuje tej swoistej 

transcendencji, jaka jest właściwa uniwersytetom. Poszukiwanie prawdy, nawet wówczas, gdy dotyczy 

ograniczonej rzeczywistości świata czy człowieka, nigdy się nie kończy, zawsze odsyła ku czemuś, co jest 

ponad bezpośrednim przedmiotem badań, ku pytaniom otwierającym dostęp do Tajemnicy. Jak ważne jest, 

by ludzka myśl nie zamykała się na rzeczywistość Tajemnicy, by człowiekowi nie brakło wrażliwości na 

Tajemnicę, by nie brakowało mu odwagi pójścia w głąb!” (Jan Paweł II, Przemówienie na spotkaniu z 

okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków – 8.06.1997). A chociaż 

nauczanie to nie wyrasta bynajmniej z mandatu Piotrowego, to przecież i ono – jeśli jest autentyczne – 

kieruje się podobnym jak nauczanie papieskie dążeniem do Prawdy, Dobra i Piękna. Dlatego święto 

dzisiejsze możemy – w jakimś sensie – uważać także za święto patronalne nauczycieli akademickich i tak 

właśnie czynimy w naszej archidiecezji każdego roku.  

 

2. WIARA ABRAHAMA 
 

Tym razem, ze względu na Rok Wiary, podejmiemy temat wiary świata akademickiego, w czym pomoże 

nam postać Abrahama, świadka wiary. Św. Paweł powie: „Ci, którzy polegają na wierze, są synami 

Abrahama” (Ga 3,7).  

 

Rabini stawiają sobie pytanie: Kiedy zaczęła się wiara Abrahama? W tradycji rabinicznej istnieją w tej 

kwestii trzy szkoły. Według pierwszej – Abraham spotkał Boga, kiedy miał rok. Według drugiej, kiedy miał 

trzy lata, a według trzeciej szkoły, kiedy miał lat 48. Wyjaśnienie tego jest interesujące. 

 

Mówiąc, że Abraham spotkał Boga, kiedy miał jeden rok, podkreślamy, że wiara jest czystym darem. 

Człowiek nie musi nic robić. Cóż może zrobić roczne dziecko? Wiara jest całkowicie darem Bożym, 

człowiek musi tylko ją przyjąć, poddać się Mu, dać się prowadzić za rękę. W tej interpretacji zapomniano o 

jednej rzeczy: Bóg stworzył nas wolnymi, zdolnymi do wiary, ale także do jej odrzucenia (Homo capax 

Dei). 

 

Dlatego rabini wymyślili drugą odpowiedź: Abraham spotkał Boga, kiedy miał trzy lata. W wieku trzech lat 

człowiek mówi już kilka słów nauczonych od rodziców czy innych dzieci. A zatem w tym wieku wszystko 

pochodzi od Boga, ale jest też mały przyczynek ludzki. Dziecko już rozumie pewne rzeczy, a więc może się 
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otworzyć na tajemnicę Boga. Ta druga tradycja chce uratować absolutny prymat Boga, nie wykluczając 

naszego udziału. Mówi jednak: jeśli zrobiłeś wszystko, co mogłeś zrobić, wiedz, że mogłoby to zrobić 

również trzyletnie dziecko; nie czuj się zbyt ważny. 

 

I wreszcie trzecia tradycja – Abraham spotkał Boga, gdy miał 48 lat. Czyli spotkał Boga na etapie życia 

dojrzałego, kiedy już wiele przeżył, poznał radość i ból, miłość i nienawiść, obrazę i przebaczenie, kiedy był 

już człowiekiem odpowiedzialnym przed Bogiem i ludźmi. Ten wiek wskazuje na to, że Bóg pragnie ludzi 

wolnych, ludzi w pełni duchowo aktywnych.  

 

Tradycja hebrajska mówi o Sabationie, czyli o rzece tak bardzo pobożnej, że w szabat przestawała płynąć, 

ponieważ odpoczywała. Sabation został wymyślony przez Żydów – powie Martin Buber – by im 

przypominać, że taka rzeka nie istnieje. Istnieją tylko takie rzeki jak Wisła czy Tyber – czyli rzeki 

„ateistyczne”, które nie zatrzymują się i nie odpoczywają w szabat. Gdyby Tyber w Rzymie czy Wisła w 

Krakowie zatrzymywały się w szabat, wszyscy zostaliby przez ten fakt niejako zmuszni do tego, by stać się 

ludźmi wierzącymi. Tymczasem Bóg pragnie dla siebie tylko ludzi wolnych.  

 

a. pierwsze powołanie 

 

Ten stan rzeczy potwierdza historia Abrahama. W tej historii pojawiają się dwa powołania. Pierwszym jest 

to, które zostało nam ukazane w 12 rozdziale Księgi Rodzaju. Drugim – opisane w 22 rozdziale tejże samej 

księgi. Wszyscy ludzie wiary – twierdzi Bruno Forte – przeżywają te dwa powołania. A jeśli ich jeszcze nie 

przeżyli, to znaczy, że faktycznie nie wierzą jeszcze w Boga (B. Forte, Biblijni świadkowie wiary, 21-30).  

 

Kim jest Abraham, kiedy dociera do niego pierwsze powołanie (Rdz 12)? Jest on człowiekiem podobnym do 

nas – pełnym wad. To człowiek, który potrafi kłamać. Kiedy udał się do Egiptu ze swoją piekną żoną Sarą 

(Rdz 12,9-20) i dostrzegł, że faraon patrzy na nią pożądliwie, skłamał, że Sara jest jego siostrą, ponieważ 

obawiał się tego, że gdyby faraon dowiedział się prawdy, zabiłby go i wziąłby ją do siebie. Abram nie był 

więc bohaterem. Był człowiekiem z naszy¬mi wadami.  

 

Miał jednak jedno wielkie pragnienie; chciał mieć syna. W ówczesnej men¬talności hebrajskiej nie istniała 

jeszcze wiara w życie wieczne, a więc jedynym sposobem na przedłużenie własnego życia było posiadanie 

potomka. Abram tak bardzo pragnął syna, że wybrał drogę na skróty. Nie mogąc mieć dziecka z prawowitą 

żoną Sarą, zrodził go z niewolnicą Hagar. Z tego tytułu Sara znienawidziła Hagar. Jest to więc typowa 

rodzina z problemami, ograniczeniami i brakami. Abram był jednym z nas; z naszą kruchością, z naszymi 

wątpliwościami i pytaniami. 

 

Co ostatecznie odmieniło życie Abrama? Było to Boże wezwanie: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu 

twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię 

rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, 

którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy 

całej ziemi” (Rdz 12,1). W pierwszym powołaniu słyszymy początek słynnej historii Abrahama, 

„powołanego do założenia państwa Bożego na ziemi” (Izaak Cylkow). Właściwie hebrajski czasownik 

„wyjdź” pojawia się w towarzystwie wyrażenia „dla ciebie” (hbr.: leh lecha), co można przetłumaczyć 

przez: „dobrze będzie dla ciebie, jeśli wyjdziesz” (dativus commodi). 

 

Podczas tego pierwszego powołania Bóg obiecuje spełnić nasze życzenie. Daje nam to, czego najbardziej 

pragniemy. Abram zrozumiał to i postanowił w zamian pójść za głosem Boga. Natychmiast po usłyszeniu 

wezwania Bożego – jak powiadają rabini – poszedł zniszczyć gliniane figurki bożków, które produkował 

jego ojciec. Mówił sobie bowiem, jeśli ktoś wierzy w Boga, nie potrzebuje bożków. Kiedy ojciec zobaczył, 

co uczynił Abram, zapytał go: „Dlaczego to zrobiłeś?” Ten odrzekł: „zniszczyłem tylko bożki”. Na to ojciec 

z wyrzutem: „Ależ to są bogowie”. „Tak, ale to ty je zrobiłeś i my je sprzedawaliśmy! Jeśli to są prawdziwi 

bogowie, poproś ich, aby powróciły do życia”. Ojciec nie potrafił tego uczynić.  
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W sumie jest to zatem dość typowa historia syna, który postanawia iść własną drogą. Dlaczego to robi? 

Ponieważ Bóg obiecał mu syna. Pierwsze powołanie następuje wtedy, gdy Bóg realizuje nasze marzenia. 

Abraham chciał syna; potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i piasek na brzegu morskim i Pan Bóg go 

wysłuchał. Miło jest iść za Bogiem, gdy robi On to, czego pragniemy i oczekujemy; gdy spełnia marzenia 

naszego serca. Kiedy daje ci Izaaka. Tak wygląda pierwsze powołanie, którego zazwyczaj doświadczamy w 

naszej młodości, w atmosferze entuzjazmu. Poszliśmy za Bogiem, dokonaliśmy odważnych wyborów. 

Zostawiliśmy nasze Ur Chaldejskie, zostawiliśmy ojca – sprzedawcę bożków, wyruszyliśmy do obcej ziemi, 

wiedząc w głębi serca, że Pan Bóg ofiaruje nam w zamian upragnionego syna. „Przez wiarę ten, którego 

nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. 

Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie” (Hbr 11,8).  

 

Gdyby Abram przeżył tylko to pierwsze wydarzenie, nie byłoby potrzeby o nim mówić. Jego historia byłaby 

historią wiecznego powrotu. Po śmierci Abrama Izaak zająłby jego miejsce, a po śmierci Izaaka ktoś inny 

zająłby jego miejsce. 

 

b. drugie powołanie 

 

Wydarzeniem, które czyni Abrama ojcem naszej wiary, jest dopiero jego drugie powołanie: „Weź twojego 

jedynego syna, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, 

który ci ukażę” (Rdz 22,2). Góra Moria to wzgórze w Jerozolimie, na którym zostanie wzniesiona później 

świątynię (2Krn 3,1); miejsce uważane za pępek świata, ponieważ tam zrodziła się wiara Abrahama i wiara 

jego dzieci (żydów, muzułmanów i chrześcijan). 

 

Czego domaga się Pan Bóg teraz? Tym razem nie chce nic dać, ale chce zabrać Abrahamowi to, co 

najdroższe, co wcześniej mu sam ofiarował. Tym drugim żądaniem Boga dotyka najczulszych strun 

ojcowskiego serca, które czekało na syna sto lat. Jest to straszliwe doświadczenie Abrahama, które judaizm 

nazywa akeda Izaaka (czyli „związanie” Izaaka), jak baranka składanego w ofierze całopalnej.  

 

To słynna, dziesiąta, szczytowa próba, której został poddany Abraham. Tylko w tym miejscu próba dotyczy 

jednostki, w innych przypadkach Pan Bóg poddaje próbie cały naród Izraela. Obrzydzenie i wstręt, jakie 

budzą się w nas na myśl o tym, że Bóg może nakazać czyn tak haniebny, nie znajduje uzasadnienia w 

samym opowiadaniu. W rzeczy samej jest to bowiem próba wyjaśnienia, jak doszło w Izraelu do 

zaniechania ofiar z dzieci. Żydzi znali od dawna zakończenie tego najsłynniejszego ze wszystkich 

opowiadań o Abrahamie, zanim przystępowali do lektury samego tekstu. Jest to tekst o próbie, której wynik 

był z góry wiadomy. Dzieje się tutaj podobnie jak z dziećmi, które znają niemal na pamięć bajkę o 

Czerwonym Kapturku a mimo to proszą rodziców o jej ponowne przeczytanie. Geniusz tej sceny polega na 

tym, że przedstawia ona całe wydarzenie za pomocą techniki prostej narracji, w której wszystkie uczucia 

pozostają ukryte. 

W opowiadanym wydarzeniu cała osoba Abrahama „walczy przeciwko wierze duszy” (Orygenes). Abraham 

– powie Luter – „umarł po siedmiokroć” w tym momencie, zrozpaczony koniecznością złożenia ofiary 

całopalnej ze swojego jedynego syna.  

 

Reakcję Abrahama starał się opisać Søren Kierkegaard w książce Bojaźń i drżenie. Starał się on odgadnąć 

myślenie Abrahama w tej dramatycznej chwili. Abraham nie chce powiedzieć Izaakowi tego, co mu Bóg 

nakazał i wypowiada taką modlitwę: Panie niebios, lepiej byłoby, aby Izaak sądził, że jestem potworem, niż 

gdyby miał stracić wiarę w Ciebie. Gdybym wyjaśnił Izaakowi Boże żądanie, Izaak przekląłby Boga, 

dlatego Abraham milczy. Kierke¬gaard pisze: „Każdy staje się wielki w zależności od wielkości tego, czego 

oczekiwał. Jeden stał się wielki, gdy oczekiwał rzeczy możliwych; inny – gdyż oczekiwał rzeczy 

wiecznych, ale ten, co oczekiwał rzeczy niemożliwych, stał się większy od innych”. Inaczej mówiąc, 

Abraham nie wie, dlaczego Bóg prosi go o śmierć Izaaka a jednak ufa Bogu. Kant powie, że to szaleństwo, 

wierzyć w Boga, który chce zaprzeczyć swojemu własnemu przykazaniu: „Nie zabijaj!” Kant nie zrozumiał 

Abrahama, który wierzy w Boga zaprzeczającego swoim własnym obietnicom, bo wie, że ten Bóg jest 
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wierny nawet wtedy, gdy wydaje się, że cię zdradza. Trzy razy w kluczowych momentach powie on: „Oto 

jestem” (Rdz 22,1.7.11), dając tym samym wyraz swojej całkowitej dyspozycyjności. 

 

Ta scena pozwala nam lepiej zrozumieć, czym jest wiara. Wiara nie polega na posiadaniu, ale na 

posłuszeństwie. Na posłuszeństwie, które nie wyklucza także krzyża. Wierzyć w Boga, to ufać Mu 

całkowicie. Kochać Go bardziej niż wszystkie Jego dary. „Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, 

ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane 

było: Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i 

dlatego odzyskał go, jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa” (Hbr 11,17-19).  

 

Istnieje wspaniały fragment u Orygenesa, będący interpretacją Listu do Rzymian, którego bohaterami są – 

podobnie jak w 22 rozdziale Księgi Rodzaju – Ojciec i Syn. Z tą jedną różnicą, że ojciec i syn z Księgi 

Rodzaju są śmiertelni, natomiast Ojciec – z Listu do Rzymian (8,32) – jest to Bóg nieśmiertelny a Synem 

jest odwieczny Chrystus. W obu przypadkach ma miejsce ofiara całopalna (akeda). Jaka jest między nimi 

różnica? Oto słowa Orygenesa: „Bóg rywalizuje w hojności z ludźmi. Abraham ofiaruje Bogu syna 

śmiertelnego, który umrze a Bóg dla ludzi wydaje na śmierć Syna nieśmiertelnego. Oto nowe światło dla 

wiary. To jest nie tylko nasza wiara w Boga, ale też wiara Boga w nas. Bóg ofiaruje swego Izaaka, bo kocha 

nas całkowicie. Podobnie jak wiara w Boga to miłość do Niego wbrew wszelkiej oczywistości, tak też 

miłość Boga do ludzi objawia się wbrew wszelkiej oczywistości ludzkiej logiki. Szaleństwo wiary 

Abrahama znajduje swoje prawdziwe światło w szaleństwie wiary Boga, który nie oszczę¬dził swego Syna, 

ale ofiarował Go za nas na krzyżu (Rz 8,32). Jezus jest nowym Izaakiem a Bóg to nowy Abraham, którego 

przedmiotem nieskończonej miłości jesteśmy. Jan Paweł II w „Tryptyku rzymskim” napisał: „Ta góra nie 

doczekała się ofiary z syna. Inna góra – tak. Inny Ojciec złoży Syna – Baranka, Jezusa Chrystusa. Inny 

Ojciec złoży jedynego Syna, którego miłuje, za nas, dla nas i dla naszego zbawienia”.  

   

3. WIARA CZŁOWIEKA NAUKI  
 

Podobnie jak Abraham, człowiek nauki gotów jest chętnie iść za Bogiem, kiedy Ten spełnia jego najskrytsze 

pragnienia. Kiedy daje mu to, o czym marzy. Marzenia o pełnych możliwościach poznawczych jego mózgu. 

Awans naukowy, stypendia, granty, wynalazki, urząd dziekana, rektora, ministra nauki i szkolnictwa 

wyższego. Pierwsze powołanie naukowca następuje wtedy, gdy Bóg realizuje jego marzenia. Miło jest iść za 

Bogiem, który robi to, czego od Niego oczekujemy.  

 

A jak wygląda jego drugie powołanie? Jak się zachowa, kiedy Bóg odbierze mu to, co sam dał? Kiedy zdaje 

się odbierać „jedynego syna, którego miłujesz?” Zadajmy sobie pytanie: co lub kogo kochasz bardziej niż 

wszystko inne? Jakie marzenie, jaki projekt wypełnia twoje serce? A kiedy już to poznamy, zapytajmy 

siebie samych: czy jestem gotów z tego zrezygnować z miłości do Boga? Co robię, kiedy wyrzucają mnie z 

pracy? Kiedy zapadam na nieuleczalną chorobę? Kiedy śmiertelnie zachoruje moje dziecko? Co robię, kiedy 

umiera małżonek? „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja 

niech się stanie” (Łk 22,42). Jeśli w naszym życiu nie przeżyliśmy takiego momentu, w którym byliśmy 

gotowi zostawić wszystko i zaufać całkowicie Bogu, nie wiemy jeszcze czym jest wiara. Wiara nie jest grą 

intelektualną. Wiara to gotowość oddania wszystkiego co najdroższe z miłości do Jedynego, to całkowite 

zawierzenie Bogu, czegokolwiek by od nas zapragnął. Czy jesteśmy gotowi do naszej akeda? Do ofiary 

naszego marzenia? Czy jesteś gotów oddać Bogu twojego ukochanego „Izaaka”? Rezygnacja z tego, czego 

w rzeczywistości nie kochasz, nic nie kosztuje. Ale rezygnacja z tego, co kochasz najbardziej, gotowość do 

rezygnacji z własnych marzeń, planów, kalkulacji, zawierzenie Bogu na dobre i złe – to jest właśnie wiara. 

„Teraz wiem, że boisz się Boga?”  

 

Możesz być wielkim uczonym, jeśli jednak nie jesteś gotów oddać Bogu tego, co najdroższe, jesteś tylko 
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biednym człowiekiem, który jeszcze nie poznał Boga. Tylko gdy będziesz gotów do tak wielkiej ofiary, 

będziesz mógł powiedzieć: Boże mój, ja Ciebie kocham ponad wszystko. Niczego od Ciebie nie pragnę – 

tylko Twojej miłości! Uczyń ze mną, co się Tobie podoba. Spraw, bym szedł za Tobą bez zastrzeżeń. 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Zakończmy naszą dzisiejszą refleksję modlitwą Kierkegaarda: „Nie pozwól, byśmy zapomnieli, że Ty 

mówisz, także kiedy milczysz. Daj nam tę ufność, że kiedy czekamy na Twoje przyjście, Ty milczysz z 

miłości i z miłości mówisz. Tak jest w milczeniu, tak jest wtedy, gdy mówisz: Ty jesteś zawsze tym samym 

Ojcem, tym samym sercem ojcowskim i prowadzisz nas Twoim głosem, i podnosisz nas swoim 

milczeniem”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Sprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do 

Leszna, 24.2.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Naoczni świadkowie Jego wielkości. II niedziela Wielkiego Postu „C”. 

Sprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do Leszna (Leszno, kościół pw. św. Jana Chrzciciela – 

24.02.2013).  

 

Liturgia Słowa Drugiej Niedzieli Wielkiego Postu wzywa nas do wpatrywania się w przemienione, otoczone 

chwałą i czcią oblicze Chrystusa. Głos Ojca wzywa nas, aby wsłuchiwać się w słowa Syna, który zostaje 

ogłoszony najwyższym Nauczycielem i Prawodawcą ludzkości. Dzisiaj więc chciałbym zatrzymać się na 

trzech postaciach: Abramie, który poprzedza Chrystusa, samym Chrystusie oraz Janie Pawle II, świadku 

Chrystusa.  

   

1. ABRAM  

 

„Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: ‘Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to 

uczynić; potem dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo [sperma sou]’. Abram uwierzył i Pan poczytał mu 

to za zasługę [hbr.: sedaka; gr.: eis dikaiosinen; za usprawiedliwienie]” (Rdz 15,5).  

 

a. Zaufał Wiekuistemu – mimo nieprawdopodobieństwa – a Ten poczytał mu to za „czyn sprawiedliwy” 

(por. Ps 106,31; Ga 3,6n; Jk 2,23).  

 

Najdoskonalszy komentarz do tych słów ofiarował nam św. Paweł w Liście do Rzymian: „Bo cóż mówi 

Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Otóż temu, który pracuje, 

poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w 

Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia, zgodnie z 

pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków. [...] 

 

Albowiem nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, 

że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. [...] I stąd to [dziedzictwo] zależy od wiary, 

by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla 

potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas 

wszystkich – jak jest napisane: Uczyniłem cię ojcem wielu narodów – przed obliczem Boga. Jemu on 

uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia.  
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On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było 

powiedziane: takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest 

już obumarłe – miał już prawie sto lat – i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani 

niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był 

przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano mu to za 

sprawiedliwość. A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu 

na nas , jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana 

naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia” 

(Rz 4,3-6.13.16-25).  

To wszystko dokonało się w chwili, w której Pan Bóg wyprowadził Abrahama, by zliczył gwiazdy, tzn. by 

dokonał rzeczy niemożliwej. Nikt z ludzi nie jest w stanie zliczyć gwiazd, za wyjątkiem Stwórcy: „On 

liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu” (Ps 147,4). Dzięki spojrzeniu z wiarą w 

rozgwieżdżone niebo Abraham zrozumiał, że świat otrzyma od Boga potomstwo błogosławione (Beda). 

Otrzyma sprawiedliwych i wybranych, którzy będą przyrównywani do gwiazd nieba (Fil 2,15). „Mądrzy 

będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na 

zawsze” (Dn 12,3).  

 

b. Kiedy zaś Abram usłyszał, że Bóg obiecuje mu nie tylko potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, ale 

również ziemię, zwątpił i poprosił Boga o potwierdzający to znak. Tym znakiem będzie ofiara przymierza. 

Abraham przygotowuje ofiarę. Rozcina zwierzęta (hbr. karat berit – „przeciąć, podzielić przymierze”), 

pokazując naocznie co spotka tego, kto złamie zawarte przymierze. „A z ludźmi, którzy przekroczyli umowę 

ze Mną, którzy nie wypełnili warunków umowy zawartej wobec Mnie – powie Bóg – postąpię jak z cielcem, 

którego oni przecięli na dwie części, by przejść między nimi” (Jer 34,18). Wtem pojawia się złowróżebny 

znak; drapieżne ptaki, ludy pogańskie, w szczególności Egipcjanie będą starali się udaremnić realizacje 

bożych planów.  

 

Mimo tego, Pan Bóg zstępuje pod postacią ognia i przechodzi między połówkami rozciętych zwierząt (Kpł 

18,19). „Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj, 

od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat” (Rdz 15,18). Abram potwierdza swoją wiarę 

przysięgą.  

 

2. JEZUS  

 

O ile scena spoglądania Abrama w gwiazdy ukazuje przyszłość Ludu Bożego, zapowiadając to, co wydarzy 

się za ok. 400 lat, tak scena przemienienia Jezusa (Łk 9,28-36) zapowiada to, co wydarzy się wkrótce w 

Jerozolimie, śmierć Zbawiciela i Jego powrót do Ojca.  

 

a. „Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe”. W trakcie 

przemienienia, człowieczeństwo Jezusa emanuje blaskiem boskości; cześć i chwała. Przypomina to 

Mojżesza, którego twarz – po spotkaniu z Bogiem – również jaśniała. A wszystko to dokonało się na 

modlitwie, która okazała się żywym doświadczeniem Boga i Jego mocy.  

 

Mojżesz i Eliasz ukazali się w chwale i mówili o Jego exodusie, o Jego śmierci, która miała nastąpić w 

Jerozolimie. Podobnie jak kiedyś Izrael „przeszedł” z niewoli Egipskiej do Ziemi Obiecanej, tak niebawem 

Jezus przejdzie z tego świata do ojczyzny niebiańskiej, wyprowadzając ludzkość z niewoli grzechu.  
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„Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy 

namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza»”. Sugestia Piotra zmierza w tym 

kierunku, by przedłużyć obecność Jezusa otoczonego czcią i chwałą a nie dopuścić do realizacji zapowiedzi 

o Jego męce i śmierci krzyżowej. W sumie byłaby to podobna postawa do tej, jaka została skrytykowana 

przez Jezusa: „Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele 

cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie 

przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi 

zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki»” (Mt 16,21-23).  

 

„Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci weszli w obłok. A z obłoku 

odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» .” Głos Boga z obłoku, który objawia boską 

i mesjańską tożsamość Jezusa – nawołuje uczniów do posłuszeństwa słowom Jezusa. Do posłuszeństwa 

Jego nauce, a jeszcze bardziej do naśladowania Jego drogi, która przez krzyż prowadzi do chwały Ojca.  

 

”W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie 

nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli”. Dopiero o wiele później – po zmartwychwstaniu Jezusa – 

Piotr, komentując moment przemienienia powie: „Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy 

[...], ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i 

chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym 

mam upodobanie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej” 

(2 P 1,16-18).  

 

b. „W przemienieniu Chrystusa – powie św. Leon Wielki – chodziło głównie o to, aby z serc uczniów 

usunąć zgorszenie krzyża i by uniżenie dobrowolnie przyjętej męki nie zakłóciło wiary tych, którym została 

objawiona wspaniałość ukrytej godności.  

 

Z nie mniejszą też troską podbudowywał Pan swoim przemienieniem nadzieję Kościoła świętego w tym 

celu, by całe ciało Chrystusowe dowiedziało się, jaką zostało obdarowane mocą przemiany i aby wszystkie 

jego członki mogły się spodziewać udziału w tej chwale, którą wcześniej rozbłysła Głowa. Powiedział już o 

tym sam Pan, gdy mówił o majestacie swojego przyjścia: «Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w 

królestwie Ojca swego». [...] 

 

Niechże więc przez głoszenie świętej Ewangelii utwierdzi się wiara wszystkich chrześcijan i niechaj nikt się 

nie wstydzi Chrystusowego krzyża, przez który świat został odkupiony. Z tego też powodu niech się nikt nie 

boi cierpieć dla sprawiedliwości ani niech nie wątpi w osiągnięcie obiecanej nagrody, ponieważ przez pracę 

zdąża się do wytchnienia i przez śmierć do życia. Skoro Chrystus przyjął na siebie całą słabość naszej 

nędzy, z Nim razem zwyciężymy to, co On zwyciężył, i otrzymamy wszystko, co nam obiecał, jeśli tylko 

będziemy trwać w wierze i miłości względem Niego” (św. Leon Wielki, Kazanie 51, 3-4. 8) ; por.: 

Augustyn, Sermo 791).  

 

3. JAN PAWEŁ II  

 

O wierze Abrama, że świat otrzyma sprawiedliwych, którzy będą „świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy 

nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze” (Dn 12,3), świadczyło też życie i dzieło 

błogosławionego Jana Pawła II. On – na wzór przemienionego Zbawiciela – zgodził się z miłością na 

tajemnicę Paschy, tj. tajemnicę przejścia przez krzyż do Ojca. Nie bał się cierpieć dla sprawiedliwości ani 
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nie wątpił w osiągnięcie obiecanej nagrody, bo wierzył, że przez pracę zdąża się do wytchnienia, a przez 

śmierć do życia.  

 

„Całe życie czcigodnego Jana Pawła II dokonało się w znaku tej miłości, tej umiejętności podarowania się w 

sposób wielkoduszny, bez ograniczeń, bez reszty, bez żadnych kalkulacji. Tym, co go poruszało, była 

miłość do Chrystusa, któremu poświęcił życie, miłość przeobfita i bezwarunkowa. I dlatego, że coraz 

bardziej przybliżał się do Boga w miłości, on potrafił zawsze stawać się towarzyszem podróży 

współczesnego człowieka, rozlewając woń miłości Bożej. 

[...] Postępujące wciąż osłabienie fizyczne, istotnie, nigdy nie naruszyło jego silnej wiary, jego pełnej blasku 

nadziei, jego żarliwej miłości. Pozwolił całkowicie spalić się dla Chrystusa, dla Kościoła, dla całego świata: 

jego cierpienie przeżywane było aż do końca z miłości i dla miłości” (Benedykt XVI, Homilia w 5-tą 

rocznicę odejścia do domu Ojca Czcigodnego Jana Pawła II, Watykan – 30.03.2010).  

 

Georg Weigel – autor biografii Papieża, zatytułowanej „Świadek nadziei” – poproszony o podsumowanie 

największych osiągnięć pontyfikatu Jana Pawła II stwierdził, że papież był owszem postrzegany przez świat 

jako człowiek kultury, wielkiej ludzkiej życzliwości, wielkiej odwagi, prawości i współczucia, świat jednak 

nie dostrzegł dostatecznie wyraźnie, że był on również największym świadkiem wiary i chrześcijaństwa 

mijającego stulecia. Ten człowiek wierzył każdą tkanką swego istnienia, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią 

na pytanie, jakim jest każde ludzkie życie. On był wiernym naśladowcą Abrahama, który wierzył w to, że 

obiecano mu potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie oraz ziemię obiecaną, która znajduje się w niebie.  

 

Dzisiaj zgromadziliśmy się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, dookoła jego szczątków doczesnych, przy 

relikwii krwi Jana Pawła II. W ten sposób wkroczyliśmy na drogę oddawania czci szczątkom przyjaciół 

Bożych, która ma swoją długą historię. Wystarczy przypomnieć wydarzenie z czasów proroka Elizeusza: 

„Elizeusz umarł i pochowano go. Oddziały zaś Moabitów wpadały do kraju każdego roku. Zdarzyło się, że 

grzebiący człowieka ujrzeli jeden oddział [nieprzyjacielski]. Wrzucili, więc tego człowieka do grobu 

Elizeusza i oddalili się. Człowiek ten dotknął kości Elizeusza, ożył i stanął na nogi” (2 Krl 13,20-21).  

 

Relikwie błogosławionego Jana Pawła II są dla nas rzeczą bezcenną, ponieważ pozwalają one nam już teraz 

przekroczyć próg świata widzialnego i niejako dotknąć świata niewidzialnego. Przypominają, że jedność 

wierzących, nie kończy się wraz z ich śmiercią, ale trwa dalej poprzez wzajemną wymianę dóbr duchowych. 

Ta wymiana dokonuje się za pośrednictwem modlitwy, przede wszystkim jednak za pośrednictwem 

Eucharystii, podczas której jednoczymy się w najwyższym stopniu z kultem Kościoła niebieskiego, czcząc 

pamięć chwalebnej Dziewicy Maryi, świętego Józefa, świętych Apostołów, męczenników oraz wszystkich 

świętych. Kościół zachęca nas do tego, aby wzywać świętych i błogosławionych i zwracać się do nich z 

prośbą o dobra duchowe od Boga. A zatem, niech sprowadzone do Leszna relikwie wspomagają nas we 

wzywaniu wstawiennictwa błogosławionego Jana Pawła i w ufnym powierzeniu się jego miłości (por. Rz 

5,5). 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec, podziękujemy więc jak najserdeczniej Wszechmogącemu za to, że – w postaci błogosławionego 

Jana Pawła II – darował Kościołowi świętemu tak wielkiego przewodnika wiary, w którym zajaśniała 

ojcowska dobroć Boga, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.  

 

Dziękujemy Ks. Kanonikowi Władysławowi Marzęckiemu za przygotowanie dzisiejszej uroczystości oraz 

Siostrze Przełożonej Prowincji – Siostrze M. Kamili Paszkowiak, która sprowadziła relikwie 

Błogosławionego, aby umocnić wiarę Leszna.  
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Błogosławiony Janie Pawle II bądź z nami. Bądź z nami tutaj w Lesznie, abyśmy u Twego boku mogli 

bezpiecznie podążać do domu Ojca.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Niedziela Palmowa, 24.3.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! Niedziela Palmowa czyli Męki 

Pańskiej (Katedra Poznańska – 24.03.2013). 
 

Podobnie jak w wielkim dziele muzycznym uwertura zapowiada wszystkie istotne wątki następującej po 

niej kompozycji, tak Niedziela Palmowa sygnalizuje istotne wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Wskazuje na 

to w szczególności dzisiejsza Ewangelia Męki Pańskiej.  

   

Począwszy od Niedzieli Palmowej Jezus zdąża w sposób zdecydowany do punktu kulminacyjnego swojego 

życia ziemskiego. Wychodzi z Jerycha wraz z Dwunastoma, a po drodze dołącza do Niego stopniowo 

rosnąca rzesza pielgrzymów. Przybywa do Jerozolimy jako zapowiedziany przez proroków nowy Dawid, 

łagodny Król Pokoju. Idzie do Jerozolimy, aby wypełniły się Pisma. Aby został przybity do drzewa krzyża – 

do tronu, z którego będzie królował na zawsze, przyciągając do siebie ludzkość wszystkich czasów, 

ofiarowując każdemu dar zbawienia. 

 

1. PROCESJA JEZUSOWA 
 

Ingres Jezusa w Niedzielę Palmową rozpoczyna się – podobnie jak wszystkie inne doniosłe momenty w 

życiu Jezusa – od góry (por. Łk 19,29).  

 

Pożyczony przez Jezusa – prawdopodobnie od jednego z Jego jerozolimskich uczniów – osiołek podkreśla 

pokojowy i radosny charakter tego wjazdu. Podobnie przybywali do Jerozolimy przed Nim książęta tacy jak 

Juda („Przywiąże on swego osiołka w winnicy i źrebię ośle u winnych latorośli” – Rdz 49,10-11); Salomon 

(„i wsadziwszy Salomona na mulicę króla Dawida, zaprowadzili go do Gibeonu. Tam kapłan Sadok wziął 

róg oliwy z Namiotu i namaścił Salomona” – 1 Krl 1,38). Tak też prorok Zachariasz postrzegał króla pokoju 

czasów ostatecznych („Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie 

do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On [...] pokój 

ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi” – 

Zach 9,9-10).  

 

A chociaż Jezus odbywa ostatni etap swojej ziemskiej wędrówki w kierunku miejsca swojej śmierci i 

zmartwychwstania, to jednak w pewnym momencie Jego podróż zamienia się w uroczysty triumf. Ludzie 

towarzyszący tryumfalnemu wjazdowi Jezusa do Jerozolimy, rozpościerają przed Nim swoje płaszcze i 

potrząsają wielkimi liśćmi palm, takimi jak te, które wnieśliśmy przed chwilą do katedry. Są one pełne 

symboliki.  

 

Ich zielony kolor wskazuje na żywotność i trwałość (drzewo palmy może rosnąć nawet 300 lat). 

Symbolizują moc odnawiającego się nieustannie życia, zwycięstwo życia nad śmiercią oraz nieśmiertelność. 

Są najpierw symbolem ustawicznego duchowego owocowania każdego człowieka sprawiedliwego: 

„Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pańskim 

rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Wydadzą owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni” 

(Ps 92,13-15).  
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To także symbol radości, wesela, świętowania w tygodniu Święta Namiotów: „Weźcie sobie pierwszego 

dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się 

weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez siedem dni” (Kpł 23,40).  

 

Palma – sięgając swoimi korzeniami do głęboko ukrytych źródeł wody – wystawia swoją koronę na palący 

żar pustynnego słońca. Żaden huragan nie potrafi jej złamać, dlatego jest ona symbolem zwycięstwa w 

walce, zwycięstwa podczas prześladowania. Apokaliptyczni męczennicy, którzy przeszli zwycięsko przez 

próbę, stoją przed Barankiem w białych szatach z palmami w ręku (por. Ap 7,9). Podczas uroczystego 

wjazdu Jezusa do Jerozolimy głoszą one zwycięstwo Chrystusa. Wskazują na Jego królewskość, wzniosłość, 

triumf, radość i pokój. Są znakiem uwielbienia Boga. 

Uczniów i towarzyszących im pielgrzymów przepełnia entuzjazm. Zdejmują swoje płaszcze, umieszczają je 

na osiołku, lub na drodze przed przejeżdżającym Jezusem. Zaczyna się śpiew wielkiego Hallelu, czyli 

psalmu 118 – starożytnego błogosławieństwa pielgrzymów – który przemienia się teraz w proklamacją 

mesjańską. To świąteczny hymn radości, wyrażający przekonanie, że w Jezusie nadszedł wreszcie 

upragniony Mesjasz.  

 

„Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości:  

chcę wejść i złożyć dzięki Panu.  

Oto jest brama Pana,  

przez nią wejdą sprawiedliwi. [...] 

 

Kamień odrzucony przez budujących  

stał się kamieniem węgielnym.  

Stało się to przez Pana:  

cudem jest w oczach naszych.  

Oto dzień, który Pan uczynił:  

radujmy się zeń i weselmy! [...] 

 

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!  

Błogosławimy wam z domu Pańskiego.  

Pan jest Bogiem:  

niech nas oświeci!  

Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach,  

aż do rogów ołtarza” (Ps 118,19-20.22-24.26-27).  

 

Jezus nie oddala się od towarzyszącego Mu tłumu ani go nie ucisza. Faryzeuszom odpowiada: „Jeśli ci 

zamilkną, kamienie wołać będą”. Zdaje sobie sprawę z tego, że nadszedł Jego czas. Wie, że zbliżyła się 

godzina Jego powrotu do Ojca.  

 

Czego oczekiwali ci, którzy obwołali wjeżdżającego do Jerozolimy Chrystusa Królem Izraela? Jakie 

wyobrażenie Mesjasza nosili w swoim sercu? Czy zdawali sobie sprawę z tego, że idą za królem, który 

właśnie wybiera krzyż jako swój tron? Nie, większość z nich zdała sobie wkrótce z tego sprawę i 

rozczarowała się sposobem, w jaki Jezus przedstawił im swoje królowanie. Nie przypadkiem, kilka dni 

później jerozolimski tłum – zamiast wyrażać podziw dla Jezusa – zawoła do Piłata: „Ukrzyżuj Go!”. A sami 

uczniowie – podobnie jak inni, którzy go widzieli i słuchali – zaniemówią i znikną. 

 

2. NASZA PROCESJA PALMOWA 

 

a. Niedziela Palmowa Jezusa dała początek naszemu, chrześcijańskiemu świętowaniu Niedzieli Palmowej. 

Wczesnym świadectwem takiego świętowania w Jerozolimie jest starożytny dziennik podróży Egerii z 

końca IV wieku (381-384). Jej dzieło, znane jako Itinerarium Egeriae („Pielgrzymka do miejsc świętych”), 
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zawiera opis miejsc biblijnych, ujęty w formie listu do sióstr.  

 

Pobożna pątniczka Egeria podkreśla w tym opisie, iż obrzędy Wielkiego Tygodnia są sprawowane nie tylko 

w miejscach, gdzie się one faktycznie wydarzyły, ale także prawie w tym samym czasie.  

 

W Niedzielę Palmową, rozpoczynająca Wielki Tydzień: „o godzinie siódmej (czyli naszej 13.00) wszyscy 

wierni gromadzą się (na Górze Oliwnej) w kościele w Eleona (gdzie Chrystus nauczył swoich uczniów 

modlitwy „Ojcze nasz”) i wraz z biskupem odmawiają hymny i antyfony stosowne do tego dnia i miejsca, 

podobnie też czytania” (31,1).  

 

Wraz z nadejściem godziny dziewiątej (czyli 15.00) wierni w procesji, ze śpiewem hymnów, udają się do 

Imbomon (do kościoła znajdującego się na miejscu Wniebowstąpienia Chrystusa, na szczycie Góry 

Oliwnej) i tam „odmawia się hymny i antyfony odpowiednie do miejsca i dnia, podobnie też przeplatane 

modlitwami i czytaniami” (31,1).  

 

O godzinie jedenastej (17.00) czyta się Ewangelię o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy (por. J 12,13n), a 

po jej odczytaniu biskup i zgromadzeni wierni, naśladując Pana, wyruszają w procesji, którą Egeria opisuje 

tak: „Wszystek lud idzie przed nim (biskupem) z hymnami i antyfonami i odpowiadając: «Błogosławiony, 

który przychodzi w Imię Pańskie». Wszystkie zaś dzieci, nawet te które jeszcze nie potrafią chodzić, bo są 

maleńkie i niesione są na plecach przez rodziców, trzymają gałązki – jedne palmowe, inne oliwne – i 

prowadzą biskupa w ten sposób, w jaki prowadzono Pana. I tak ze szczytu góry przez całe miasto do 

Anastasis (czyli do miejsca zmartwychwstania) wszyscy idą pieszo – a są wśród nich znakomite niewiasty 

(matrony) i (wielcy) panowie [...]. I tak idą powoli, aby lud się nie zmęczył i już pod wieczór dochodzą do 

Anastasis. Gdy tam przybędą, choć to już wieczór, odbywają się nieszpory, modlitwa przy Krzyżu i lud 

zostaje odprawiony” (31,3-4).  

 

b. Drodzy bracia i siostry, „Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. 

Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy 

uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu” (Mszał – komentarz 

wprowadzający do procesji z palmami). 

 

„Utwórzcie pochód, weźcie w tkliwe dłonie 

wierzbowe witki – znak wiernej miłości, 

ja mu w podzięce kornie się pokłonię, 

że idzie z nami stąd aż do wieczności” 

(Bohdan Drozdowski, Psalmy króla Dawida, Ps 118) 

 

Idźmy za Nim! Idźmy za Nim, ponieważ droga do wyzwolenia oraz oddania się służbie Bogu i bliźnim 

prowadzi przez krzyż. Nasz stary człowiek, ten pyszny, myślący tylko o sobie, musi umrzeć z Chrystusem 

na krzyżu. Wyrzekanie się siebie, własnego egoizmu, pragnienia zemsty i odwetu, poświęcenie własnych sił 

i środków na służbę innym, oto prawdziwe umieranie, autentyczne tracenie siebie. Jest to „śmierć 

paschalna”, która jest przejściem od starego do nowego życia, od grzechu do łaski, od niewoli do wolności, 

od cierpienia do chwały.  

 

Na wielki dar Chrystusowego krzyża niech każdy z nas – a w szczególności młodzież, która przeżywa 

dzisiaj w parafiach naszej archidiecezji XXVIII Światowy Dzień Młodzieży – odpowie darem z samego 

siebie; z naszego czasu, naszej modlitwy, naszego życia w miłości z Chrystusem, który dla nas cierpiał, 

umarł i zmartwychwstał. Starożytni Ojcowie Kościoła symbol naszego oddania się Chrystusowi dostrzegali 

w geście rozpościerania swoich płaszczy przed Panem. Przed Nim – mawiali Ojcowie – musimy 

rozpościerać nasze życie, nasze osoby, w postawie wdzięczności i uwielbienia. Św. Andrzej, biskup Krety, 

wołał wprost: „Siebie samych ścielmy przed Chrystusem, a nie tuniki, martwe gałęzie i łodygi krzewów 

tracących zieleń, gdy staną się pokarmem, i przez krótki tylko czas radujących oczy. Obleczmy się 

natomiast w Jego łaskę, czyli w Niego samego. […] Kładźmy się pod Jego nogi jak rozścielone tuniki. […] 
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Ofiarujmy Zwycięzcy śmierci już nie gałązki palmowe, ale wieńce naszego zwycięstwa. Wysławiajmy Go 

w każdy dzień świętą pieśnią razem z izraelskimi dziećmi, potrząsając duchowymi gałązkami i mówiąc: 

„Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”. 

 

3. FRANCISZEK  

 

Na podobną drogę, zapowiedzianą przez Niedzielę Palmową Chrystusa, wszedł nowy Ojciec Święty, 

Franciszek. „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”. Czeka go jedna i ta sama droga Paschy 

Pana; droga męki, śmierci i zmartwychwstania.  

 

Dzisiaj cała nasza Archidiecezja Poznańska pragnie wyrazić swoją wdzięczność za ten wybór. Franciszek 

jest do niego dobrze przygotowanym. Jest on niezwykle skromnym człowiekiem, wyróżniającym się troską 

o ubogich. Wraz z jego wyborem na Stolicę Piotrową rozpoczyna się nowy etap dla Kościoła katolickiego. 

Po raz pierwszy papieżem będzie Latynos. Papież Franciszek jest ponadto pierwszym następcą św. Piotra 

spoza Europy od 1272 lat. Dotychczas ostatnim biskupem Rzymu nie-Europejczykiem był Syryjczyk 

Grzegorz III (731-741). Na 266. papieży dotąd nie było żadnego, pochodzącego z kontynentu 

amerykańskiego. Najwięcej papieży (210) było z Włoch, potem 16 Francuzów, 11 Greków, 6 Syryjczyków, 

5 Niemców i jeden Polak.  

 

Papież Franciszek będzie kontynuował dzieło swojego poprzednika – w innym stylu i z inną charyzmą – ale 

z tą samą pokorą i prostotą, z której znany był Benedykt XVI. Zestawienie imion dwóch świętych – 

Benedykta i Franciszka – świadczy o pragnieniu wprowadzenia w życie programu wielkich reformatorów 

Kościoła. Obydwaj ci święci dążyli do odnowy Kościoła z perspektywy wiary, a więc od wewnątrz. Każdy z 

nich robił to w inny sposób. Główne zadanie obecnego papieża polegać będzie na głoszeniu Kościołowi i 

światu Ewangelii; słów miłości i prawdy, które pomogą nam odnaleźć się w zagmatwanych czasach. 

Umacnianie wiary, w której nie wykorzystuje się instrumentalnie Boga i mówienie o Nim, dla osiągnięcia 

swoich własnych przyziemnych celów, ale w której człowiek ufnie poddaje się Bogu i pozwala Mu się 

prowadzić.  

   

Pontyfikat Jana Pawła II – wśród wielu duchowych owoców – przyniósł Polakom, po jego zakończeniu, 

beatyfikację kapelana „Solidarności”, ks. Jerzego Popiełuszki. Posługa Benedykta XVI przyniosła Polakom 

beatyfikację naszego rodaka, wielkiego Papieża Jana Pawła II. Wierzymy, że pontyfikat Papieża Franciszka 

pozwoli nam wspólnie radować się z kanonizacji obu błogosławionych Polaków.  

 

Pragniemy zapewnić Ojca Świętego Franciszka, że tak w Archidiecezji Poznańskiej, jak i we wszystkich 

diecezjach naszej Ojczyźny, będziemy wspierać papieskie posługiwanie naszą modlitwą i czynem. 

Kolejnemu Następcy św. Piotra przekazujemy słowa synowskiego oddania, czci i szacunku, życząc Mu 

obfitości łask i darów Bożych na jak najdłuższy i najowocniejszy pontyfikat. Niech Bóg wspiera swoją łaską 

Ojca Świętego Franciszka.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Zakończmy nasze dzisiejsze rozważanie słowami pieśni na Niedzielę Palmową, wpatrzeni w wiosnę Ducha, 

którą przynosi zmartwychwstanie Chrystusa Ojcu Świętemu, Kościołowi, wszystkim ochrzczonym i światu: 

 

„Jerozolimo, chwal Pana nad pany, 
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Ramieniem Jego mur twój opasany.[...] 

 

On pola śniegiem jak wełną odziewa, 

A szron po ziemi /jak popiół rozsiewa. 

 

On, gdy rozkaże, lodem krzepnie zima, 

Której ostrości któż łatwo wytrzyma? 

 

Znowu rzekł słowo: rozpłyną się lody; 

Wionie Duch Jego, powzbierały wody”  

(Jerozolimo, chwal Pana nad pany)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Czwartek, 28.3.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Olej, pieczęć darów niebieskich. Wielki Czwartek. Missa Crismatis (Katedra 

Poznańska – 28.03.2013). 
 

W centrum Liturgii poranka Wielkiego Czwartku znajduje się błogosławieństwo świętych olejów – oleju do 

namaszczenia katechumenów i oleju do namaszczenia chorych oraz krzyżma stosowanego w wielkich 

sakramentach (w czasie bierzmowania, święceń kapłańskich oraz święceń biskupich). W tym roku 

błogosławieństwo szczególne, ponieważ – jeśli Opatrzność pozwoli – przeznaczone także dla konsekracji 

nowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej.  

   

Oliwa to owoc drzewa oliwnego, które należy do najbardziej charakterystycznych przedstawicieli flory 

krajów basenu Morza Śródziemnego. Drzewo to – odporne na trudne warunki klimatyczne – owocuje co 

dwa lata, a owocować może nawet kilkaset lat. Oliwa pielęgnowała skórę, była używana do lamp oraz jako 

lek dezynfekujący rany i łagodzący ból. Była od zawsze artykułem spożywczym, i to artykułem o wielkiej 

wartości, nie ma w niej bowiem cholesterolu. Zawiera jedno i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które 

hamują rozwój miażdżycy przez obniżenie ilości złego cholesterolu. Wpływa też na obniżenie ciśnienia 

krwi.  

 

Biblia wspomina o niej po raz pierwszy, w przypadku gołębia pokoju, który po potopie przyniósł do arki 

gałązkę oliwną, co oznaczało koniec klęski i powrót człowieka na ziemię (Rdz 8,9-12). Oliwą i winem 

miłosierny Samarytanin oblewał rany człowieka napadniętego przez zbójców (Łk 10,34). A św. Augustyn 

przyrówna życie chrześcijan do tłoczni oliwnej, ponieważ z ich cierpień tłoczy się dobry olej, który spływa 

do kielicha życia wiecznego (Święte znaki, Warszawa 1994, s. 41-43). 

 

1. OLEJ KATECHUMENÓW 
 

W dzisiejszej liturgii najpierw mówimy o błogosławieństwie oleju katechumenów. Oleju, który stosuje się w 

inicjacji dorosłych katechumenów. Podczas ich namaszczenia prosimy Boga dla nich o dar oświecenia, 

mądrości dla zrozumienia Ewangelii, odwagi do podjęcia życia chrześcijańskiego. 

 

W obrządkach wschodnich namaszczano przy tej okazji całe ciało katechumena. Kapłan: 

 namaszczał czoło świętym olejem, mówiąc: Olej przyjemny jest wylewany na ciebie w imię 

Chrystusa, pieczęć darów niebieskich, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

 namaszczał oczy, mówiąc: Niech ta pieczęć, w imię Jezusa Chrystusa, oświeci twoje oczy, ażebyś 

nigdy nie zapadł w sen śmierci. 

 namaszczał uszy, mówiąc: Niech namaszczenie święte posłuży ci do słuchania przykazań Bożych. 
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 namaszczał nozdrza, mówiąc: Niech ta pieczęć, w imię Jezusa Chrystusa, stanie się dla ciebie 

przyjemnym zapachem życia. 

 namaszczał usta, mówiąc: Niech ta pieczęć, w imię Jezusa Chrystusa, stanie się dla ciebie 

strażnikiem i bezpieczną bramą dla twoich ust. 

 namaszczał wewnętrzną część obydwu dłoni, mówiąc: Niech ta pieczęć, w imię Jezusa Chrystusa, 

sprawia, abyś odznaczał się dobrymi czynami i prowadzeniem cnotliwym. 

 namaszczał serce, mówiąc: Niech ta pieczęć Bożej świętości umocni twoje serce czyste i odnowi w 

twojej piersi ducha stabilnego. 

 namaszczał plecy, mówiąc: Niech ta pieczęć, w imię Jezusa Chrystusa, stanie się dla ciebie trwałą 

tarczą, dzięki której będziesz mógł zgasić wszystkie rozpalone strzały Zła. 

 namaszczał stopy, mówiąc: Niech ta pieczęć Boża prowadzi cię ku życiu wiecznemu i zachowa 

twoją stopę, ażeby się nie zachwiała. 

 

Olej katechumenów wskazuje na pierwsze dotknięcie człowieka przez Chrystusa i Jego Ducha. Jest to 

dotknięcie wewnętrzne, za pośrednictwem którego Pan przyciąga osobę blisko siebie. Dzięki temu 

namaszczeniu – które ma miejsce jeszcze przed chrztem – człowiek obiera drogę prowadzącą ku 

Chrystusowi; poszukuje wiary, poszukuje Boga.  

 

Ale olej katechumenów uprzytamnia nam, że nie tylko ludzie szukają Boga, także Pan Bóg nieustannie nas 

poszukuje. Fakt, że to On sam stał się człowiekiem i zstąpił w głębie ludzkiej egzystencji – aż po ciemności 

śmierci, pokazuje nam, jak bardzo usilnie Pan Bóg zabiega o człowieka, swoje stworzenie. Jak chętnie 

wychodzi naprzeciw niepokojowi naszego serca, niepokojowi naszych pytań i naszego poszukiwania.  

 

W tym sensie my wszyscy powinniśmy zawsze pozostać katechumenami. „Szukajcie zawsze Jego oblicza” 

– powie psalmista (Ps 105,4). Święty Augustyn, odnosząc się do tego psalmu powie: Bóg jest tak wielki, że 

zawsze nieskończenie przewyższa całe nasze poznanie i całe nasze istnienie. Poznawanie Boga nigdy się nie 

wyczerpie. Przez całą wieczność możemy – z wciąż większą radością – kontynuować Jego poszukiwanie, 

aby coraz bardziej Go poznać i coraz goręcej Go kochać. Jako kapłani pragniemy nieustannie być w drodze 

ku Niemu, w tęsknocie za Nim, w przyjmowaniu wciąż nowej wiedzy i nowej miłości.  

 

2. OLEJ NAMASZCZENIA CHORYCH 

 

Następnym olejem błogosławionym dzisiaj jest olej chorych. Przy pierwszym rozesłaniu uczniów przez 

Jezusa Ewangelista powie: „Posłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych” (Łk 9,2; por. Mk 

6,13; Łk 10,34; Jk 5,14). Uzdrawianie należy do pierwszorzędnych zadań powierzonych Kościołowi przez 

Chrystusa. Już samo głoszenie Królestwa Bożego winno być procesem uzdrawiania. Winno być 

zwiastowaniem nieograniczonej dobroci Boga, uzdrawiającej zranione ludzkie serca. Człowiek bowiem ze 

swojej istoty jest bytem „w relacji do”. Jeśli więc zakłócona zostanie jego podstawowa relacja, czyli relacja 

do Boga, wszystkie inne więzy ulegają destrukcji. Jeśli to podstawowe ukierunkowanie naszego bytu jest 

nieautentyczne, to nie zostaniemy uzdrowieni na ciele i duszy. To pierwsze i podstawowe uzdrowienie 

dokonuje się w spotkaniu z Chrystusem, który jedna nas z Bogiem i tym samym uzdrawia nasze „złamane 

serce”.  

 

Ale oprócz tego centralnego zadania, jakim jest leczenie „zranionego serca”, Kościół uzdrawia także 

konkretne fizyczne choroby i cierpienia. Olej namaszczenia chorych jest przecież widzialnym symbolem 

posłannictwa uzdrawiania ciała, duszy i ducha ludzkiego. Jest znakiem dobroci Boga, który kapłani zanoszą 

chorym. Od samego początku jego istnienia dojrzewało w Kościele powołanie do uzdrawiania. Dojrzewała 

usłużna miłość w stosunku do osób ograniczonych na ciele i duszy. Od samego początku dzieje Kościoła 

przemierza ów świetlisty szlak osób dedykujących swoje życie chorym, który bierze początek z miłości 

Jezusa do nich. Jakże nie wspomnieć w tym momencie o nadziei naszych współbraci kapłanów, którzy są 

przytłoczeni samotnością, wiekiem, chorobą czy jakimkolwiek cierpieniem.  
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3. OLEJ KRZYŻMA ŚWIĘTEGO 
 

Na trzecim miejscu – podczas dzisiejszej liturgii – błogosławimy najszlachetniejszy z olejów 

sakramentalnych, tj. krzyżmo, mieszaninę oliwy z oliwek i aromatów roślinnych. Olej związany z tradycją 

mocarnych pomazań królów, kapłanów i proroków Starego Przymierza.  

 

Zapach tego oleju – tak istotna cecha krzyżma – wskazuje na promieniowanie boskości. Dzięki niemu – 

choć nie możemy przeniknąć istoty Boga – możemy jednak odczuć coś z Jego obecności. Możemy odczuć 

woń nieustannie rozsiewaną przez tę obecność w różnych miejscach świata. Grzegorz z Nyssy porówna ją 

do zapachu, który wyczuwamy w butelce, mimo iż ta już wcześniej została opróżniona z perfum. 

 

Dzisiejsza Liturgia łączy ten olej ze słowami obietnicy proroka Izajasza: „Wy zaś będziecie nazywani 

kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego” (Iz 61,6). W tych słowach prorok przypomina 

nam obietnicę skierowaną do Izraela na Synaju: „wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym” 

(Wj 19,6). W rozległym świecie, który w większości nie znał jedynego Boga, Izrael miał pełnić funkcję 

kapłańską. Miał prowadzić świat ku Bogu, otwierać go na Niego.  

 

To zadanie narodu żydowskiego święty Piotr rozszerzy na wspólnotę Kościoła: „Wy zaś jesteście wybranym 

plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, 

abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, 

którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym” (1 P 2,9).  

 

Chrzest i bierzmowanie – w którym istotną rolę odgrywa krzyżmo – rodzą nowych członków Ludu Bożego, 

ogarniającego cały świat. Wprowadzają ochrzczonych i bierzmowanych w kapłańską posługę wobec całej 

ludzkości. Jako ochrzczeni, jesteśmy ludem kapłańskim „dla świata”. Czynimy Boga widocznym w świecie, 

dając o Nim świadectwo. To zadanie nas raduje i niepokoi. Czy rzeczywiście jesteśmy sanktuarium Boga w 

świecie i dla świata? Czy otwieramy ludziom przystęp do Boga czy też raczej zamykamy? Jako kapłani 

mamy wiele powodów, aby wołać do Boga: Nie pozwól, abyśmy się stali nie-ludem! Namaściłeś nas 

przecież swoją miłością, zesłałeś na nas swojego Ducha. Spraw, aby moc Twojego Ducha stała się w nas na 

nowo skuteczna! (por. Benedykt XVI, Homilia wygłoszona podczas Mszy Krzyżma Świętego – Watykan, 

21.04.2011).  

 

4. KAPŁANI – OLIWĄ BOGA  
 

Drodzy Bracia kapłani! Podczas pierwszej audiencji generalnej Ojciec Święty Franciszek zaznaczył, że 

Wielki Tydzień jest czasem łaski, który daje nam Pan, aby otworzyć drzwi naszych serc, naszego życia, 

naszych parafii, ruchów, stowarzyszeń, by „wyjść” na spotkanie innych, stać się im bliskim, nieść światło i 

radość naszej wiary. Zawsze wychodzić! By czynić to z miłością i czułością Boga, z szacunkiem i 

cierpliwością, wiedząc, że my dajemy nasze ręce, nogi, serca, ale to Bóg je prowadzi i czyni owocnymi 

wszelkie nasze działania. By szeroko otworzyć drzwi miłosierdzia.  

 

Istotnie, dzisiaj bardzo potrzebną stała się oliwa naszego kapłańskiego miłosierdzia, która uspokoiłaby 

wzburzone morze życia społecznego. Być może szczególnie wtedy, kiedy stajemy się świadkami czynienia 

publicznej spowiedzi z cudzych grzechów. Czynienie spowiedzi z cudzych grzechów jest zadaniem 

niesłychanie łatwym. Nie wymaga najmniejszej odwagi cywilnej, jest prymitywnie proste a przy tym 

całkowicie nieskuteczne. W ten sposób marnuje się swój czas i energię, idąc na moralną łatwiznę, mając 

całkowitą pewność nieskuteczności swoich działań. Już Stańczyk natrząsał się z Dziennikarza, mówiąc: 

„Gotów mi płakać najrzewniej, rozczulać się cudzych grzechów, u bliskiego widzieć tramy, zbrodnie, brudy, 

grzechy, plamy i za swojego bliskiego uczynić publiczną spowiedź”.  

 

Z pewnością byłoby o wiele korzystniej, gdyby każdy rozliczał się z własnych grzechów. Politycy – z 

własnych. Prawnicy – z tego, co niedomaga w wymiarze sprawiedliwości. Media – z własnych. 

Profesorowie z tego, co szwankuje w systemie edukacji. Lekarze – czego brakuje w służbie zdrowia. 
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Kapłani z własnych grzechów. Żaden stan życiowy nie jest pozbawiony pokus. My także powinniśmy 

rozpoznawać nasze własne grzechy oraz walczyć z nimi. Walczyć z pokusą nieprzestrzegania dyscypliny 

Kościoła, lenistwa, niestałości, braku ducha służby, zbyt częstych wyjazdów i marnowania energii 

apostolskich (por. M. Zięba OP, Kościół wobec polskich problemów, W drodze 4/2013/110).  

 

Lekarstwem na dzisiejsze struktury zła może być tylko proces dobra. Księcia tego świata może pokonać 

jedynie Królestwo, które nie jest z tego świata. Największym zaś Dobrem, Miłosierną Miłością jest Chrystus 

i jego widzialne Ciało – czyli Kościół. Na przekór tym, którzy twierdzą że apokalipsa pokona Kościół, my 

twierdzimy, iż tylko Kościół może pokonać apokalipsę.  

 

Jako kapłani jesteśmy „szafarzami tajemnic Bożych” (1Kor 4,1). Jesteśmy bożą oliwą, którą Pan Bóg 

pragnie wylewać i leczyć rany świata. Taka jest nasza rola. Przyjmijmy to zadanie i wykonujmy je z 

gorliwością. Jako kapłani troszczymy się o całego człowieka. Troszczymy się nie tylko o ciało, lecz również 

o potrzeby ludzkiej duszy. O osoby cierpiące z powodu pogwałcenia prawa lub z powodu zniszczonej 

miłości. O tych, którzy cierpią z powodu braku prawdy i miłości. Starajmy się robić to gorliwie. Ludzie nie 

mogą nabrać przekonania, że jesteśmy jedynie wyrobnikami, wykonującymi swój zawód, a w gruncie 

rzeczy należymy wyłącznie do siebie samych. Kapłan nigdy nie należy do siebie. Ludzie muszą dostrzec 

naszą gorliwość, poprzez którą możemy złożyć przekonujące świadectwo Ewangelii.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec, módlmy się za siebie nawzajem, aby słabości i trudności, z jakimi się zmagamy nie osłabiały w 

nas radości powołania i nie pomniejszały entuzjazmu, z jakim powinniśmy pełnić naszą misję i służbę. 

Liczy na nas ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan. Liczy na nas Kościół, w którym mamy zadania nie do 

zastąpienia. Liczą na nas również ci, których nie widzimy na co dzień w naszych świątyniach, ale którzy 

mimo tego noszą w sobie nieraz pragnienie życia pełnego i prawdziwego.  

 

W Wielki Czwartek nie możemy zapomnieć o nieobecnych w katedrze naszych starszych, chorych i 

cierpiących współbraciach, którzy nadal czynnie uczestniczą w budowaniu Kościoła, dopełniając w swoim 

ciele „braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24).  

 

W dzisiejsze główne święto kapłańskie pragnę wyrazić każdemu z tutaj tak licznie obecnych kapłanów moją 

serdeczną wdzięczność za Waszą całoroczną, ofiarną posługę ludowi Bożemu w diecezji i poza jej 

granicami. Za Wasze bycie autentycznymi kapłanami.  

 

Powierzam Waszą codzienną służbę Maryi, Matce Kapłanów. Niech Ona uprosi dla Was łaskę ochotnego 

spełniania wszystkiego, co nakaże Jej Syn. Niech Jej modlitwa – z pomocą Ducha Świętego – uczyni 

skutecznym każde Wasze działanie na rzecz ewangelizacji, nowej ewangelizacji i misji.  

 

Życzę każdemu z Was oraz Waszym wspólnotom parafialnym błogosławionych świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego!  

 

W Wielki Czwartek nasz Pan ustanowił nowotestamentalne kapłaństwo i prosił Ojca za kapłanów 

wszystkich czasów. Z wdzięcznością za nasze powołanie odnówmy teraz nasze „tak” na powołanie, które 

otrzymaliśmy bez naszych zasług.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Piątek, 29.3.2013 
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Abp Stanisław Gądecki. On wyrósł przed nami jak młode drzewo. Wielki Piątek (Katedra Poznańska – 

29.03.2013). 
 

Każdy Wielki Piątek upamiętnia wydarzenia, które rozpoczynają się od wyroku śmierci wydanego na 

Jezusa, a kończą się Jego ukrzyżowaniem. „Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, a była to 

śmierć krzyżowa” (por. Flp 2,8). W tych słowach dzisiejsza liturgia streszcza wszystko, co dwa tysiące lat 

temu dokonało się na Golgocie. Z otwartej piersi Odkupiciela wypłynęła krew i woda; jednoznaczne 

świadectwo śmierci (por. J 19, 34) oraz ostateczny dar miłosiernej miłości naszego Zbawiciela.  

   

1. KRZYŻ CIERPIĄCEGO SŁUGI 
 

Zdumiewające jest najpierw to, co prorokuje o tym wydarzeniu Izajasz w Pieśni Sługi Jahwe (Iz 52,13-

53,12). Na około siedem wieków przed przyjściem Chrystusa maluje on przed nami tak sugestywny obraz 

wydarzeń męki Chrystusa, jakby sam był naocznym widzem dramatu Kalwarii. Jego proroctwo to 

prawdziwa „Ewangelia krzyża”. Najpierw zdaje się zapowiadać zwycięstwo i triumf sługi („Oto się 

powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo” – Iz 52,13; „On wyrósł przed nami jak 

młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi” – Iz 53,2). Lecz owe zwycięstwo, owe wywyższenie to 

nic innego jak krzyż.  

 

Następnie mówi o grzechu Izraela („On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła 

Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy 

z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich” – Iz 53,5-6).  

 

Wreszcie o przebłaganiu za grzechy. Niewinny Sługa stał się zastępczą ofiarą zadośćuczynienia za 

grzesznych Izrael. Izajasz wychodzi tutaj poza starożytne pojmowanie ofiary za grzechy popełnione 

nieumyślnie (por. Kpł 4-5), wprowadzając także ofiarę za grzechy umyślne. Ten rodzaj ofiary miał zaradzić 

przestępstwom szczególnego rodzaju: wiarołomstwu lub świętokradztwu. Przez wiarołomstwo należy 

rozumieć zerwanie przymierza, zaś świętokradztwo oznaczało zbezczeszczenie świętego miejsca lub 

przedmiotu (por. Kpł 5,14-16). Przyczyną złożenia przez Cierpiącego Sługę ofiary za grzechy było 

naruszenie przymierza przez Izrael.  

 

Czasami osoba Cierpiącego Sługi wydaje nam się tak odległa i niezrozumiała w dzisiejszych realiach, że aż 

nierzeczywista. Tymczasem nie jest ona wcale aż tak obca naszym czasom, jak mogłoby się nam to 

wydawać. Od początku do końca naszego życia jesteśmy przecież zdani na innych. Jako dzieci 

potrzebowaliśmy naszych rodziców, którzy dawali nam jeść, ubierali nas, wycierali nam nosy – aż wreszcie 

sami nauczyliśmy się to robić. Potem potrzebowaliśmy nauczycieli, którzy z zadziwiającą cierpliwością 

uczyli nas czytania i rachunków. Do końca naszego życia będziemy potrzebowali ludzi, którzy nam będą 

pomagać, wprowadzać w nowe obszary życia, będą nas poprzedzać. Również jako dorośli jesteśmy zdani na 

innych; wystarczy przejść przez pierwszy z brzegu szpital albo hospicjum, żeby się o tym przekonać. Każdy 

człowiek, każde społeczeństwo żyje dzięki niekończącej się liczbie tych, którzy ofiarują się za nas. Ta 

zasada jest szczególnie widoczna w przestrzeni wiary. Każdy kto wierzy, żyje z wiary tych, którzy go 

poprzedzali we wierze (rodziców, przyjaciół, świętych). Rzekomo autonomiczny człowiek uważa czasami, 

że nie potrzebuje żadnej pomocy. A przecież nawet on korzysta ze środków społecznego przekazu, które 

często myślą za niego, kształtują go zgodnie z własnymi wzorcami i prowadzą do ubezwłasnowolnienia, 

którego on wcale nie zauważa. Człowiek ma zawsze obok siebie innych, którzy stają w jego miejsce, 

pozostaje tylko pytanie: kim oni są? (por. G. Lohfink, Jezus z Nazaretu, Czego chciał. Kim był, Poznań 

2012, 429-430).  

 

„Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie” (Iz 53,11). W tych 

słowach kryje się zaczątek teologii krzyżowej ofiary Chrystusa. W przedziwnej syntezie kryje się w nich 

treść całego misterium paschalnego.  
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2. KRZYŻ CHRYSTUSA 
 

a. Kiedy Chrystus wypowiadał wczoraj we Wieczerniku słowa: „To jest moja krew, [krew] Przymierza, 

która będzie wylana”, przekazał nam tym samym proroctwo o swojej śmierci, ale jednocześnie odwołał się 

do aktu założenia Izraela, opisanego w Księdze Wyjścia (por. 24,4-11). Kiedy Mojżesz zbudował ołtarz u 

stóp Synaju, postawił pionowo 12 głazów kamiennych (symbol dwunastu pokoleń) i skropił ołtarz krwią 

ofiarniczą, wtedy powiedział: „Oto krew Przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie tych 

wszystkich słów” (Wj 24,8). Następnie na górze spożył posiłek ze starszyzną Izraela. W odniesieniu do tej 

sceny słowa Jezusowe wypowiedziane nad kielichem błogosławieństwa zapowiedziały odnowienie i 

wypełnienie przymierza na Synaju, a równocześnie był to akt założycielski odnowionego Izraela. Krew 

Jezusa uwolni Izrael od jego winy. Jeśli zwrócimy uwagę na związek między słowami o krwi Przymierza, 

wypowiedzianymi przez Jezusa w Wieczerniku a słowami wypowiedzianymi przez Mojżesza na Synaju, 

wówczas wyrażenie „za wielu” odnosić się będzie tylko do Izraela. Jezus wyjaśnił swoją śmierć jako 

umieranie za Izrael. Dopiero później – w drugiej kolejności i nie bez pośrednictwa Izraela – zbawienie 

obejmie także inne narody pogańskie. To zapowiadał już prorok Izajasz podkreślając, że Izrael nie został 

wybrany przez Boga ze względu na siebie, ale z uwagi na cały świat („Dlatego w nagrodę przydzielę Mu 

tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz” – Iz 53,12).  

 

b. Ibis in crucem. Prawdopodobnie tak brzmiał wyrok skazujący Jezusa na ukrzyżowanie; tak zaczęło się 

urzeczywistniać to, co było wcześniej zapowiedziane przez Izajasza. Pójdziesz na jeden z najbardziej 

okrutnych rodzajów kaźni, jaki wymyślili ludzie, aby znęcać się nad innymi ludźmi. Pójdziesz na 

najbardziej hańbiący rodzaj kaźni, o której Cyceron powiedział: „Kat, zakryta twarz i już sam wyraz ‘krzyż’ 

powinny być daleko nie tylko od ciała obywatela rzymskiego, ale także od jego myśli, oczu i uszu” (Pro 

Rabiro, 16). Nawet w przypadku niewolników oraz tych, którzy nie byli obywatelami rzymskimi ten rodzaj 

kary stosowano tylko w przypadku nadzwyczajnych przestępstw, takich jak zabójstwo, rabunek świątyni, 

zdrada stanu i bunt.  

 

Zgodnie z rzymskim zazwyczaj kara ukrzyżowania była poprzedzona karą towarzyszącą. „Piłat kazał 

ubiczować Jezusa” (Mk 15,15) – powie Ewangelista Marek. Owa rzymska chłosta była tak okrutna, iż 

często kończyła się śmiercią. Liczba razów – odmiennie od zwyczajów żydowskich – była nieograniczona, a 

na końcu rzemieni nierzadko mocowano kawałki kości lub metalu. W wyniku biczowania Jezus był tak 

wycieńczony, że nie był w stanie sam zanieść belki krzyża na miejsce kaźni. Był jak trędowaty, „jak ktoś, 

przed kim się twarze zakrywa” (Iz 53,3).  

 

Zazwyczaj skazańcy nie musieli nieść całego krzyża, a tylko poprzeczną belkę; pionowy pal był 

umieszczany w miejscu kaźni, w ziemi na stałe. W drodze na to miejsce niesiono przed skazańcem 

drewnianą tablicę z napisem: „Jezus z Nazaretu. Król żydowski”. Zamiast umieścić napis „Podawał się za 

króla żydowskiego”, Piłat kazał napisać: „Król żydowski”. Była to prawdopodobnie zemsta na Wysokiej 

Radzie i wyszydzenie jej; odwet za poniesioną przez Piłata porażkę.  

 

Samo umieszczenie Jezusa na krzyżu między dwoma łotrami było dalszym ciągiem szyderstwa z 

Niewinnego i Sprawiedliwego, który w chwili śmierci musiał „panować” między przestępcami (por. Mk 

15,27).  

 

Ukrzyżowano Go na „Miejscu Czaszki”, które nazywało się w ten sposób nie dlatego, że zalegały tam jakieś 

czaszki z poprzednich egzekucji, ale ponieważ był to niewielki, samotny i niewysoki wapienny pagórek, 

znajdujący się na terenie opuszczonych kamieniołomów.  

 

Oddział egzekucyjny przybył na to miejsce z Jezusem przed południem. Około godziny dziewiątej przybito 

do krzyża. Ewangelie – prawdopodobnie z litości dla słuchaczy – pomijają opis straszliwych cierpień, jakie 

towarzyszyły ukrzyżowaniu Zbawiciela. Piszą tylko krótkie: „I ukrzyżowali Go” (Mk 15,24).  
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„Temu, który szedł na skazanie wręczano kawałek kadzidła w kubku z winem, żeby pozbawić go 

świadomości” – powiada Talmud Babiloński (Sanhedryn 43a). Jezus jednak nie przyjął tego napoju, pragnąc 

do końca świadomie podejmować zadanie, które miał do wykonania.  

 

Przechodnie lżą Wiszącego, niechcący ujawniając w ten sposób jego prawdziwą godność („Mesjasz, król 

Izraela! Niech teraz zejdzie z krzyża, byśmy zobaczyli i uwierzyli!” – Mk 15,32). W tle ich wypowiedzi 

kryje się przekonanie, że śmierć na krzyżu obala wszelkie roszczenia Jezusa; prawdziwy Mesjasz – 

mniemano – nie może przecież ponieść klęski.  

 

Około godziny piętnastej – po sześciu godzinach męki – Jezus modlił się do Ojca słowami Psalmu 22: 

„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił”. Te słowa błędnie interpretowano jako wyraz najgłębszej 

rozpaczy Jezusa i Jego poczucia ostatecznego opuszczenia przez Ojca. W rzeczywistości Psalm 22 jest 

owszem modlitwą ludzi znajdujących się w bliskim niebezpieczeństwie śmierci, ale – oprócz wyrażenia 

smutku z powodu milczenia Boga – jest on przede wszystkim psalmem ufności. Oprócz wołania o pomoc 

(„Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka; Pomocy moja, spiesz mi na ratunek!” – Ps 22,20), modlitwa ta zawiera 

też uwielbienie Boga („Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia 

[…], Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza i 

wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego – Ps 22,23.25). Wyraża również wiarę w to, że królowanie Boga 

zostanie uznane przez wszystkie narody pogańskie („i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie” – 

Ps 22,28), a także przez tych, którzy już dawno temu pomarli („Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co 

śpią w ziemi, przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstępują” - Ps 22,30). Wreszcie – w swoim 

zakończeniu – psalm ten wyraża najwyższą pewność Jezusa w Jego w zmartwychwstanie („A moja dusza 

będzie żyła dla Niego, potomstwo moje Jemu będzie służyć – Ps 22,30-31). Umierający Jezus wyraża silne 

przekonanie, że królowanie Boga – któremu służył przez całe swoje życie – zwycięży tak pośród żywych, 

jak i pośród umarłych; wśród tych, którzy żyli kiedyś i tych, którzy będą żyć w przyszłości.  

 

c.Św. Andrzej z Krety uczył: 

„Gdyby nie było krzyża, Chrystus nie zostałby ukrzyżowany.  

Gdyby nie było krzyża, Życie nie zostałoby przybite gwoździami do drzewa.  

Gdyby nie było przybite gwoździami, z boku nie wypłynęłaby krew i woda dla oczyszczenia świata, 

dokument grzechu nie zostałby zniszczony, nie otrzymalibyśmy wolności, nie radowalibyśmy się drzewem 

życia, raj nie zostałby otwarty.  

Gdyby nie było krzyża, śmierć nie byłaby zwyciężona, piekło nie zostałoby pozbawione swej mocy (Oratio 

10 in Exaltatione sanctae crucis).  

 

3.KRZYŻE CHRZEŚCIJANINA 
 

Krzyż Zbawiciela nie jest wydarzeniem należącym do przeszłości i ograniczonym do pewnego miejsca na 

ziemi. On stoi nad całym światem, rzuca światło na kontynenty i epoki. Przypomina jak wiele cierpienia i 

zła ciąży nad ludzkością w każdej epoce. W lustrze Krzyża możemy dostrzec wszystkie cierpienia 

współczesnej ludzkości: boleści opuszczonych i skrzywdzonych dzieci, zagrożenia rodziny, podział świata 

na biedaków i bogaczy, tak wielu ludzi cierpiących nędzę, głód i pragnienie. Miażdżący ciężar naszego 

umierania, nienawiść i przemoc, która wciąż jeszcze powoduje rozlew krwi na ziemi. W cierpieniach ludzi 

trwa dalej męka Chrystusa. „Konanie Jezusa trwać będzie aż do skończenia świata” (Pascal, Myśli, 553).  

 

Chrystusowy krzyż uczy nas, jak rozumieć nasze krzyże doświadczenia, hańby czy poniżenia. My uciekamy 

od krzyża w naszym życiu. „On ogołocił samego siebie”. Wszystkimi Jego krokami kierowało niezłomne 

pragnienie, aby miłować Ojca, stanowić jedno z Nim i dochować Mu wierności. Sprawiło to, że we 

wszystkich okolicznościach zgodził się On na plan Ojca, utożsamił się z powierzonym Mu zamysłem 

miłości, by w Nim zjednoczyć wszystko, by wszystko do Niego doprowadzić.  
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Krzyża nie ominął, ani nie zrzucił go na innych, lecz wziął go na swoje barki, także po to, byśmy nie byli 

wiecznymi zbiegami – uciekającymi od trudności i cierpień – ale mieli odwagę iść za Jezusem aż do końca, 

świadomi, że to, co wydaje się końcem – a mianowicie śmierć – jest tylko przejściem do Ojca.  

 

Jest to rzecz trudna, ponieważ istnieje duża rozbieżność między planem miłującego Ojca, który posuwa się 

aż do ofiarowania Jednorodzonego Syna, aby zbawić ludzkość, a oczekiwaniami uczniów. Ta rozbieżność 

występuje i dzisiaj. Uczniowie często pragną „zachować siebie”. Są ludźmi religijnymi, więc chcieliby Boga 

zamienić w sługę swojego dobrostanu. Znacznie mniej ludzi autentycznie wierzy, gotowych stać się sługami 

Boga, który ich kocha.  

 

Krzyż nie składa się tylko z tego, co mroczne i smutne na świecie. Nie jest też moralizowaniem, które 

koniec końców okazuje się nieskuteczne. Nie jest hałaśliwym sprzeciwem, który niczego nie zmienia. Krzyż 

jest drogą miłosierdzia, stawiającego granice złu. Dlatego niesie on także otuchę. Podobnie jak cierpienie 

czasami nie ma końca, tak też otucha nie zna granic. Św. Paweł właśnie „na drodze Krzyża” zyskał gorliwą 

wiarę. Tam też odkrył swoją drogę św. Augustyn, św. Franciszek z Asyżu, św. Wincenty a Paulo, św. 

Maksymilian Kolbe, bł. Matka Teresa z Kalkuty. Tam również my powinniśmy znaleźć nasze własne 

miejsce; miejsce dobroci, prawdy, odwagę miłości. 

 

Niech dzisiejszy Wielki Piątek będzie dla każdego z nas czasem sprzyjającym ożywieniu naszej wiary, 

umocnieniu naszej odwagi, abyśmy mogli nieść swój krzyż z pokorą, ufnością i zawierzeniem Bogu, 

niezłomnie przekonani o Jego zwycięstwie.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Niech tą drogą prowadzi nas Dziewica Matka i wyprosi nam u swego Syna tę łaskę, byśmy z miłości do 

Jezusa poświęcili nasze życie służbie braciom.  

 

„O Krzyżu, niewysłowiona miłości Boga;  

Krzyżu, chwało nieba!  

Krzyżu, zbawienie wieczne;  

Krzyżu, postrachu złych. 

Podporo sprawiedliwych, światłości chrześcijan,  

o Krzyżu, dla ciebie na ziemi Bóg przyjąwszy ciało stał się niewolnikiem;  

przez ciebie w niebie człowiek w Bogu stał się królem;  

przez ciebie wzeszła prawdziwa światłość, a zwyciężona została złowieszcza ciemność... 

Ty jesteś więzią pokoju, łączącą ludzi z Chrystusem pośrednikiem.  

Ty stałeś się drabiną, po której człowiek wstępuje aż do nieba. 

Bądź zawsze dla nas, Twoich wiernych, kotwicą i słupem ognistym.  

Rządź naszym domem, kieruj naszą łodzią.  

Krzyż niech umacnia w nas wiarę,  

Krzyż niech przygotuje nasz wieniec chwały”  

(św. Paulin z Noli).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wigilia Paschalna, 30.3.2013  

Abp Stanisław Gądecki. W oczekiwaniu na Zmartwychwstanie. Wigilia Paschalna (Katedra Poznańska - 

30/31.03.2013).  

   

W świętą Wigilię Paschalną, najważniejszą spośród wszystkich wigilii roku liturgicznego, przebywamy w 

duchu drogę ludzkości - od stworzenia aż po śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.  
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W takiej chwili św. Grzegorz z Nazjanzu zawoła: „Pascha Pańska, Pascha, i jeszcze raz Pascha - trzykrotnie 

na cześć Trójcy Świętej. To jest dla nas święto nad świętami i uroczystość nad uroczystościami, o tyle 

wyższa od wszystkich, nie tylko ludzkich i z ziemią związanych, lecz także od świąt samego Chrystusa, 

które na Jego cześć obchodzimy, o ile słońce piękniejsze jest od innych gwiazd" (Mowa paschalna 45, 2. 

23).  

   

I oto teraz przybyliśmy tutaj Chryste - my Twój Kościół, Ciało z Twojego Ciała i Krew z Twojej Krwi - i 

czuwamy. Czuwamy przy Twoim grobie, aby uprzedzić niewiasty, które tutaj przybędą „bardzo rano", 

niosąc z sobą „przygotowane wonności", aby namaścić Twoje ciało (por. Łk 24, 1).  

   

Czuwamy, aby być przy Twoim grobie zanim przybędzie tutaj Piotr i „schyliwszy się nad grobem, zobaczy 

same tylko płótna" a potem powróci do Apostołów, „dziwiąc się temu, co się stało" (Łk 24, 12).  

   

Jest nas wielu, a wszystkich nas łączy jedna wiara - zrodzona z Twojej Paschy, z Twojego Przejścia poprzez 

śmierć do nowego Życia - zrodzona z Twego Zmartwychwstania (por. Jan Paweł II, Święte czuwanie w Noc 

Paschalną. Homilia w czasie Mszy św. Wigilii Paschalnej - 5 IV 1980).  

   

„Oto jaśnieje godzina,  

Co smutek krzyża rozprasza,  

Ziemię wyzwala z ciemności  

I świeci blaskiem pogodnym"  

(z hymnu na Modlitwę popołudniową  

uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego)  

1. ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA  

a. Żaden z Ewangelistów nie opisuje samego momentu zmartwychwstania. Wszystko kończy się dla nich w 

piątek na złożeniu ciała Jezusa do grobu, zatoczeniu kamienia i postawieniu straży. A potem rozpoczyna się 

na nowo - „Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia" (Mt 28,1). Pomiędzy jednym a drugim 

wydarzeniem całkowite milczenie. Nikt z ludzi nie był świadkiem zmartwychwstania Chrystusa. Nikt z 

ludzi nie odpowie na pytanie: „jak"?  

   

Zmartwychwstanie Chrystusa dokonało się więc w pełnej tajemnicy. Mimo istnienia tysięcy obrazów 

przedstawiających ten fakt, nie jesteśmy w stanie sobie go wyobrazić. Z samej swojej natury wykracza ono 

poza sferę ludzkiego doświadczenia. Dlatego też zmartwychwstanie nie stało się znane dzięki relacjom o 

nim, ale doszło ono do świadomości ludzkiej dzięki ukazywaniu się Zmartwychwstałego wybranym 
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ludziom. Dla uczestników tych spotkań było to wydarzenie narzucające się z taką mocą, która rozwiała 

wszystkie ich wątpliwości.  

   

Ze spotkań uczniów ze Zmartwychwstałym wynika zaś tyle, że były one konfrontacją z istotą cielesną, która 

jadła posiłki, którą można była dotknąć, włożyć rękę w Jej bok. Nie były to spotkania z duchem, ani 

wewnętrzne, mistyczne przeżycia. Było to rzeczywiście to samo ciało, w którym Jezus cierpiał, ale nie takie 

samo. W jakimś sensie, Zmartwychwstały, który się im ukazywał nie był tylko Tym samym człowiekiem, 

którego dobrze znali wcześniej. Nie wrócił do życia w takiej samej postaci jak przez śmiercią (podobnie jak 

np. miało to miejsce w przypadku Łazarza).  

   

Innymi słowy, w zmartwychwstaniu dokonało się coś nowego, dokonało się przejście do nowego rodzaju 

życia, które nie podlega już prawu śmierci. Pojawił się nowy, dodatkowy, nieznany wcześniej wymiar życia. 

Nowe możliwości bycia człowiekiem, dzięki czemu zamiast mówić, że Jezus był, możemy mówić, że Jezus 

jest. „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, 

zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity" (J 12,24). Chrystus złożony do grobu był 

ziarnem, które teraz wydało swoje pierwsze plony.  

   

„Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym" (Ps 118 [117],22). Chrystus skazany 

na hańbiącą śmierć, ukrzyżowany i zmartwychwstały, stał się kamieniem węgielnym życia Kościoła i 

każdego chrześcijanina. „Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach" (Ps 118 [117], 23).  

   

b. Co robił Jezus w tym czasie, kiedy spoczywał w grobie? To pytanie może brzmieć paradoksalnie. 

Wiadomo, w sensie fizycznym odpoczywał w szabat - podobnie jak Bóg - po wykonaniu swojego dzieła („A 

gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym 

swym trudzie, jaki podjął" - Rdz 2,2). W sensie duchowym tymczasem, On dalej pracował. Kościół 

wschodni twierdzi, że w tym czasie Chrystus głosił Dobrą Nowinę duchom przebywającym w 

ciemnościach. Również my wyznajemy w Credo że Chrystus: „Zstąpił do piekieł". Inaczej mówiąc, godzina 

śmierci Jezusa jest ściśle związana z objawieniem się Mesjasza umarłym.  

   

Przez długi czas lud izraelski uważał, że kresem człowieka jest śmierć („Wszyscy kierowani są do jednego 

miejsca pobytu: przyszło wszystko z prochu i wszystko do prochu powraca" - Koh 3, 20; por. Rdz 3, 19). 

Późniejsze doświadczenie wiary uzna jednak to przeświadczenie za absurd. Jakże Bóg - który towarzyszył 

swoim wiernym przez całe życie - miałby wycofać się w chwili ich śmierci i pozwolić, by moce śmierci 

zatriumfowały nad mocami życia? Dlatego już w psalmach znajdziemy ślady nadziei: „nie pozostawisz 

mego życia w grobie, ani nie pozwolisz, by Twój święty ujrzał zepsucie" (Ps 16,10). Wydaje się, że także 

prorok Izajasz mówi o zmartwychwstaniu sprawiedliwych Żydów („Ożyją twoi umarli, zmartwychwstaną 

ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo Twoja rosa jest rosą światłości, ziemia 

zrodzi cienie" - Iz 26, 19). Dopiero jednak od III wieku przed Chrystusem znajdujemy wyraźniejsze ślady 

wiary w zmartwychwstanie (por. Dn 12,2-3 i 2 Mch 7,9.22-23) i nieśmiertelność duszy (por. Mdr 3,1-3; 4, 

7.19; 5, 15). Rozważając te teksty, Kościół powoli zaczął rozumieć, że w Chrystusie czas uległ skróceniu, 

stracił swoje znaczenie, że podczas spotkania ze śmiercią natychmiast następuje spotkanie z Chrystusem.  
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Liturgia mówi o zstąpieniu Jezusa w noc śmierci, posługując się słowami Psalmu 24 [23]: „Bramy, 

podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje". Brama śmierci i Szeolu była zamknięta, nikt nie 

mógł zza niej powrócić. W bodajże najbardziej sugestywny a zarazem dramatyczny sposób opisał to Dante:  

   

„Przeze mnie droga do boleści grodu,  

przeze mnie droga na wieczyste męki:  

do zgubionego na zawsze narodu.  

Sprawiedliwości mego Stwórcy dzięki  

ugruntowana przez moc boską w bycie  

wyszłam z Mądrości i Miłości ręki.  

Przede mną żadne nie wszczęło się życie,  

prócz odwiecznego - i ja wiecznie stoję.  

Rzućcie nadzieję wy, co tu wchodzicie!..."  

(Dante, Boska komedia. Piekło, Pieśń III).  

   

Do owej bramy nie było klucza. Przyniósł go tylko Chrystus. Tym kluczem był Jego krzyż, który otworzył, 

nieodwołalnie zamkniętą, bramę śmierci. To radykalizm Jego miłości jest owym kluczem otwierającym tę 

bramę na oścież; radykalizm miłości silniejszej niż śmierć. Wielkanocne ikony Kościoła wschodniego 

przedstawiają Chrystusa, który - w świetlistej szacie - wchodzi do świata umarłych. Na Jego rękach i boku 

rany, ślady Jego cierpienia. Tam spotyka Adama i wszystkich, którzy oczekują w nocy śmierci. „Z 

głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos" - powie prorok (Jo 2,3). W tym momencie, 

w którym zstępuje w ciemności śmierci, Syn Boży doprowadza do pełni proces wcielenia.  

   

Św. Piotr wyraża tę prawdę następująco: „[Chrystus] w Duchu poszedł ogłosić zbawienie duchom 

uwięzionym, niegdyś nieposłusznym, gdy wielkoduszność Boża czekała cierpliwie za dni Noego" (1 P 3, 

19-20). Pokolenie Noego nie oznacza określonego pokolenia w historii, ale symbolizuje zmarłych, 

zatwardziałych w swej niewierze. Użycie tego obrazu pozwala apostołowi poczynić symbolicznie aluzję do 

wszystkich pokoleń pogańskich, które poprzedziły ziemską egzystencję Jezusa. Piotr nie mówi zatem o 

głoszeniu Dobrej Nowiny sprawiedliwym z przeszłości, lecz o głoszeniu jej pokoleniu, które - według 

Miszny (Sanhedryn 10, 3) i Midraszu (Genesis Rabba 28, 9) - nie miało udziału w życiu przyszłym i nie 

otrzyma Bożego przebaczenia. Chrystus - żyjący w Duchu - daje oto jeszcze jedną okazję zbawienia 

wszystkim niewierzącym poganom przeszłości. Nie mogąc doprowadzić ich do nawrócenia za ich 

ziemskiego życia, Bóg w swej wielkoduszności posyła swego Syna, by głosił zbawienie także mieszkańcom 

piekieł, aby - dzięki spotkaniu z Nim - uzyskali jeszcze jedną szansę przyjęcia łaski.  
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Starożytna homilia na Wielką Sobotę przedstawia zstąpienie Chrystusa do piekieł na sposób gigantycznej 

liturgii paschalnej: „Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim 

ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań. Idzie, aby odnaleźć 

pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w 

cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest 

ich Bogiem i synem Ewy.  

   

Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy Go praojciec Adam, pełen 

zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: ‘Pan mój z nami wszystkimi!' A Chrystus odrzekł 

Adamowi: ‘I z duchem twoim!' I pochwyciwszy go za rękę, podniósł go mówiąc: ‘Zbudź się, o śpiący, i 

powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus'.  

   

[...] Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał 

spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś 

dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, 

wyjdźmy stąd! Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba.  

   

[...] Gotowy już jest niebiański tron, w pogotowiu czekają słudzy, już wzniesiono salę godową, jedzenie 

zastawione, przyozdobione wieczne mieszkanie, skarby dóbr wiekuistych są otwarte, a królestwo niebieskie, 

przygotowane od założenia świata, już otwarte" (Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę).  

2. ZMARTWYCHWSTANIE CHRZEŚCIJANINA  

   

W tę noc zmartwychwstania wszystko rozpoczyna się od „początku". W sensie duchowym jest to nowy 

początek historii i kosmosu, albowiem Chrystus zmartwychwstał „jako pierwociny spośród tych, co 

pomarli" (1 Kor 15, 20). W tę świętą noc narodził się nowy lud, z którym Bóg zawarł wieczne przymierze.  

Pan zbudował pomost - wiarę i Chrzest - przez który przechodząc, stajemy się członkami nowego Ludu 

Bożego. W chrzcie Chrystus bierze cię za rękę. Od tej chwili będziesz przez Niego wspierany i w ten sposób 

wejdziesz w prawdziwe życie. Dlatego Kościół pierwszych wieków nazywał chrzest Fotismos, tj. 

oświecenie.  

   

Jest rzeczą zdumiewającą, że ludzkość - bezradna wobec śmierci - nie gromadzi się wokół jedynego 

Człowieka, który odniósł nad nią zwycięstwo. Jest to znak jakiejś wielkiej ślepoty ducha. Miliony ludzi 

poświęcają życie na doskonalenie narzędzi śmierci, a jedynie nieliczni szukają Tego, kto jest w stanie od 

niej wybawić. Błogosławiony, kto przejrzał i dostrzegł Zwycięzcę śmierci, piekła i szatana (por. ks. Edward 

Staniek).  

   

„W tę noc pełną łaski" Kościół rozpoznaje swoją płodność, bo dzisiaj objawiło się Życie, które nie ma 

końca. Nic więc dziwnego, że w tę właśnie noc rodzą się chrześcijanie. „Przez chrzest zanurzający nas w 

śmierć - przypomina apostoł Paweł w Liście do Rzymian - zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, 
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abyśmy i my postępowali w nowym życiu" (Rz 6, 4). Dzisiejszej Nocy - podobnie jak to ma miejsce w 

Kościele od dwóch tysięcy lat - 12 katechumenów, zanurzonych z Chrystusem w Jego śmierci wraz z Nim 

powstanie do życia wiecznego. To doświadczenie stanie się w szczególny sposób Waszym udziałem, drodzy 

Katechumeni, którzy za chwilę przyjmiecie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (Chrzest, Bierzmowanie i 

Eucharystię). Zostaniecie złączeni z tajemnicą miłości Boga - Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech Wasze 

nowe życie stanie się hymnem uwielbienia Trójcy Świętej i świadectwem miłości, która nie zna granic.  

Podczas dzisiejszej Wigilii Paschalnej towarzyszą nam swoim śpiewem neokatechumeni z Pierwszej 

Wspólnoty Neokatechumenalnej z parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu, którzy kończą swój 

cykl formacyjny i z radością zwiastują powrót Zmartwychwstałego Pana.  

   

W dzisiejszą Noc pełną Światła my również przypomnijmy sobie nasze własne, duchowe narodziny, nasz 

Chrzest. I w takiej chwili prosimy razem Chrystusa: „O Chryste zmartwychwstały ku chwale Ojca, spraw, 

abym zaczął żyć nowym życiem. Jak Ty uwolniłeś się z więzów i wyszedłeś z grobu żywy, i chwalebny, tak 

niech i ja, wolny od namiętności i złych nałogów, żyję doskonałym życiem łaski. O Jezu, chwalebny 

zwycięzco, uczyń mię uczestnikiem Twojej męki, abym miał również udział w Twoim zmartwychwstaniu. 

Obym zmartwychwstał z Tobą - nie tak, jak zmartwychwstał Łazarz lub inni, by na nowo umrzeć - lecz jak 

Ty zmartwychwstałeś. Spraw, abym zaczął żyć nowym życiem, by już nigdy więcej nie umrzeć śmiercią 

grzechu" (L. da Ponte).  

ZAKOŃCZENIE  

   

Niech Najświętsza Maryja Panna, która zobaczyła swojego zmartwychwstałego Syna, pomoże nam w pełni 

zasmakować paschalnej radości, abyśmy potrafili się nią dzielić ze wszystkimi naszymi braćmi. Chrystus 

zmartwychwstał. Z tej racji życzę wszystkim tutaj obecnym, członkom Waszych rodzin i wszystkim 

Diecezjanom wesołych świąt wielkanocnych!  

   

„Prawica Pańska wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę ale żył będę i głosił dzieła 

Pana" (Ps 118 [117],16-17).  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 950-lecie śmierci Rychezy Lotaryńskiej, królowej 

Polski, 7.4.2013  

Abp Stanisław Gądecki. Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. II niedziela wielkanocna, czyli 

Miłosierdzia Bożego. 950-lecie śmierci Rychezy Lotaryńskiej, królowej Polski (Niemcy, Katedra 

Kolońska – 7.04.2013). 
 

Minęły Święta Wielkanocne z całym ich bogactwem i pięknem liturgii i zostawiły po sobie ślad spotkania z 

inną rzeczywistością. Tak, Wielkanoc to inna rzeczywistość. To Święta Zwycięstwa, które pomagają nam 

uwierzyć w to, że nie ma takiego zła, które mogłoby się oprzeć mocy Zbawiciela.  

   

Te święta, których oktawę właśnie kończymy, uczą nas przynajmniej trzech rzeczy: najpierw wiary, 

następnie misji i w końcu także miłosierdzia.  
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1. ORĘDZIE WIELKANOCNE (J 20,19-31) 
 

a. wiara 

 

Pierwszym owocem spotkania uczniów ze Zmartwychwstałym Panem jest wiara. Pod nieobecność Tomasza 

„przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 

Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana”.  

 

Kiedy ci sami uczniowie znaleźli się ponownie razem, powiedzieli do Tomasza: „Widzieliśmy Pana!”, on 

jednak odpowiedział im: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w 

miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. Tym żądaniem – które na pierwszy rzut 

oka może nam wydawać się aroganckie – Tomasz nie domagał się czegoś szczególnego. On pragnął jedynie 

doświadczyć tego samego, czego wcześniej doświadczyli inni apostołowie. On również chciał zobaczyć ręce 

i bok zmartwychwstałego Pana. Kiedy więc – po tygodniu – zobaczył Zbawiciela, jego reakcja okazała się o 

wiele bardziej doniosła, aniżeli wcześniejsza radość pozostałych apostołów. Tomasz bowiem nie tylko się 

ucieszył, ale również wyznał swoją wiarę słowami: „Pan mój i Bóg mój?” (J 20,28), czyli nie tylko uwierzył 

w zmartwychwstanie Pana, ale i w Jego bóstwo. Można więc uznać go za człowieka bardzo szczęśliwego. 

 

Tymczasem Jezus twierdzi, że istnieje wyższy stopień szczęścia aniżeli wiara wynikająca z widzenia. 

„Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Szczęśliwszymi 

od tych, którzy uwierzyli dzięki widzeniu Zmartwychwstałego są ci, którzy uwierzyli nie widząc Go. Do tej 

kategorii należą wszystkie późniejsze pokolenia chrześcijan, którzy uwierzyli świadkom głoszącym orędzie. 

„To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi 

oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim 

świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – oznajmiamy 

wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami” (1J 1,1-4). Do tej kategorii 

wierzących dzięki świadectwu – a nie dzięki widzeniu – należą wszyscy chrześcijanie począwszy od drugiej 

generacji uczniów aż po dzień dzisiejszy. Wśród nich znalazła się w swoim czasie także królowa Polski 

Rycheza. Wśród nich jesteśmy także my, którzy choć nie widzieliśmy Zmartwychwstałego Pana, to jednak 

wierzymy słowom apostołów, że On jest Mesjaszem, naszym Panem i Bogiem. Wierzymy w to, a nasza 

wiara nie jest zwykłym echem wyznania Tomasza, lecz okrzykiem serca, które odkrywa, że Chrystus 

zmartwychwstały jest rzeczywiście naszym Panem i naszym Bogiem. 

 

b. misja  

 

Drugim owocem spotkania ze Zmartwychwstałego jest misja. Z wiary w zmartwychwstałego Pana wyrasta 

w sposób naturalny misja: „A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie 

grzechy, są im odpuszczone”.  

 

Doświadczenie bezpośredniego spotkania ze Zmartwychwstałym – poprzez widzenie lub świadectwo – oraz 

przyjęcie Ducha Świętego uzdalniają nas do stania się świadkami Zmartwychwstałego (Dz 1,4). Tę 

podwójną misję – tj. głoszenie Ewangelii i odpuszczanie grzechów – zleconą uczniom przez Jezusa należy 

odczytać jako jedną całość. Głoszenie Ewangelii oraz jednanie ludzi z Bogiem i między sobą pozostaje 

głównym zadaniem chrześcijanina wszystkich czasów.  

 

c. miłość miłosierna  

 

Wreszcie trzecim owocem spotkań ze Zmartwychwstałym jest miłość miłosierna. Autentyczna wiara i 

nadzieja prowadzą do miłości. W czasach apostolskich objawiała się ona w głębokiej wspólnocie uczuć i 

życia: „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4,32). Była to wspólnota gotowa do 

dobrowolnego wyrzeczenia się własnych dóbr i oddania ich na użytek najbardziej potrzebujących. Nie była 
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to wspólnota teoretyczna, ideologiczna, lecz czynna, charakteryzująca się miłosierdziem w obcowaniu z 

bliźnimi. Dzięki niej pierwsi chrześcijanie byli w stanie rezygnować z własnych dóbr materialnych, 

rozdzielając je biednym „według ich potrzeb”.  

 

Dzisiaj – w stosunkach między ludźmi – często nie ma miejsca na miłosierdzie, ponieważ ludzie pojmują 

sprawiedliwość bezosobowo, jako zgodność z obowiązującym prawem. Tymczasem biblijne pojęcie 

sprawiedliwości jest całkiem inne; biblijny ideał sprawiedliwości koncentruje się na człowieku, a nie na 

prawie. Sprawiedliwym jest ten, kto jest miłosierny; człowiek o zatwardziałym sercu w żaden sposób nie 

może zostać uznany za sprawiedliwego, choćby wypełnił wszystkie przepisy prawa. W Piśmie Świętym 

miłosierdzie jest sercem sprawiedliwości; tylko miłosierdzie jest sprawiedliwe wobec człowieka. 

 

Wydawać by się mogło, że po czasach apostolskich miłosierdzie zniknęło całkowicie z powierzchni ziemi. 

Tymczasem – na szczęście – tak nie jest. Miniony wiek dwudziesty – nazwany wiekiem wyjątkowych 

okrucieństw – stał się jednocześnie wiekiem wielkiego miłosierdzia. W tym okresie przybrał na sile kult 

Bożego Miłosierdzia – którego niedzielę właśnie dzisiaj obchodzimy. Pojawiły się giganty miłosierdzia 

Bożego, takie jak np. Matka Teresa z Kalkuty. Zabory, wojny światowe, represje komunistyczne, stan 

wojenny, internowania wyzwoliły w ludziach ogromne zasoby dzieł dyktowanych miłosierdziem. W 

ciężkich dla naszej Ojczyzny czasach dzieła te podejmowały tak rzesze zagranicznych dobroczyńców, jak i 

tysiące Polaków. Nie sposób tu wyliczać nazwisk osób, środowisk, świeckich i kościelnych dzieł 

charytatywnych. Jest rzeczą pewną, że w naszych czasach nie zabrakło pokolenia doświadczającego 

miłosierdzia, nie zabrakło też pokolenia świadczącego miłosierdzie. Wiek XX naznaczony niewymownym 

złem, okazał się jednocześnie wiekiem nacechowanym niezwykłym bogactwem miłosierdzia.  

 

Nie chodzi przy tym jedynie o miłosierdzie materialne, ale także o miłosierdzie ducha, wyrażające się w 

modlitwie, ofierze i cierpieniu. Także tam, gdzie brak materialnych środków i struktur jest jeszcze miejsce 

na miłosierdzie duchowe, polegające na upominaniu błądzących, pocieszaniu małodusznych, przygarnianiu 

słabszych i cierpliwości wobec błądzących (1Tes 5,14). Jeżeli widzisz, że ktoś obok ciebie słabnie w wierze, 

a ty udzielisz mu ze skarbca swojej wiary – czynisz miłosierdzie ducha. Jeśli widzisz obok siebie smutnego i 

opuszczonego i udzielisz mu nieco ze skarbca swej nadziei, powiesz słowa otuchy, pociechy, pokrzepienia – 

czynisz miłosierdzie ducha. Jeśli widzisz, że ktoś obok ciebie błądzi, upada, popełnia grzech, a ty nie 

obmówisz go za plecami, lecz upomnisz go w cztery oczy – czynisz miłosierdzie ducha. 

 

2. WIARA, POSŁANIE, MIŁOSIERDZIE W ŻYCIU KRÓLOWEJ RYCHEZY  

 

Przykładem praktykowania takiej wielkanocnej drogi wiary, misji i miłosierdzia była – zmarła przed 950-ciu 

laty – Rycheza Lotaryńska (urodzona ok. 993 – zmarła 21.03.1063 w Saalfeld/Saale), pierwsza królowa 

Polski z Niemiec, zwana też w swoim regionie błogosławioną.  

 

a. życie i dzieło  

 

Przez swoje urodzenie (prawdopodobnie na zamku Tomburg w pobliżu Bonn) należała do najwyższej 

arystokracji niemieckiej tamtych czasów. Była to jednocześnie arystokracja wierząca. Wszystkie jej sześć 

sióstr (Adelajda, Teofano, Helwiga, Matylda, Ida i Zofia) przyjęło habity i stanęło na czele klasztorów (w 

Kolonii, Moguncji Essen, Nivelles, Neuss, Dietkirchen, Villach i Gandersheim). Brat Herman został (w 

1036 roku) arcybiskupem Kolonii i kanclerzem Włoch.  

Rycheza – podobnie jak inne księżniczki rodziny królewskiej – kształciła się w jednym z klasztorów na 

ziemiach cesarstwa (być może u kanoniczek w Gandersheim, lub w Kwedlinburgu, gdzie ksieniami były jej 

ciotki). Wzrastała zatem w jednym z najbardziej kulturalnych środowisk ówczesnego świata. Wiarę 

wspierała rozumem (trivium: czyli gramatyka, retoryka i dialektyka oraz quadrivium: czyli arytmetyka, 
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geometria, astronomia i muzyka). Zapoznała się z tradycją ottońsko-rzymską i grecko-bizantyńską, sama 

władając co najmniej trzema językami (niemieckim, polskim i łaciną, a być może także i greką).  

 

W roku 1013 – według kroniki z Brauweiler – Mieszko II Lambert, syn Bolesława Chrobrego, wystąpił o 

rękę Rychezy, kiedy w imieniu ojca prowadził w Merseburgu pertraktacje pokojowe z cesarzem Henrykiem 

II. Otrzymał zgodę i dzięki temu – w sensie politycznym – rodzina Piastów weszła do ścisłego kręgu 

najważniejszych dynastii europejskich. W żyłach Rychezy płynęła przecież krew panujących w Niemczech 

Ludolfingów, Karola Wielkiego i bizantyjskich cesarzy. Krew Ottona III, który, pielgrzymując w roku 1000 

do Gniezna przyjął tytuł: „Servus Iesu Christi”, czyli „Sługa Jezusa Chrystusa”. Polityczny wymiar tego 

przedsięwzięcia był ważny, ale nie najważniejszy. W gruncie rzeczy chodziło przecież o rozprzestrzenienie i 

ugruntowanie chrześcijańskiej kultury i wiary (Das Rheinland wiege Europas? Eine Spuresuche von 

Agrippina bis Adenauer, red. Karlheinz Gierden, Köln 2011, 95).  

 

Po ślubie Rycheza przybyła do Polski także jako posłanniczka chrześcijańskiej kultury. Przywiozła ze sobą 

pierwszy znany na naszych ziemiach rocznik, który otrzymała w darze ślubnym od rodziców. Rocznik ten 

był później kontynuowany w Krakowie przez jej córkę Gertrudę i to właśnie od niego wywodzą się początki 

polskiej annalistyki. Najstarszą część tego pięknie iluminowanego manuskryptu stanowi „Psałterz Egberta”, 

arcybiskupa Trewiru z lat 977-993. Rocznik ten przeszedł do historii pod nazwą „Rocznika Rychezy” lub 

też „Psałterza Gertrudy”.  

 

Za czasów obecności Rychezy w Polsce nastąpił rozwój budownictwa sakralnego. Pierwsza polska królowa 

była fundatorką wielu kościołów. Wiele z nich nosi cechy budownictwa sakralnego z Reinlandu i 

Maaslandu. Razem z mężem wpłynęła na rozwój murowanych zamków, a dookoła nich osiedli miejskich.  

 

Kiedy w 1026 roku następca cesarza Henryka II – Konrad II – udał się do Italii na cesarską koronację, jego 

przeciwnicy – którym przewodzili Fryderyk lotaryński i Ernest II – starali się nakłonić króla Mieszka II do 

wspólnego sprzeciwu wobec Konrada. Wtedy też Matylda szwabska – żona Fryderyka lotaryńskiego – 

przekazała Mieszkowi przepiękną księgę liturgiczną. Znajduje się w niej najstarszy wizerunek polskiego 

króla oraz najstarsze jak dotąd malowidło związane z Polską.  

 

W 1031 roku – wskutek najazdu księcia kijowskiego Jarosława Mądrego oraz cesarza Konrada II – Mieszko 

II ratował się ucieczką do Czech, pozostawiając w Polsce żonę wraz z dziećmi. Stworzyło to olbrzymie 

zagrożenie dla rodziny królewskiej i zmusiło Rychezę do podjęcia decyzji o opuszczeniu Polski.  

 

Wróciła tam – zdaniem niektórych historyków – dopiero po śmierci Mieszka II w 1034 roku. Przykładała się 

wówczas – wraz z synem Kazimierzem Odnowicielem – do odbudowania osłabionego aparatu 

państwowego, wzmocnienia władzy monarszej i ukrócenia anarchii – podobnie jak wcześniej czyniła to jej 

babka Teofano wraz z synem Ottonem III.  

   

Odbudowała struktury Kościoła w Polsce – przy wsparciu arcybiskupa Kolonii. Za życia Odnowiciela 

nastąpił rozkwit działalności zakonnej, w czym bardzo wspierała go Rycheza, sprowadzając m.in. 

benedyktynów. Jej wielką zasługą było to, że – mimo tragicznego splotu wydarzeń, które następowały jedne 

po drugich – to co wcześniej istniało w świadomości społecznej jako wspólne państwo, nie uległo 

unicestwieniu.  
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Trzy lata po śmierci męża ponownie musiała opuścić Polskę. Resztę życia spędziła w Niemczech, 

przebywając m.in. w Kolonii, a także na nadreńskim zamku Klotten. W „Genealogii” O. Balzera czytamy: 

„przygnębiona wypadkiem śmierci jednego z braci [...] postanowiła porzucić życie świeckie i wstąpiła do 

klasztoru benedyktyńskiego w Brunwille”. Inni mówią, że ślubowała pobożne i bezżenne życie, bez 

wstępowania do klasztoru.  

 

Zmarła w Saalfeld w Turyngii dnia 21 marca 1063 roku. Z powodu życia pełnego miłosierdzia wobec 

bliźnich zaraz po śmierci uważano ją w jej otoczeniu za świętą. Jej kult rozpowszechnił się szeroko w 

Nadrenii. Dzień jej śmierci celebrowano – jako „Festum Venerabilis Rychezae” – do końca XVII wieku. W 

1817 roku – po rozebraniu kościoła św. Marii ad Gradus, gdzie była pierwotnie pochowana – jej szczątki 

zostały przeniesione do Katedry Kolońskiej i tutaj spoczywają po dziś dzień, u boku brata Hermana, 

arcybiskupa kolońskiego.  

 

b. „w naczyniach glinianych” (2Kor 4,7) 

 

„Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a 

nie my. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy przytłoczeni. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. 

Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani” (2Kor 4,7-9).  

 

Tak apostoł Paweł charakteryzuje posługę apostolską, która polega na przekazywaniu ludziom 

najcenniejszego skarbu, jakim jest królestwo Boże. Apostoł znał ciężar i trudy ewangelizacji, a jednocześnie 

ludzką słabość i kruchość ludzkiego życia. Kruchość ta kontrastuje z jego dokonaniami. Ten paradoks 

winien przekonywać postronnych, że sukcesy w dziele ewangelizacji nie pochodzą od kruchego człowieka, 

ale że „z Boga jest owa przeogromna moc”.  

 

Ona sama musiała w Polsce wiele wycierpieć, skoro XI-wieczna kronika klasztoru z Brauweiler – z którym 

była związana – podaje np., że Mieszko II utrzymywał związek pozamałżeński z nałożnicą. Fakt ten był z 

pewnością przyczyną jej bólu i rozpadu jej małżeństwa. Jej wyjazd z Polski mógł świadczyć o tym, że jej 

misja zakończyła się niepowodzeniem. Gall Anonim tak o tym pisze: „Po śmierci więc Miesza, który 

niedługo przeżył króla Bolesława, pozostał jako mały chłopaczek Kazimierz, z matką z cesarskiego rodu. 

Ale choć wychowała ona syna w sposób odpowiadający jego godności i rządziła królestwem dbając o jego 

sławę, o ile to było możliwe dla kobiety, zdrajcy przez zawiść wypędzili ją z królestwa, zachowując jej syna 

na tronie dla oszukańczego pozoru. A skoro on sam dorósł i objął rządy, niegodziwcy z obawy, by nie mścił 

się za krzywdy matki, powstali przeciw niemu i zmusili go do udania się na Węgry”. 

 

Po jej powrocie do Niemiec, bunt wzniecili pogańscy kapłani i potomkowie dawnych kniaziów 

plemiennych. Chłopi i prości wojowie rozpoczęli krwawą rozprawę z władzami kraju. Mordowali 

zwolenników księcia, a także biskupów, księży, mnichów i innych chrześcijan. W 1036 lub 1037 roku 

powstanie wykorzystali niewolnicy i jeńcy wojenni, którzy powstali przeciw panom. Wyzwoleńcy niszczyli 

wsie, grody, miasta, palili kościoły, przeciwników kamienowali, mordowali mieczem lub toporem, 

krzyżowali lub zabijali przez tortury.  

 

Upadek państwa polskiego i brak władzy centralnej wykorzystał książę czeski Brzetysław. W 1038 roku 

wyruszył z Pragi w kierunku Krakowa i złupił go. Następnie poszedł ku Poznaniowi i Gnieznu. Zabrał 

relikwie świętego Wojciecha, jego brata Radzima-Gaudentego i Pięciu Braci Męczenników, a opuszczając 

miasta spustoszył je i doszczętnie spalił.  

Zmuszony do ucieczki Kazimierz udał się na Węgry, gdzie jednak został schwytany przez wspierającego 

Czechów władcę – Stefana I. Po śmierci Stefana został uwolniony (15.08.1038) i wysłany do Niemiec. Tam 

spotkał się z matką, która namawiała go do zrzeczenia się ziem „słowiańskich odszczepieńców” i zostania 
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jednym z książąt Rzeszy. Kazimierz jednak wolał ojcowiznę niż małe księstwa rodzinne. Wtedy postanowił 

go wesprzeć cesarz Konrad II, który przekazał Kazimierzowi 500 zbrojnych, a także oddał polskie insygnia 

królewskie. W ten sposób – pod koniec 1038 lub na początku 1039 roku – książę Kazimierz powrócił do 

Polski.  

 

Do owoców działalności Rychezy należą także – pod pewnym względem – czyny jej syna, Kazimierza 

Odnowiciela, który zmarł w Poznaniu w listopadzie 1058 roku, mając zaledwie czterdzieści dwa lata. 

Wprawdzie dzieła Bolesława Chrobrego i Mieszka I przysłaniają dokonania Kazimierza i usuwają je w cień, 

ale całkiem niesłusznie, gdyż dzieło Odnowiciela jest godne uznania, a nawet podziwu. Człowiek ten 

bowiem wydźwignął Polskę i Kościół w Polsce z ruiny, chaosu, z totalnego zniszczenia i poświęcił całe 

swoje życie, by ją odbudować (prof. K. Jasiński).  

 

c. ocena  

 

W historiografii polskiej Rycheza spotkała się z wieloma negatywnymi ocenami. Żylińska pisze: „Zarówno 

pośrednią, jak bezpośrednią przyczyną tej niechęci była Rycheza – jej wielka indywidualność i wpływ, jaki 

wywierała, z czym Długosz, a przed nim inni dziejopisowie polskiej nacji nie mogli się pogodzić ze 

względów zasadniczych, raz, że ową indywidualnością górującą kulturą i talentem politycznym nad 

otoczeniem była kobieta, po wtóre, że kobieta ta była Niemką”. 

 

W czasach nam współczesnych Rycheza zyskała tytuł „symbolicznego pomostu między Niemcami i 

Polską”, pojednania Wschodu z Zachodem. Prof. Kazimierz Jasiński (w artykule „Rycheza, żona króla 

polskiego Mieszka II”) pisze o niej jako o „jednej z najwybitniejszych żon piastowskich”, a pisarka Jadwiga 

Żylińska (autorka książki „Piastówny i żony Piastów”) zalicza ją, obok królowej Bony, do najbardziej 

niedocenianych polskich władczyń. Przez lata – wyjaśnia Żylińska – uważano ją za „przewrotną Niemkę na 

tronie Piastów”, podczas gdy należy się jej miano jednej z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych 

polskich królowych dla rodzimej kultury. A wszystkiego tego dokonała nie obok, nie bez 

Zmartwychwstałego, ale współpracując razem z Nim. 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

„Konieczne jest jednak – mówił nasz błogosławiony Jan Paweł II – aby ludzkość, podobnie jak niegdyś 

apostołowie, przyjęła dziś w wieczerniku dziejów Chrystusa zmartwychwstałego, który pokazuje rany po 

ukrzyżowaniu i powtarza: Pokój wam! Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Duchowi 

Świętemu, którego daje jej zmartwychwstały Chrystus. To Duch leczy rany serca, obala mury odgradzające 

nas od Boga i od siebie nawzajem, pozwala znów cieszyć się miłością Ojca i zarazem braterską jednością”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Poświęcenie pomnika, 23.04.2013 

Abp Stanisław Gądecki. W hołdzie Matkom Sybiraczkom. Poświęcenie pomnika (Leszno, kościół pw. św. 

Kazimierza – 23.04.2013). 
 

Sprzed ócz wam zniknę: – jak fala, sprzed łodzi –  

Sprzed ócz wam zniknę – jak ptak, co odlata – 

Sprzed ócz wam zniknę – jak sen, co odchodzi – 

Odejdę od was w nieskończoność świata! [...] 

 

Lecz nie polecę ku wiecznej krainie – 

Lecz nie odejdę ku kwiecistym brzegom – 

Kat mnie popędzi ku Sybiru śniegom 

I pamięć moja z serc waszych upłynie 

(Krasiński, Na Sybir)  
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Tymi słowami Krasiński opisywał drogę Polaków na Sybir na około sto lat wcześniej od wydarzeń, których 

wspomnienie gromadzi nas na dzisiejszej uroczystości. Uroczystości przygotowanej przez kombatantów 

zrzeszonych w Związku Sybiraków, którzy wystąpili z inicjatywą wzniesienia w Lesznie pomnika „W 

hołdzie Matkom Sybiraczkom”.  

 

1. MĘCZEŃSTWO DOBROWOLNE 
 

Nasze dzisiejsze spotkanie przypada w szczególnym czasie, a mianowicie w uroczystość św. Wojciecha, 

biskupa i męczennika. W odniesieniu do jego życia i śmierci męczeńskiej liturgia przytacza znamienne 

słowa z Ewangelii św. Jana: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, 

ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24).  

 

a. Wcześniej tymi słowami opisywał sam Chrystus swoją mękę i śmierć. To On pierwszy był tym 

nasieniem, które musiało obumrzeć. „To, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze” (1 Kor 15,36). 

Tym ziarnem był – przyodziany w ciało – Syn Boży, z którego wyrasta nieustannie wielki plon, nawrócenia 

ludzkości. Ono nie mogło się dokonać inaczej, jak tylko przez śmierć Chrystusa: „bez rozlania krwi nie ma 

odpuszczenia” (Hbr 9,22). Taki właśnie owoc wydała męka Chrystusowa: „Mamy więc, bracia, pewność, iż 

wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez 

zasłonę, to jest przez ciało swoje” (Hbr 10,19-20). 

 

b. Kiedy natomiast Ewangelista powie nieco później: „A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną”, nie 

odnosi się to już do śmierci Chrystusa, ale do śmierci męczenników, którzy – z miłości do Chrystusa – 

wydadzą się na śmierć.  

 

„Kto kocha swoje życie na tym świecie, straci je”. Z pewnością każdy człowiek kocha swoje życie, a kochać 

kogoś oznacza chcieć dla niego dobra; kto kocha swoje życie, ten pragnie dla niego dobra – uczy św. 

Tomasz z Akwinu. Jednak niektórzy czynią to w sposób prosty (simpliciter), inni zaś ze względu na coś 

innego (secundum quid).  

 

„Ten, kto kocha swoje życie w sposób prosty, zwraca się jedynie ku dobrom doczesnym. Zwracając się 

jednak ku dobrom światowym, traci dobra wieczne („Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, 

a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz” – Łk 16, 25).  

 

„A kto nienawidzi swego życia na tym świecie – czyli kto swoje życie oddaje dla Chrystusa ze względu na 

życie wieczne (secundum quid) – ten „zachowa je na życie wieczne”. O tego rodzaju postawie mówi św. 

Paweł: „trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w 

niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. [...] Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie 

tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć” (Flp 1,27-29). 

 

Męczennicy przynoszą plon obfity: „Postępują naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew: Z powrotem 

przychodzą wśród radości, przynosząc swoje snopy” (Ps 126 /125/, 6). Podobnie i ci, którzy swoje dobra 

innym oddają – ze względu na życie wieczne: „Kto hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie” (2Kor 9,6).  

 

Na przestrzeni stuleci dla ludzi wierzących męczeństwo św. Wojciecha nie oznaczało ani wyroku losu, który 

stawał się nieuchronny, ani też znoszenia bezcelowego cierpienia, które nikomu nie służyło. Rozumiane 

było natomiast jako ideał: najbardziej radykalna możliwość naśladowania Chrystusa 

 

c. Takim człowiekiem był Wojciech. Zanim podjął radykalną decyzję o apostołowaniu, przygotował się do 

niej poprzez życie zakonne: „przydzielony do grona braci, zaczął jeszcze z większym zapałem szukać 

Chrystusa na wąskiej ścieżce. Zachowując się wśród braci z bezwzględnym posłuszeństwem i pokorą, jako 

nieustraszony bojownik zbroił się do walki z pokusami wiodącymi do występków. W troskach swych 
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zawsze uciekał się do pokornej spowiedzi i nie wahał się wyjawiać duchownym mężom tajemnic 

skołatanego serca. Z chwilą zaś ustania nawałnicy pokus rozkwitał do nowego życia cnót i po zwycięstwie 

nad występkami jeszcze jaśniej błyszczał niż przedtem. Wzeszedł tedy jako jasna światłość i rósł aż do dnia 

doskonałego”. 

 

Swoją śmierć męczeńską wybrał w sposób dobrowolny. Na chwilę przed jej nadejściem mówił: „Wiecie, że 

cierpimy to dla imienia Pana, którego doskonałość ponad wszystkie cnoty, piękność ponad wszelkie osoby, 

potęga niewypowiedziana, dobroć nadzwyczajna. Cóż bowiem mężniejszego, cóż piękniejszego nad 

poświęcenie miłego życia najmilszemu Jezusowi?”  

 

A potem: „W pobliżu Bałtyku ten biskup-wygnaniec, ten niestrudzony misjonarz stał się owym ziarnem, 

które wpadłszy w ziemię, musi obumrzeć, aby wiele przynieść owocu (por. J 12, 24). Świadectwo śmierci 

męczeńskiej, świadectwo krwi, przypieczętowało w sposób szczególny chrzest, jaki przed tysiącem lat 

przyjęli nasi praojcowie. Męczeńskie zwłoki apostoła, biskupa Wojciecha, legły u fundamentów 

chrześcijaństwa na całej polskiej ziemi” (Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Wzgórzu 

Lecha, Gniezno, 3 czerwca 1979).  

 

Do dzisiaj – w sensie duchowym – żyjemy jego ofiarą: „On od tysiąca lat mówi nam przez swoje 

świadectwo męczeństwa, że świętość zdobywa się ofiarą, że nie ma tu miejsca na żadne kompromisy, że 

trzeba być wiernym do końca, że trzeba mieć odwagę chronić obraz Boży w swojej duszy, nawet za 

największą cenę. Jego męczeńska śmierć woła o takich właśnie ludzi, którzy obumierając złu i grzechowi, 

pozwolą, aby rodził się w nich nowy człowiek, Boży człowiek, strzegący przykazań Pana (Jan Paweł II, 

Przemówienie podczas nabożeństwa czerwcowego, Elbląg – 6.06.1999).  

 

2. MĘCZEŃSTWO PRZYMUSOWE  
 

A teraz przychodzi kolej, by powiedzieć kilka słów o innym rodzaju męczeństwa, o męczeństwie 

przymusowym, które stało się udziałem wielu Matek Sybiraczek. Nie były one pierwszymi pośród serii 

przymusowych męczenników, jakimi byli zesłańcy na Syberię.  

   

 Poprzedzili je zesłani na Syberię Polacy, jeńcy z czasów wojny Stefana Batorego z Rosją w XVI 

wieku. 

 Potem dołączyli do nich wzięci do niewoli rosyjskiej uczestnicy dymitriad i wojen polsko-rosyjskich 

XVII wieku.  

 Na początku XVIII wieku z kolei na Syberię zsyłano zwolenników króla Stanisława Leszczyńskiego. 

 14 października 1767 roku poseł rosyjski Nikołaj Repnin rozkazał porwać przywódców konfederacji 

radomskiej (biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka, biskupa kijowskiego Józefa Andrzeja 

Załuskiego, hetmana polnego koronnego Wacława Rzewuskiego i jego syna Seweryna) i zesłał ich 

do Kaługi. Pozbawiony opozycji sejm uchwalił w lutym 1768 prawa kardynalne i przyjął gwarancję 

rosyjską. Tym samym Rzeczpospolita stała się protektoratem Imperium Rosyjskiego. 

 Na podstawie rozkazu Katarzyny II zostali zesłani na Syberię konfederaci barscy. Według 

szacunków rosyjskich w 1771 wzięto do niewoli 14 000 konfederatów.  

 Po stłumieniu powstania kościuszkowskiego zesłanych zostało na Wschód ok. 20 000 jego 

uczestników.  

 Bliżej nieznana pozostaje dokładna liczba polskich zesłańców, wziętych do rosyjskiej niewoli po 

przegranej wojnie 1812 roku.  

 Nieznana jest też liczba polskich zesłańców po rozbiciu przez władze rosyjskie organizacji 

spiskowych na ziemiach zabranych w latach dwudziestych XIX wieku. 
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 Nieznana jest dokładna liczba zesłanych po powstaniu listopadowym. W latach 1831-1832 – w 

ramach represji po powstaniu – wcielono kilka tysięcy dzieci jego uczestników do specjalnych 

batalionów rosyjskich i popędzono w głąb Rosji. W drodze z Warszawy do Bobrujska zmarło dwie 

trzecie dzieci. Resztę wychowano na żołnierzy rosyjskich. 

 Po rozbiciu ruchu partyzanckiego Józefa Zaliwskiego w 1833 roku, wielu jego członków zostało 

skazanych na katorgę.  

 W 1844 władze carskie rozbiły spisek chłopski księdza Piotra Ściegiennego. Zesłano wówczas wielu 

członków jego konspiracji. 

 Po stłumieniu powstania styczniowego zesłano na katorgę ok. 40 tysięcy powstańców, z których 

więcej niż połowa już nie powróciła do kraju.  

 W latach 1807-1870 zesłano na Syberię 461 tysięcy osób. W drugiej połowie XIX wieku liczba 

zsyłanych na Syberię wahała się w granicach 10-15 tysięcy rocznie, a liczba zesłanych 

mieszkających na Syberii przekraczała 250 tysięcy osób (w 1898 – 299 tys. zesłanych i 10 700 

katorżników).  

 Po agresji ZSRR na Polskę setki tysięcy Polskich mieszkańców Kresów uległo przesiedleniu, 

niektórzy m.in. na Syberię (inni np. do Kazachstanu). Sami zesłańcy – inaczej niż IPN – twierdzą, że 

było ich ok. 2 miliony. 

   

Pierwsza deportacja  

 

W pierwszej wywózce (10.02.1940) Polacy stanowili 70% wywożonych, pozostałe 30% to ludność 

białoruska i ukraińska. Wywożono wtedy przede wszystkim osadników wojskowych, średnich i niższych 

urzędników państwowych, służbę leśną oraz pracowników PKP. Zabierano całe rodziny bez wyjątku. 

Zgodnie ze ściśle tajnymi materiałami radzieckimi deportowano wówczas ok. 140 tys. osób.  

 

Druga deportacja  

 

W czasie drugiej deportacji (13-14.04.1940) wysiedleniu podlegały rodziny wrogów ustroju: urzędników 

państwowych, wojskowych, policjantów, służby więziennej, nauczycieli, działaczy społecznych, kupców, 

przemysłowców i bankierów, oraz rodziny osób aresztowanych i zatrzymanych przy nielegalnej próbie 

przekroczenia granicy niemiecko-radzieckiej. W ramach tej akcji zesłano ok. 61 tys. Wyjątkowo duży był w 

tym przypadku odsetek kobiet i dzieci, wynosił bowiem do 80% całości transportów.  

 

Trzecia deportacja  

 

Trzecia deportacja (maj-lipiec 1940) objęła głównie uchodźców z centralnej i zachodniej Polski, przybyłych 

w czasie działań wojennych na tereny, które znalazły się potem pod okupacją radziecką. Liczba zesłańców 

wyniosła ponad 80 tys.  

 

Czwarta deportacja  

 

W czasie czwartej wywózki (maj-czerwiec 1941) na Wschód pojechała głównie ludność ze środowisk 

inteligenckich, pozostali uchodźcy, rodziny kolejarzy, rodziny osób aresztowanych przez NKWD w czasie 
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drugiego roku okupacji, wykwalifikowani robotnicy i rzemieślnicy. Deportacja ta dotknęła szczególnie 

dotkliwie Białostocczyznę, Grodzieńszczyznę i Wileńszczyznę. W sumie deportowano ponad 85 tys. osób.  

 

O tych cierpieniach nie da się zapomnieć. Naszym obowiązkiem jest podtrzymać pamięć o Matkach 

Sybiraczkach, które – począwszy od 1939 roku – wywożone na Golgotę Wschodu, po kres swojego życia 

pozostały wierne Bogu i Ojczyźnie, chroniąc w latach niewoli swoje dzieci od zagłady, wynarodowienia i 

utraty wiary. Mimo beznadziejnej sytuacji i codziennego znoju, chroniły swoje rodziny a wiele z nich – 

zadręczone katorżniczym losem – pozostało tam, bez znaku pamięci, pogrzebawszy wcześniej swoje dzieci 

w bezkresach tajgi i stepów. Dzisiaj Leszno podziwia ich nadzwyczajny heroizm i pragnie wyrazić im naszą 

wdzięczność, upamiętnić ich niezłomne trwanie w obronie najwyższych wartości, jakimi są: życie, wolność, 

Polska, a nade wszystko wiara w Boga.  

 

Bł. cesarz Austrii i Węgier, Karol I, przekazał w 1920 roku znamienną obserwację: „nie ma bardziej 

patriotycznego narodu od narodu polskiego. [...] Z katolickiej perspektywy, również nie ma bardziej 

wierzącego narodu od narodu polskiego i żaden w ostatnim czasie tyle nie wycierpiał dla swojej wiary, co 

Polacy. Jedyną tylko cechę negatywną ma państwo polskie: jest za bardzo wyeksponowane, ma zbyt wielu 

wrogów i bardzo złe położenie militarne” (Memoriał dla Lethbridge’a).  

 

„Jest w Polsce jedna droga, od lat wyjeżdżona 

Na wschód północny wiedzie, znana od stuleci, 

Za mężem w noc porwanym płakała tam żona 

I od matek oddarte ginęły tam dzieci. [...] 

 

O poro złud okrutnych, żałosna rachubo, 

Po której się to samo powtarza, to samo, 

Że lata są wygnaniem, dzień każdy jest zgubą 

A w nocy słychać salwy za więzienną bramą. [...] 

 

Jest w Polsce jedna droga, gdzie prędzej czy później 

Z cierpień moc taka wyjdzie, że Boga zadziwi: 

Powracają ojcowie, umarli podróżni 

Budzą synów – i walczą – polegli i żywi. 

(Kazimierz Wierzyński, Jest w Polsce jedna droga)  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

W jaki sposób możemy się dzisiaj przygotować na czekającą nas przyszłość? Papież Pius XII dawał 

Polakom taką radę: „Niech wasza wiara będzie jak skała, której nic skruszyć nie zdoła, niech waszej miłości 

nie przyćmi żadna ludzka niegodziwość, a wasza nadzieja niech jaśnieje nawet i wtedy, gdy wszystko 

wokoło zdaje się walić i upadać. Niech ona Was wspiera i da Wam patrzeć w przyszłość z niezachwianą 

ufnością. Czegóż macie się lękać? «Kościół święty potrafi wzrastać wśród cierpień, a pośród zniewag nie 

zbaczać z prostej drogi; nie przygnębią go przeciwności, nie odurzą powodzenia; w pomyślności umie 

zachować pokorę, w trudnościach z nadzieją spoglądać ku niebu»” (Z Listu apostolskiego papieża Piusa XII 

do Prymasa i Biskupów Polski w 700-lecie kanonizacji św. Stanisława).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 25-lecie chóru "Promyki słoneczne", 4.5.2013 

Abp Stanisław Gądecki. O Panie, niech będę jak promyk słoneczny. 25-lecie chóru dziecięco-

młodzieżowego „Promyki słoneczne” (Pniewy – 4.05.2013). 
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Dziś gromadzimy się przy grobie św. Urszuli Ledóchowskiej, by podziękować Bogu za jej potężnego ducha, 

który nie przestaje inspirować żyjących nawet po jej śmierci. Ten duch tak kształtował Jej córki duchowe, że 

dały się one całkowicie przekonać do miłości, jako jedynej polityki zgromadzenia. Polityki, dla której 

siostry są gotowe poświęcić swoje siły, czas i swoje życie.  

   

Przekonującym przykładem słuszności owej świętej polityki jest 25 lat istnienia i działalności chóru 

dziecięco-młodzieżowego „Promyki słoneczne”.  

 

1. STARY TESTAMENT  
 

a. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że chór ten jest także kontynuacją tej wielkiej tradycji 

śpiewaczej, która swoimi początkami sięga przynajmniej ponad trzech tysięcy lat wstecz. Pierwszym 

bowiem – uwiecznionym na kartach Biblii – śpiewem był kantyk Miriam, który zabrzmiał po przejściu 

Izraelitów przez Morze Czerwone. Gdy Egipcjanie potonęli, a synowie Izraela przeszli suchą nogą przez 

morze: „Miriam prorokini, siostra Aarona, wzięła bębenek do ręki, a wszystkie kobiety szły za nią w pląsach 

i uderzały w bębenki. A Miriam przyśpiewywała im: «Śpiewajmy pieśń chwały na cześć Pana, bo swą 

potęgę okazał, gdy konie i jeźdźców ich pogrążył w morzu» ” (Wj 15,20-21). Nie była to jeszcze zapowiedź 

przyszłych chórów świątynnych, ponieważ w tych będą mogli śpiewać tylko mężczyźni. Było to raczej 

świadectwo predylekcji kobiet do śpiewania oraz dowód pierwszeństwa kobiet w wychwalaniu Boga 

pieśnią.  

 

Po niedługim czasie – pod górą Synaj – pojawią się z kolei dwa chóry męskie, biorące udział w kulcie. 

Kiedy Mojżesz schodził z góry niosąc tablice Dekalogu usłyszał okrzyki ludu, rozpoznał ich charakter i 

rzekł: „To nie głos pieśni zwycięstwa ani głos pieśni klęski, lecz słyszę pieśni dwóch chórów. A Mojżesz 

zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich 

tablice i potłukł je u podnóża góry. [...] I powiedział Mojżesz do Aarona: Cóż ci uczynił ten lud, że 

sprowadziłeś na niego tak wielki grzech?” (Wj 32,18-19.21). Pierwsze chóry pod Synajem były 

przeciwstawieniem do przyszłych chórów świątyni jerozolimskiej, ponieważ brały one udział w przeklętym 

kulcie bałwochwalczym złotego cielca.  

 

b. Pierwsze chóry przeznaczone do przyszłego, prawowiernego kultu świątyni jerozolimskiej przygotował 

dopiero Dawid, mając zamiar przenieść arkę przymierza z Kiriat Jearim do Jerozolimy. Wtedy to: „rzekł 

Dawid naczelnikom lewitów, aby ustanowili swoich braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych: 

cytrach, harfach, cymbałach, aby rozbrzmiewał głos donośny i radosny” (1Krn 15,16). Ustanowiono więc 

śpiewaków spośród lewitów. Jedni „grali donośnie na cymbałach z brązu”. Inni „na cytrach w wysokim 

tonie”. Jeszcze inni „na harfach, by dominowali w oktawie”. Wreszcie wybrano także niektórych kapłanów, 

aby „grali na trąbach przed Arką Bożą” (por. 1 Krn 15,17-24). Wszyscy oni byli przeznaczeni do 

emitowania głosu „donośnego i radosnego”. 

 

Po faktycznym wybudowaniu świątyni jerozolimskiej przez króla Salomona, kiedy wniesiono już arkę 

przymierza do miejsca najświętszego: „wszyscy lewici śpiewający: Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie i 

bracia, ubrani w bisior, stali na wschód od ołtarza [grając] na cymbałach, harfach i cytrach, a z nimi stu 

dwudziestu kapłanów, grających na trąbach – kiedy tak zgodnie, jak jeden, trąbili i śpiewali, tak iż słychać 

było tylko jeden głos wysławiający majestat Pana, kiedy podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb, cymbałów 

i instrumentów muzycznych przy wychwalaniu Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaskawość, świątynia 

napełniła się obłokiem chwały Pańskiej” (2 Krn 5,12-13). W czasie poświęcenia pierwszej świątyni unikano 

więc kakofonii (choć wielu śpiewało i grało, to jednak „słychać było tylko jeden głos”). Ponadto śpiew był 

tak bardzo znaczący, iż towarzyszyło mu objawienie się chwały Pańskiej. 
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Kilka wieków później, po powrocie z wygnania babilońskiego i odbudowaniu zniszczonej świątyni, chóry 

powracają znowu do służby świątynnej. Za czasów Nehemiasza najpierw przechodzą procesyjnie dwoma 

drogami dookoła Jerozolimy, a następnie spotykają się przy świątyni: „Wtedy śpiewacy dali się słyszeć, a 

Jizrachiasz był ich kierownikiem. W owym dniu złożono znaczne ofiary; cieszyli się oni, gdyż Bóg dał im 

wielką radość; również żony i dzieci cieszyły się; a radość Jerozolimy słyszano z daleka” (Neh 12:42-43). 

Również tym razem owocem śpiewu była radość. I to radość słyszalna daleko. Późniejsze teksty Miszny 

powiedzą, że śpiew świątynny był słyszany w Jerychu, czyli 34 km od Jerozolimy.  

 

Do głównego repertuaru chórów świątynnych należały przede wszystkim psalmy. Wiele z nich rozpoczyna 

się od wskazania swojego przeznaczenia („Kierownikowi chóru”). Autorstwo wielu z nich przypisuje się 

Dawidowi („Psalm Dawidowy”, ale również „Jedutuna”, „synów Koracha”, „Asafowy”, „Hemana 

Ezrachity”). Wprowadzenia do niektórych psalmów wskazują na okoliczności ich powstania („Sługi 

Bożego, Dawida, który wypowiedział do Pana słowa tej pieśni, gdy go Pan wybawił z mocy wszystkich jego 

nieprzyjaciół i z ręki Saula”; „Dawidowy. Miktam. Gdy go Filistyni zatrzymali w Gat”; „Gdy [Dawid] 

zbiegł od Saula do jaskini”; „Gdy Saul wysłał ludzi do pilnowania domu, by Dawida zabić”). Czasami 

spotka się we wstępie określenie gatunku literackiego („Pieśń pouczająca”; „Pieśń miłosna”; „Ku 

wspomnieniu”). Niektóre wstępy zawierają początkowe słowa danego psalmu (Ps 5,1-2; 11,1; 14,1; 66,1; 

109,1; 139,1). Zazwyczaj jest to prośba skierowana do Boga („Usłysz, Panie”; „Nie milcz”; Do Pana się 

uciekam”).  

 

Niektóre psalmy podają wskazówkę na jakich instrumentach powinny być wykonywane („Na instrumenty 

strunowe”, „Na flety”, „Na oktawę”). Inne sugerują na jaką melodię należy je śpiewać („Na wzór z Gat”, 

„Na modłę pieśni Mut labben”, „Na modłę pieśni: Łania o świcie”, „Na melodię: Alamot”, „Na melodię: 

Lilie świadectwa”, „Na melodię: Nie niszcz”, „Na melodię: Lilia Prawa”, „Według [melodii] Machalat”; 

„Na melodię: Gołębica dalekich terebintów”).  

Osobną kategorię stanowią utwory chóralne z Pieśni nad Pieśniami. One również we wstępie zapowiadają 

swój temat, którym jest miłość Boga do Izraela (Pnp 1,8; 2,15; 3,6; 5,9; 6,1; 6,9; 6,13; 8,5): „Kim jest ta, co 

się wyłania z pustyni, wsparta na oblubieńcu swoim? Oblubieniec: Pod jabłonią obudziłem cię; tam poczęła 

cię matka twoja, tam poczęła cię ta, co cię zrodziła” (Pnp 8,5).  

 

c. Talmud Babiloński w traktacie Tamid (7,3-4) – który opisuje codzienną liturgię w świątyni jerozolimskiej 

z I wieku po Chr. – sugeruje, że w chórze świątyni jerozolimskiej śpiewało przynajmniej 12 chórzystów, 

których liczba mogła ulegać powiększeniu. Podobnie przedstawiała się liczba instrumentalistów 

świątynnych. Kształcenie śpiewaków trwało pięć lat (od 25 do 30 roku życia). Po ukończeniu 

przygotowania rozpoczynał się okres ich służby śpiewaczej w świątyni, który trwał 20 lat (od 30 do 50 lat). 

Chłopcy mogli być dołączeni do chórów męskich, aby „dodać słodyczy do dźwięków”, śpiewali jednak nie 

wspólnie z lewitami, ale na innym podwyższeniu.  

 

2. NOWY TESTAMENT  
 

A jak wyglądał śpiew w początkach Kościoła? W dziedzinie śpiewu Kościół pierwotny był spadkobiercą 

Starego Testamentu. Pierwsi chrześcijanie byli przecież Żydami, wyrastającymi z muzycznej tradycji Izraela 

i – przynajmniej na początku – nadal traktowali świątynię i synagogi jako miejsca swoich zgromadzeń 

modlitewnych.  

 

a. Najwcześniejsze wspomnienie śpiewu nowotestamentalnego pojawia się w opisie Wieczernika. Tam 

Jezus i Apostołowie – podczas Ostatniej Wieczerzy – śpiewali wspólnie tradycyjne żydowskie śpiewy 

paschalne. Pierwsza w dziejach świata Eucharystia zakończyła się śpiewem hymnu (Mk 14,26; por. Mt 

26,30), czyli najprawdopodobniej drugiej części wielkiego Hallelu (składającego się z Ps 114, względnie z 

Ps 115-118).  
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Po odejściu Chrystusa do Ojca – na zgromadzeniach wspólnoty kościelnej – praktykowano dalej śpiew 

starotestamentalnych psalmów: „Kiedy się razem zbieracie, ma każdy z was już to dar śpiewania hymnów 

[psalmon], już to łaskę nauczania albo objawiania rzeczy skrytych, lub dar języków, albo wyjaśniania: 

wszystko niech służy zbudowaniu [oikodomen]” (1 Kor 14,26). Z tej wskazówki można wywnioskować 

tyle, iż nie wszyscy cieszyli się wówczas darem słuchu oraz że charyzmat śpiewu miał służyć nade wszystko 

wzajemnemu budowaniu Kościoła. Śpiewaczka i śpiewak kościelny – poza budowaniem samego siebie – 

miał być przede wszystkim budowniczym Kościoła.  

 

„A nie upijajcie się winem, bo to jest (przyczyną) rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając 

do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w 

waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ef 

5,18-20). Tekst ten sugeruje, że śpiew liturgiczny pierwszych gmin chrześcijańskich wykazywał już pewne 

zróżnicowanie form. I chociaż nie jesteśmy dzisiaj w stanie wyjaśnić dokładnie, co oznaczają wyliczone w 

tekście pawłowym „gatunki” muzyki kościelnej (psalmy, hymny, pieśni pełne Ducha), to jednak odniesienie 

ich do serca („śpiewając Bogu w waszych sercach”) oznacza postawienie akcentu na potrzebę zgodności 

śpiewu z życiem chrześcijanina. Chwała Boża i dziękczynienie ma wychodzić z serca śpiewaka, znajdując 

następnie swoje potwierdzenie w świadectwie chrześcijańskiego życia. 

 

Śpiew psalmów jest potwierdzony nie tylko we wspólnych, ale i w indywidualnych modlitwach pierwotnych 

chrześcijan: „Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli! Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech 

śpiewa hymny! [psalleto]” (Jk 5,13). Śpiew – jak za czasów starotestamentalnych – pozostaje dalej znakiem 

radosnego usposobienia. Zgodnie z tym zaleceniem postępują też Paweł i Sylas, wielbiąc Boga śpiewem 

hymnów pośrodku nocy w więzieniu (Dz 16,25). 

 

b. Ale – poza śpiewem fizycznym – apostoł wspomina też o śpiewie duchowym, wewnętrznym, w sercu 

chrześcijanina: „Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością 

nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy [psalmois], hymny [hymnois], pieśni pełne ducha 

[odais pneumatikais], pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach [en tais kardiais]” (Kol 3,16). 

 

„Śpiewajcie Panu pieśń nową; chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych” – te słowa w 

następujący sposób komentuje św. Augustyn:  

 

„[...] Nowy człowiek umie zaśpiewać pieśń nową. Śpiew to wyraz radości, a ściśle mówiąc – wyraz miłości. 

Kto potrafi miłować życie nowe, ten umie śpiewać pieśń nową, a czym jest życie nowe, daje nam poznać 

pieśń nowa. Do jednego bowiem królestwa odnosi się to wszystko: nowy człowiek, nowa pieśń i nowe 

przymierze. [...] 

 

O bracia i synowie, dzieci Kościoła, święte potomstwo z wysoka; o wy, odrodzeni w Chrystusie i narodzeni 

z nieba, posłuchajcie mnie, a raczej Tego, który mówi przeze mnie: «Śpiewajcie Panu pieśń nową». Oto 

śpiewam, mówisz. Owszem, śpiewasz i słyszę twój głos. Uważaj jednak, aby życie nie świadczyło przeciw 

słowom.  

 

Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercami, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem: «Śpiewajcie Panu 

pieśń nową». Pytacie, co macie śpiewać o Tym, którego miłujecie, bo na pewno chcesz śpiewać o Tym, 

którego kochasz. Szukasz, jaką pieśnią chwały Go uczcić. Słyszeliście: «Śpiewajcie Panu pieśń nową». 

Szukacie pieśni pochwalnej? «Chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych». Sam śpiewak jest 

pochwałą swojego śpiewu.  

 

Chcecie wyśpiewywać chwałę Boga? Sami bądźcie tym, co śpiewacie. A jesteście Jego pieśnią pochwalną, 

gdy wasze życie jest dobre” (św. Augustyn, Kazanie 34, 1-3. 5-6). 

 

3. PNIEWSKI CHÓR 
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Warto to wiedzieć w dniu, w którym dziękujemy Panu Bogu za 25 lat istnienia chóru dziecięco-

młodzieżowego „Promyki słoneczne” w Pniewach. Chóru, który powstał wiosną 1988 roku, pod 

natchnieniem świętej Urszuli Ledóchowskiej (pięć lat po jej beatyfikacji, a rok przed sprowadzeniem jej 

relikwii z Rzymu do domu macierzystego w Pniewach). Świętej, która jest jednocześnie patronką tego 

zespołu śpiewaczego. Jego nazwa pochodzi przecież od wiersza napisanego przez Matkę Urszulę („O Panie, 

niech będę jak promyk słoneczny”). 

 

Na terenie archidiecezji potrzeba więcej chórów takich jak „Promyki słoneczne”. W Archidiecezji 

Poznańskiej istnieje wiele towarzystw muzyczno-społecznych (takich jak np.: Polski Związek Chórów i 

Orkiestr – Oddział Wielkopolski „Macierz”, Związek Chórów Kościelnych Caecilianum, Towarzystwo 

Przyjaciół Poznańskiej Fary, Towarzystwo Muzyczne im. Feliksa Nowowiejskiego). W ten ruch chóralny 

wpisują się złotymi zgłoskami „Promyki słoneczne”. Czegoż może sobie życzyć biskup diecezji przy tej 

okazji? Z pewnością tego, by przy każdej parafii powstał podobny chór, czerpiąc wzór z „Promyków 

słonecznych”. Kościół bowiem musi pozostać zawsze nauczycielem piękna.  

 

W dniu dzisiejszym dziękujemy zatem Bogu za wieloletnią, wytrwałą pracę siostry Danieli Jankowskiej, 

urszulanki Serca Jezusa Konającego, która jest inicjatorką, dyrygentem i kierownikiem artystycznym tego 

chóru. Pod jej batutą członkinie i członkowie chóru starają się głosić chwałę Chrystusa swoimi talentami, 

sumienną pracą i wytrwałością w kształtowaniu własnych charakterów. 

 

W imieniu Archidiecezji Poznańskiej dziękuję Bogu za koncerty i nagrania, za radość sprawioną tak wielu 

ludziom, a nade wszystko za podnoszenie kultury śpiewu kościelnego. Dziękuję za każde dziecko i młodego 

człowieka, kształtującego przez ćwierć wieku własny charaktery i ducha katolickiego. Dziękujemy za 

rozszerzanie chwały Bożej. Za zjednoczenie serc, jakie się stało udziałem Kościoła. Za radość i 

entuzjastyczne nastawienia do życia, charakteryzujące autentycznego chrześcijanina, który zdaje sobie 

sprawę z tego, iż jego udziałem stało się zbawienie. Chrześcijanin, którego oczy zobaczyły to, na co pragnęli 

patrzeć prorocy, a uszy usłyszały to, czego daremnie nasłuchiwali prorocy (por. Łk 10,24) posiada jak nikt 

inny powody do radości.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Niech więc na koniec każdy z tutaj obecnych, świętując 25-lecie istnienia tego chóru, odniesie do siebie 

samego słowa świętej Matki Urszuli: 

 

„O Panie, niech będę jak promyk słoneczny, 

Co wszędzie pociechę, wesele roznosi,  

Co wszędzie Twą chwałę i dobroć Twą głosi, 

Co jakby Twój uśmiech, o Panie Przedwieczny” 

(św. Urszula Ledóchowska)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, VI niedziela wielkanocna, 5.5.2013  

Abp Stanisław Gądecki. Byłeś jednym z tych ludzi nielicznego koła. VI niedziela wielkanocna „C” 

(Warszawa, kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 5.05.2013).  

 

W szóstą niedzielę wielkanocną zatrzymujemy się na rozważeniu dwóch spraw; najpierw treści usłyszanego 

dzisiaj Słowa Bożego, a następnie na wspomnieniu postaci ks. prof. Ryszarda Rumianka, sługi Słowa 

Bożego.  
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1. ZACHOWANIE NAUKI  
 

Jezus – świadom swojej bliskiej śmierci – przekazuje uczniom swój testament; wyraża swoją wolę i mówi: 

„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J 14,21), a za chwilę ujmie tę samą prawdę z 

odwrotnej strony: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę” (J 14,23). 

 

Ten postulat Jezusowy wyrażony w Jego testamencie nie wydaje się łatwy do spełnienia. Wielu 

współczesnych ludzi traktuje przecież przykazania jako ograniczenia ich wolności, a jeśli nawet zachowują 

przykazania Boże, to czynią to często tylko dlatego, że boją się Boga, a nie z miłości do Niego. 

 

Czy przykazania mogą mieć coś wspólnego z miłością? Tak, to oczywiste. Przyglądając się dokładniej 

naturze miłości zauważymy, że każda miłość ogranicza, wiąże czyjąś wolność, chce ją skierować na swoje 

drogi. Tak naprawdę miłość jest kategoryczna, wymagająca, zobowiązująca, wiążąca, choć jednocześnie 

także ofiarowująca, obdarowująca, łaskawa. Przypatrzmy się zakochanym: uniesieni wzajemną miłością, 

zachwyceni drugim człowiekiem, wiążą się ze sobą, domagają się wzajemnie od siebie wierności, ale też 

zdolni są do wielkich ofiar dla ukochanej osoby. Podobnie przedstawia się nasza miłość do Jezusa. Jest ona 

kategoryczna, wymagająca, zobowiązująca, wiążąca, a jednocześnie obdarowująca, łaskawa.  

 

Miłość Chrystusa, wymagając od nas zachowywania przykazań, udziela nam jednocześnie pomocy w 

postaci Ducha Świętego. Wprawdzie Chrystus odchodzi, ale nie zostawia nas sierotami (por. J 14, 18). Jezus 

był dla ludzi pierwszym Pocieszycielem i Orędownikiem („Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie 

grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego” - 

1 J 2,1). Po Jego odejściu, Jezus zostanie zastąpiony przez „innego” Pocieszyciela, czyli przez Ducha 

Świętego. „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze” (J 14, 16). „A 

Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni 

wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14, 26).  

 

Duch Święty nie przynosi nam nowej nauki, niezależnej od tej, jaka została objawiona przez Jezusa, 

ponieważ Chrystus – podczas swojego ziemskiego życia – oznajmił już „wszystko”, co usłyszał od swego 

Ojca (por. J 15,15). Duch Święty jedynie uzdalnia uczniów do pełniejszego zrozumienia Jezusowej nauki. 

On rozjaśnia w godzinie próby to, co wydaje się nieznane. 

 

2. DUCH ŚWIĘTY  

 

a. Wydarzenie opisane w przypomnianym przed chwilą fragmencie Dziejów Apostolskich jest bardzo 

prostym przykładem działania Ducha Świętego w Kościele.  

 

Podczas misji prowadzonej przez Kościół apostolski wśród pogan pojawił się zasadniczy problem, który 

domagał się autorytatywnego rozstrzygnięcia: „Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: 

Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”. Paweł i 

Barnaba uważali siebie za zbyt mały autorytet, by dać wiążące rozstrzygnięcie dla całego Kościoła w tej 

sprawie: „Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, 

że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów 

i starszych. [...] Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych. [...] 

Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę” (Dz 15,2.4.6).  

 

Po starannym rozważeniu sprawy, Apostołowie i starsi wypowiedzieli w tej kwestii następujące 

rozstrzygnięcie: „Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz 

tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od 

nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego” (Dz 15,28-29).  
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W ten sposób rozwiązali oni konkretny problem, który wcześniej nie był rozstrzygnięty w Piśmie Świętym. 

Tej decyzji nie podjął wcześniej Chrystus w czasie Jego ziemskiego nauczania, ponieważ celem tego 

nauczania był przede wszystkim Izrael. Podjął ją dopiero Duch Święty razem z Apostołami, kiedy w orbicie 

działania Kościoła pojawili się także nie-Żydzi. Dopiero wtedy – Apostołowie i starsi – nałożyli na 

nawracających się pogan wymagania Prawa Noego (Rdz 9,4-6; Kpł 17,7-18,18; Ga 2,1-10). Było to siedem 

nakazów, które – według Księgi Rodzaju (9,4) – zostały dane Noemu przez Boga, jako wiążące dla całej 

ludzkości. Do tych siedmiu praw należał zakaz bałwochwalstwa, zabójstwa, kradzieży, rozwiązłości, 

bluźnierstwa, okrucieństwa wobec zwierząt oraz nakaz sprawiedliwości.  

 

„Duch Święty i my” – tak podsumowuje św. Łukasz podstawę prawną rozwiązania jerozolimskiego grona 

Apostołów i starszych, dowodząc tym samym, że władza w Kościele nie opiera się na własnym autorytecie, 

czy własnych planach. Jej postanowienia są prawomocne tylko wtedy, kiedy realizują zbawczą wolę Boga. 

Jest to jeden z tych tekstów Pisma Świętego, który jasno ukazują potrzebę istnienia urzędu nauczycielskiego 

w Kościele; konieczność istnienia ludzi odpowiedzialnych za depozyt Objawienia, którzy podejmowaliby na 

bieżąco decyzje wiążące wszystkich członków Kościoła.  

 

Wsłuchani w głos Ducha Świętego Apostołowie podjęli autorytatywną decyzję, mając na uwadze to, by nie 

nakładać na wiernych „żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne”. A zatem celem ich decyzji nie było 

nakładanie na wierzących nowych ciężarów, ale jasne sprecyzowanie tego, czego domaga się nauka 

Chrystusowa. Tego, co konieczne, aby zachować tożsamość chrześcijaństwa.  

 

Dzisiaj nauka Chrystusa ogarnęła niemal cały świat dzięki procesowi ewangelizacji, który trwa blisko dwa 

tysiące lat. Ileż to trudnych decyzji musieli w tym okresie podejmować ludzie należący do hierarchii. 

Ktokolwiek zna nieco głębiej dzieje Kościoła, ten z łatwością dostrzeże ogromny wysiłek hierarchii 

zatroskanej o tożsamość ewangelicznej nauki w sercach powierzonych jej ludzi. Istota jej wysiłku jest 

zawsze ta sama: nie nakładać na wiernych „żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne”. Kiedy błędnie 

zostało nałożone coś więcej ponad to, co „konieczne”, czas to weryfikował i oczyszczał (por. ks. Edward 

Staniek).  

 

b. W tym momencie należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, związaną z decyzjami Urzędu 

Nauczycielskiego, a mianowicie nieustanną wyższość Słowa Bożego nie tylko w odniesieniu do wszelkich 

ludzkich koncepcji, lecz również w stosunku do rozmaitych twierdzeń dogmatycznych, które z niego 

wypływają. Twierdzenia dogmatyczne – jeśli stanowią „artykuły wiary” – mogą być nawet nieomylne i nie 

podlegające zmianom, ale same w sobie nie są jednak objawione, ani natchnione. Każde z nich obejmuje 

najwyżej jakąś część Słowa Bożego, tak że nawet zebrane razem nie oddają całości tego Słowa. Nauczanie 

Kościoła we wszystkich – nawet w najbardziej uroczystych formach – zawsze pełni tylko rolę podrzędną, 

polegającą na unaocznieniu wiernym jakiejś cząstki Słowa Bożego.  

 

Tylko Słowo Boże jest niewyczerpane. Tylko Ono przekracza całe życie Kościoła, a nawet najbardziej 

oficjalne dokumenty jego Urzędu Nauczycielskiego. Natura dokumentów kościelnych i Pisma Świętego jest 

absolutnie odmienna. Mimo że nauczanie Kościoła posiada boski placet, zaświadczający o jego 

nieomylności, to – jeśli chodzi o konkretne akty, które się na nie składają – jest ono tylko zbiorem czysto 

ludzkich świadectw o objawieniu, które Bóg przekazał ludziom. Tylko tekst Pisma Świętego pochodzi 

bezpośrednio od Boga.  

 

Nauczanie Kościoła musi zmierzać do maksymalnej jasności wyrazu, gdyż wpisuje się w konkretną sytuację 

Kościoła. Ta jasność nie jest jednak konkurencyjna wobec treści biblijnych, niczego nie zastępuje, nie ma 

też ambicji wyrażania w lepszy, pełniejszy, bardziej nowoczesny sposób tego, co w Biblii zostało rzekomo 

przekazane w sposób niezręczny, fragmentaryczny, w formie nienaukowego wywodu. Wypowiedzi Urzędu 
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Nauczycielskiego mieszczą się na innej płaszczyźnie. One objaśniają objawienie, ale nim nie są (por. H. de 

Lubac, Słowo Boga w historii człowieka, 103-104).  

 

3. BÓG ŚWIĄTYNIĄ 
 

Taki stan życia Kościoła – w którym sporne sprawy muszą rozstrzygać „Duch Święty i my” – będzie trwał 

do końca czasów; aż do momentu, kiedy objawi się Jeruzalem niebiańskie „zstępujące z nieba od Boga, 

mające chwałę Boga”.  

 

„A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan, Bóg wszechmogący oraz Baranek.  

I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – 

Baranek” (Ap 21,10-14.22-23).  

 

Apokalipsa powstała po zburzeniu świątyni jerozolimskiej, dlatego jej autor nie dostrzega już w niebiańskim 

Jeruzalem świątyni a nawet relatywizuje wartość materialnej świątyni. Niebiańskie Jeruzalem nie będzie już 

oświetlone światłem słońca czy księżyca, ale jaśnieć w nim będzie chwała Pana (por. Iz 60,19-20; 24,23; 

30,26). Wtedy nie będzie już więcej potrzebne żadne pouczenie Kościoła, ponieważ wszystkich zbawionych 

oświeci światło samego Boga i jego Pomazańca. W przyszłym świecie nie będzie już potrzebny Urząd 

Nauczycielski, wtedy Bóg sam nam wszystko rozjaśni.  

 

4. KS. PROF. RYSZARD RUMIANEK 
 

W tym nurcie dziejów podążającym ku czasom ostatecznym upływa życie każdego z nas. Biegnie także już 

czwarty rok od momentu tragicznej śmierci pod Smoleńskiem księdza rektora UKSW Ryszarda Rumianka, 

który dla wielu stał się bliskim i cenionym człowiekiem, chrześcijaninem i kapłanem.  

 

Ks. prof. Józef Kulisz charakteryzując jego sylwetkę powiedział: „Człowieczeństwo ks. prof. Rumianka 

rozkwitało w kapłaństwie, w służbie drugim. Te dwie wartości wzajemnie na siebie wpływające dostrzegał 

w nim każdy, kto go spotykał.”  

 

Wykładał Pismo Święte w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, na 

Papieskim Wydziale Teologicznym, Akademii Teologii Katolickiej, w końcu na Uniwersytecie Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. Od 2002 roku był prorektorem tej uczelni a od 2005 – jej rektorem. Był autorem 

kilkunastu książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz licznych komentarzy 

biblijnych do czytań mszalnych. Wypromował wielu licencjatów, magistrów i doktorów.  

 

Nade wszystko jednak kochał proroka Ezechiela, który zapowiadał nadejście Dobrego Pasterza. 

Przetłumaczył tę księgę a we wstępie do komentarza napisał: „Ten prorok dodaje ludziom odwagi, głosząc 

że nie wszystko kończy się tu na ziemi. Trzeba tylko wierzyć, że Pan Bóg jest Panem dziejów i wszystko, co 

dzieje się wokół, ma swój głęboki sens”.  

Był kapłanem wszechstronnie obdarowanym, który pełnił wiele funkcji i brał na siebie wielorakie 

odpowiedzialności. Kapłanem w pełni zaangażowanym, oddanym całym sobą swojej posłudze. A przy tym 

cechował go dystans do samego siebie. W tym przypominał św. Tomasza Morusa, który łączył mistykę z 

humanizmem, znał smak i radość życia, ale był zapatrzony w niebo. Służył Bogu i ludziom, i na tej służbie 

poległ.  

 

Po tylu latach nasza wiedza o nim znacznie się wzbogaciła. Okazało się jeszcze wyraźniej kim był dla tak 

wielu ludzi. Kogo straciła rodzina, przyjaciele, społeczeństwo, uniwersytet i Kościół. Są ludzie, których się 

nie da zastąpić.  

 

5. FUNDACJA IM. KS. PROF. RYSZARDA RUMIANKA  
 

Osobiście bardzo się cieszę z tego, że pośród ludzi pamięć o Nim trwa. Znakiem tej żywej pamięci jest z 
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pewnością powstanie i działalność Fundacji im ks. prof. Rumianka, którą założył i której przewodzi ksiądz 

Zygmunt Niewęgłowski, proboszcz Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus na warszawskich Włochach. 

Ksiądz Zygmunt mocno wziął sobie do serca słowa Patrona Fundacji: „Najpierw bądź człowiekiem – 

dopiero potem księdzem”.  

 

Szlachetną misją Fundacji jest wcielanie w życie wskazań pozostawionych przez tragicznie zmarłego 

księdza Rektora. Do głównych jej celów należy rozwój dzieci i młodzieży – poprzez projekty edukacyjne, 

wspieranie rodziny, prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, udzielanie pomocy osobom 

narażonym na marginalizację (chorym, niepełnosprawnym, starszym i niedostosowanym społecznie).  

 

Do priorytetowych celów fundacji należy też zachowanie i rozwój dziedzictwa księdza profesora Rumianka, 

tak by jego życie mogło inspirować kolejne pokolenia młodych Polaków. 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Naśladujmy jego życie, aby i o nas kiedyś powiedziano: 

 

Byłeś jednym z tych ludzi nielicznego koła,  

Co wierni ideałom, pod nogą nie czują  

Ziemskiego błota - dotknięciem się trują 

(Adam Asnyk, Pamięci Józefa P.)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Poświęcenie domu rekolekcyjnego, 11.5.2013  

Abp Stanisław Gądecki, Jeżeli sam Pan nie zbuduje domu. Poświęcenie domu rekolekcyjnego 

(Czmoniec - 11.05.2013)  

     

„Jeżeli sam Pan nie zbuduje domu -  

dom się nie zwoli postawić nikomu".  

(Ps 127,1 - przekł. Bohdan Drozdowski, Psalmy króla Dawida)  

   

Te słowa psalmu oddają dobrze tak budowanie domu materialnego, jak i wznoszenie domu duchowego, 

jakim jest rodzina. Tę rodzinę - będącą podmiotem troski Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża - chciałbym 

najpierw ukazać od strony pozytywnej, następnie - negatywnej, a na końcu wskazać na drogi wyjścia z 

trudności związanych z współczesną kondycją rodziny.  

1. W PLANACH BOŻYCH  

a. Najpierw jej pozytywy. Na początku „Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: 

stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i 

rozmnażajcie się» " (Rdz 1,27-28). Bóg stworzył istotę ludzką jako mężczyznę i kobietę, równych w 

godności, ale także z właściwymi sobie i dopełniającymi się cechami, aby dwoje było darem dla siebie 

nawzajem, aby doceniali siebie oraz tworzyli wspólnotę życia i miłości.  
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Małżeństwo jest wspólnotą życia, bo małżonkowie obdarowują siebie nawzajem całym swoim życiem. Ich 

miłość przynosi owoce przede wszystkim dla nich samych, gdyż pragną wzajemnego dobra, doświadczając 

radości przyjmowania i darowania. Jest ona także owocna w wielkodusznym i odpowiedzialnym 

przekazywaniu życia dzieciom, w troskliwej opiece nad nimi oraz mądrym i starannym wychowaniu. Jest 

wreszcie owocna dla społeczeństwa, ponieważ życie rodzinne jest pierwszą i niezastąpioną szkołą wartości 

społecznych, takich jak poszanowanie osób, bezinteresowność, zaufanie, odpowiedzialność, solidarność, 

współpraca.  

   

Małżeństwo jest również wspólnotą miłości, bo miłość jest jedyną siłą, która może naprawdę przemienić 

świat. Utrzymywanie stałej więzi z Bogiem, uczestniczenie w życiu Kościoła, troska o poszanowanie punktu 

widzenia drugiej osoby, gotowość do służby, cierpliwość wobec słabości drugiej osoby, przebaczenie i 

prośba o przebaczenie, przezwyciężanie z mądrością i pokorą pojawiających się konfliktów, przyjęcie 

wspólnej wizji wychowania, otwarcie się na inne rodziny, wrażliwość na ubogich, odpowiedzialność za 

życie społeczne. Oto elementy, które przyczyniają się do budowania rodziny w miłości (por. Familiaris 

consortio, 49). 

b. Na spotkaniu rodzin w Mediolanie pewna mała Wietnamka zapytała papieża Benedykta XVI o jego 

rodzinę: „Chciałabym wiedzieć coś o twojej rodzinie, kiedy byłeś mały jak ja...".  

 

Zasadniczą sprawą dla nas jako rodziny - odpowiedział papież - zawsze była niedziela. Niedziela zaczynała 

się już w sobotę po południu. Ojciec czytał nam niedzielne teksty liturgiczne z bardzo w tym czasie 

popularnej w Niemczech książki, gdzie były one także wyjaśniane. Tak rozpoczynała się niedziela: już 

wchodziliśmy w Liturgię w atmosferze radości.  

   

Następnego dnia szliśmy na Mszę Świętą. Nasz dom był blisko Salzburga, a więc mieliśmy dużo muzyki - 

Mozart, Schubert, Haydn - i kiedy rozpoczynało się „Kyrie", jakby otwierało się niebo. A potem w domu 

ważny był oczywiście wielki wspólny obiad. Następnie razem wiele śpiewaliśmy. Mój brat jest świetnym 

muzykiem. Już jako chłopiec komponował różne utwory dla nas wszystkich, a cała rodzina śpiewała. Mój 

tata grał na cytrze i śpiewał. Są to niezapomniane chwile.  

   

Potem, oczywiście, wspólnie podróżowaliśmy, odbywaliśmy długie spacery. Mieszkaliśmy blisko lasu i 

spacery po lesie były czymś pięknym: przygody, gry i tak dalej. Jednym słowem, byliśmy jednego serca i 

jednej myśli, z wieloma wspólnymi doświadczeniami, nawet w czasach bardzo trudnych, gdyż był to czas 

wojny, a wcześniej dyktatura, później zaś bieda. Ale była między nami wzajemna miłość, wielka była 

radość również z powodu rzeczy prostych. W ten sposób mogliśmy wytrzymać i pokonać również i te 

rzeczy. Wydaje mi się, że było to bardzo ważne, że nawet małe rzeczy dawały radość, bo w ten sposób 

wyrażało się serce drugiej osoby. Dorastaliśmy tak w przekonaniu, że warto być człowiekiem, bo 

widzieliśmy, że dobroć Boga znajdowała odzwierciedlenie w rodzicach i rodzeństwie.  

   

I - prawdę mówiąc - gdy próbuję sobie wyobrazić trochę, „jak to będzie w raju", to zawsze odczuwam, że 

troszkę tak, jak w czasie mojej młodości, mojego dzieciństwa. W tej atmosferze zaufania, radości i miłości 

byliśmy szczęśliwi i myślę, że w Niebie powinno być podobnie jak za czasów mojej młodości. W tym 

sensie mam nadzieję, że pójdę „do domu", przechodząc na „drugą stronę świata". 
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2. WE WSPÓŁCZESNOŚCI  

   

A dzisiaj, dzisiaj po z górą siedemdziesięciu latach, sytuacja rodziny w Europie nie przedstawia się już tak 

idyllicznie.  

   

Powodem tego najpierw tzw. rewolucja seksualna, zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych, która weszła 

potem do głównego nurtu społecznego i zniszczyła, a przynajmniej uniemożliwiła powstawanie trwałych 

rodzin. Założenie rodziny bowiem jest decyzją na całe życie i wymaga ofiary. Osobiste interesy muszą zejść 

na plan dalszy, trzeba być gotowym żyć dla innych. Ale nie tylko to. Ażeby w ogóle było możliwe założenie 

rodziny, trzeba posiadać moralny i etyczny kręgosłup, w przeciwnym razie nie jest się na to duchowo 

przygotowanym. I właśnie ten fundament zniszczyła rewolucja seksualna ze swoim hedonistycznym 

podejściem do życia. Dziś dla dzieci i młodzieży pornografia, wolna miłość, aborcja, środki 

antykoncepcyjne, homoseksualizm, transseksualizm itd. są czymś „normalnym". Poprzez zniszczenie 

moralności seksualnej dzieci i młodzieży, zniszczeniu ulegnie małżeństwo i rodzina, co utoruje drogę do 

stworzenia społeczeństwa, w którym nie będzie rodzin. W mediach przeważają obrazy, które przedstawiają 

rodzinę jako instytucję przestarzałą i kołtuńską. Radośnie uczestniczy w tym niemała liczba polityków, 

szczególnie tych wielokrotnie rozwiedzionych.  

   

Sprawozdania dotyczące rodziny pokazują dobitnie, jak od połowy lat sześćdziesiątych, a więc od wybuchu 

„rewolucji seksualnej", pogarszają się statystyki ważne z punktu widzenia zdrowego społeczeństwa.  

Dane GUS-u przytaczają następujące liczby rozwodów w Polsce: rok 2000 - 43 tys.; rok 2004 - 56 tys.; rok 

2006 - 71,9 tys.; rok 2007 - 66,6 tys. (26,8% liczby nowo zawartych małżeństw); rok 2010 - 61,3 tys.  

   

Jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych dzieci nieślubne stanowiły 

tylko 5 % wszystkich urodzeń. Teraz to już około 20 %. Przeciętnie w Europie jest jeszcze gorzej, jest to 

bowiem ok. 37 %.    

Z ostatnich badań CBOS (od listopada 2012 roku do kwietnia 2013 roku, którymi objęto 3576 Polek w 

wieku od 18.-65. roku życia) wynika, że 4-6 milionów dorosłych Polek poddała się w życiu aborcji. 

 

Współczynnik dzietności (dziecko na kobietę) - określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na 

jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat) - przyjmuje, iż 2,10 ÷ 2,15 zapewnia zastępowalność 

pokoleń. W 2000 r. współczynnik dzietności wynosił w Polsce 1,37, a obecnie wynosi około 1,31, co daje 

Polsce 209. miejsce na świecie, na 222 kraje, w których prowadzone są takie statystyki. 

 

„Polska znajduje się w dramatycznym punkcie swojego stanu ludnościowego. W strukturze demograficznej 

szybko spada obecność młodego pokolenia, a rośnie odsetek osób najstarszych. Ludność Polski - a także, 

choć w mniejszym stopniu i Wielkopolski - zaczyna się zmniejszać. Te negatywne tendencje 

demograficzne, choć wystąpiły w naszym kraju później niż w wielu krajach europejskich, od dwóch 

dziesięcioleci nabrały znacznego przyspieszenia, a wskaźnik urodzeń jest dziś w Polsce jednym z 

najniższych w Europie" (Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim w kwestii polityki 

demograficznej Polski - 18.03.2005).  
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Na razie polityka systematycznie demoluje instytucję rodziny. Nie tylko przez to, że wprowadza instytucje 

małżeńskopodobne, jak np. legalizowanie związków homoseksualnych. Pozycja rodziny osłabiana jest 

również przez to, że traktuje się ją coraz częściej jako instytucję, którą niemal dowolnie można szybko 

rozwiązać. Ogół politycznych działań w ostatnich dziesięcioleciach zmierza do uczynienia z rodziny luźnej i 

niezobowiązującej wspólnoty.  

Wielkim problemem, z jakim się dzisiaj borykamy są rozbite rodziny, co raczej nie wynika ze złej woli 

małżonków - bo przecież nikt nie chce „przegrywać miłości" - tylko z zakłamanej współczesnej moralności. 

Brytyjscy urzędnicy mają np. prawo odbierać rodzicom dziecko za klapsa, a jednocześnie nikt nie pociąga 

rodziców do odpowiedzialności za rozwód, który przecież powoduje u dzieci traumę trwającą całe życie. 

Tak to - kiedy religia nie porządkuje wartości - cywilizacja parszywieje (Robert Tekieli, Patrioci i 

kosmopolici).  

   

Jednym słowem, rodzina w Europie przeżywa dziś potrójny kryzys. Jest to kryzys jej tożsamości, kryzys 

misji prokreacyjnej oraz kryzys misji wychowawczej i edukacyjnej rodziny. Kryzys ten pojawił się, 

ponieważ rodzina pozbyła się Dekalogu jako fundamentu. Kultura indywidualistyczna, utylitarystyczna i 

konsumpcyjna, która z tak zwanego Zachodu rozpowszechnia się w reszcie świata, jest przyczyną kryzysu, 

bólu istnienia, a także ludzkiej nędzy wyrażającej się w samotności, pustce wewnętrznej, lęku przed 

nicością; niszczy ona stabilność rodzin i spójność społeczną.  

   

3. I CO DALEJ?  

   

a. Tymczasem poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości. Wszystko, co cenimy 

w europejskiej kulturze zostało zbudowane dzięki rodzinie. Silna, zdrowa i spełniająca swoją funkcję 

rodzina jest fundamentem europejskiej cywilizacji i przyszłością Europy. Rodzina rodzi przyszłych 

obywateli i pracowników, przyczynia się w znacznym stopniu do przekazywania dziedzictwa kulturowego, 

a także buduje cnoty społeczne. Dlatego w interesie społeczeństwa i państwa leży kulturowe, prawne, 

społeczne i gospodarcze wspieranie rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety (kard. Ennio 

Antonelli).  

   

Rodzina jest także priorytetem Kościoła, gdyż podstawowy proces ewangelizacji dokonuje się właśnie w 

rodzinie. Stąd trzeba tworzyć szerszy ruch społeczny, który by upominał się o respektowanie praw 

należnych rodzinie i wywierał w tym zakresie nacisk na elity opiniotwórcze oraz na polityków. Należy też 

tworzyć wszelkiego rodzaju inicjatywy kościelne, które wsparłyby rodzinę w jej wzrastaniu w miłości i 

wypełnianiu przez nią jej specyficznych zadań, a w szczególności dążenia do świętości.  

Na szczęście, pojawia się dzisiaj również wiele „znaków nadziei". Wyniki badań prowadzonych w wielu 

krajach Europy wskazują, że rodzina jest jedną w najwyższych wartości dla młodych i niemal wszyscy 

pragną ją założyć. Wielu młodych deklaruje, że chciałoby założyć rodzinę wielodzietną. Na całym świecie 

wzrasta też liczba „przykładnych rodzin", bardziej świadomych swojej roli niż w przeszłości, 

wielkodusznych, odpowiedzialnych, zdolnych do pójścia pod prąd. Rozwinęły się liczne formy 

stowarzyszeń rodzinnych, zarówno w środowisku religijnym, jak i obywatelskim.  
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b. Jednym z takich - niezwykle cennych - znaków nadziei jest „fundacja Dom na skale", powołana do 

istnienia 15.10.2005 roku. Osoby, które ją tworzą wzniosły dom rekolekcyjny tutaj, w Czmońcu, który 

mamy za chwilę poświęcić. Jest to przepiękny owoc wytężonej pracy wielu osób, którym bliska jest idea 

budowania pozytywnego wizerunku małżeństwa i rodziny opartej na fundamencie wiary.  

Inspiracją do nazwy fundacji były słowa Ojca Świętego wypowiedziane w Pelplinie 6 czerwca 1999 roku: 

„Tym, którzy mają przekroczyć próg trzeciego tysiąclecia, pragniemy powiedzieć: budujcie dom na skale! 

Budujcie dom waszego życia osobistego i społecznego na skale! A skałą jest Chrystus - Chrystus żyjący w 

swym Kościele. [...] On jest fundamentem, a my żywymi kamieniami".  

   

Członkowie fundacji są głęboko przekonani o prawdzie tych słów, dlatego - nie zważając na pojawiające się 

trudności - podjęli się działań, które mają ostatecznie czynić rodziny miejscem uświęcenia.  

Konkretnymi sposobami osiągania tego celu przez fundację jest:  

 promocja małżeństwa i rodziny oraz kształtowanie wizerunku rodziny jako podstawy społeczeństwa 

w oparciu o naukę Kościoła katolickiego, 

 fachowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawnicza i duszpasterska dla małżeństw i rodzin,  

 terapia małżeństw i rodzin patologicznych oraz osób wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych 

(patologicznych), 

 formacja młodzieży z ukierunkowaniem na życie małżeńskie i rodzinne, 

 propagowanie wszelkich form świadomej i bezinteresownej służby bliźniemu,  

 organizowanie wypoczynku i działalności kulturalnej oraz opieki nad dziećmi, niepełnosprawnymi i 

osobami starszymi,  

 pielęgnowanie szeroko pojętych tradycji rodzinnych, społecznych, narodowych oraz kształtowanie 

postaw patriotycznych, 

 podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

przyrodniczego. 

   

Dla realizacji powyższych celów ma właśnie służyć wzniesiony przez tę fundację dom rekolekcyjny, w 

którym rodziny mogłyby odpocząć, a także uzyskać potrzebną pomoc do wypełnienia własnego powołania.  

Gratuluję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy z sukcesem zakończyli pierwszy etap postawionego sobie 

zadania. Już na tym etapie życzę wszystkim udanych rekolekcji, dni skupienia, spotkań, które wzmocnią 

duchowo rodziny naszej i nie tylko naszej archidiecezji. Wielka w tym rola przypada Wspólnocie Sióstr 

Uczennic Krzyża. To one - poprzez dzielenie się Słowem Bożym, konferencje, modlitwę, Eucharystię, 

studiowanie dokumentów Kościoła, dyskusje, czy wspólne świętowanie - we współpracy z kapłanami mają 

kształtować świadomych swego powołania katolików świeckich.  

ZAKOŃCZENIE  

   

Niech ten dom pomaga zrozumieć każdemu i wszystkim, jak wielkim dobrem jest małżeństwo, rodzina i 

życie, jak wielkim niebezpieczeństwem jest brak poszanowania tych rzeczywistości, bagatelizowanie 

wartości, jakie składają się na życie rodziny i stanowią o godności człowieka.  
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Niech w Roku Wiary Święta Rodzina - ikona i wzór każdej ludzkiej rodziny - pomoże postępować każdemu 

w duchu Nazaretu. Niech pomoże każdej rodzinie pogłębić świadomość własnego posłannictwa w 

społeczeństwie i Kościele. Niech Maryja, Matka pięknej miłości, i Józef, Opiekun Odkupiciela, towarzyszą 

wszystkim przybywającym do tego domu swoją czułą i stałą opieką.  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wniebowstąpienie Pańskie, 12.5.2013  

Abp Stanisław Gądecki, Dlaczego wpatrujecie się w niebo? Wniebowstąpienie Pańskie. Konsekracja 

Wdów (Poznań, Kaplica seminaryjna - 12.05.2013)  

   

Czterdziestego dnia po zmartwychwstaniu Chrystusa przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. Upamiętnia ona ostatnie objawienie się Zmartwychwstałego apostołom i kończy misję Chrystusa 

w ludzkim ciele na ziemi.  

   

Dla świata największym wydarzeniem jest dzień narodzenia Jezusa, bo od tego momentu liczą się lata ery 

Chrystusa na ziemi. Dla Kościoła z kolei najdonioślejszym faktem jest zmartwychwstanie Jezusa, bo „jeśli 

Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara". Dla nieba 

najważniejszym momentem jest wniebowstąpienie Chrystusa, gdy Chrystus wraca do swojego państwa, aby 

odebrać hołd od aniołów.  

   

Przez Twoje święte Wniebowstąpienie,  

Boże Synu,  

odpuść nam nasze zgrzeszenie;  

Tyś nam ten dzień sam wsławił,  

Żywoteś nam naprawił;  

Z śmierci wiecznej nas zbawił,  

Swoją świętą moc zjawił  

(Salve festa dies).  

 

1. CHRYSTUS  

   

Wniebowstąpienie było momentem intronizacji Chrystusa, tryumfem, jaki Bóg Ojciec przygotował 

swojemu Synowi. Pojawienie się w niebie Mesjasza budzi zdziwienie aniołów, i zachwyt pełen uznania: 
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„Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość i moc, i cześć, i chwałę, i 

błogosławieństwo" (Ap 5,12). Otrzymuje imię, które jest ponad wszelkie imię (por. Flp 2,9). Bóg ustanawia 

Go nad wszelką zwierzchnością, władzą i panowaniem (por. Ef 1,20).  

   

Siedząc po prawicy Ojca, Jezus kontynuuje swoje posługiwanie powszechnego Pośrednika zbawienia. 

Wstawia się nieustannie za nami u Ojca. Posyła nam swego Ducha i daje nam nadzieję, że pewnego dnia 

będziemy z Nim na wieki. „A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do 

siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem" (J 14,1-3). Być może apostołowie zrozumieli to w pełni 

dopiero wtedy, gdy zostali oświeceni przez Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Zrozumieli, że 

pożyteczne było dla nich Jego odejście. „Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli 

odejdę, poślę Go do was" (J 16,7). 

Wniebowstąpienie Pańskie jest poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię: „Ten Jezus, 

wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba" (Dz 1, 11). 

Chrystus powróci dla ostatecznego tryumfu dobra: powróci, by oddać swemu Ojcu wszystko, by zgromadzić 

wszystkich i wszystko w Kościele powszechnym Boga (Lumen gentium, 2). Przyjdzie, by wprowadzić 

odkupioną ludzkość do domu Ojca: „Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, abym oddał 

każdemu według tego, co czynił" (por. Ap 22,12-13).  

   

2. KOŚCIÓŁ  

Wniebowstąpienie jest ostatnią sceną Ewangelii i pierwszą sceną z życia Kościoła. Kończy się okres 

ukazywania się zmartwychwstałego Zbawiciela, a rozpoczyna okres Jego niewidzialnej działalności przez 

Ducha Świętego w Kościele. Okres, który będzie trwał aż do końca świata. „Chrystus wstąpił do nieba, ale 

nie odszedł od nas. Tak i my, już tam jesteśmy razem z Nim, choć jeszcze nie spełniło się w naszym ciele to, 

co jest nam obiecane" (św. Augustyn, Homilia o Wniebowstąpieniu Pańskim).  

a. Chrystus bowiem nie odszedł w jakieś odległe regiony kosmosu. Wniebowstąpienie nie było podróżą w 

kosmos - ku najdalszym gwiazdom; ponieważ, w gruncie rzeczy, także gwiazdy zrobione są z elementu 

fizycznego, podobnie jak ziemia. Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza tylko tyle, że On nie należy już do 

świata zepsucia i śmierci, który uwarunkowuje nasze życie. Należy całkowicie do Boga. Nie oddalił się 

wcale od nas, ale jest blisko każdego z nas, na zawsze. Każdy może Go wzywać. Pan jest stale w zasięgu 

naszego głosu. A chociaż my możemy oddalić się od Niego, odwracając się do Niego plecami, On zawsze 

na nas czeka i zawsze jest przy nas (por. Benedykt XVI, Homilia na objęcie katedry Rzymu, 7.05.2005).  

   

On nie pozbawił nas możliwości kontaktowania się z Nim. „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż 

do skończenia świata" (Mt 28,20). Słowo Boże, modlitwa, sakramenty to różne formy naszego spotkania z 

uwielbionym Panem. Jezus przebywa tam, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Jego imię (por. Mt 18,20). 

On może być również obecny w sercu każdego z nas: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 

naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać" (J 14,23).  

   

b. Chrystus - dzięki swemu Wniebowstąpieniu - „uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do 

królestwa swego umiłowanego Syna" (Kol 1,13). Już teraz jesteśmy zdolni do „uczestnictwa w dziale 

świętych w światłości" (Kol 1,12). Autor Listu do Efezjan nie waha się powiedzieć, że Bóg, nie tylko, że 
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obdarzył nas życiem w Chrystusie, lecz już teraz nas „razem wskrzesił i razem posadził na wyżynach 

niebieskich - w Chrystusie Jezusie" (Ef 2,6).  

Chociaż Chrystus jest od dawna Królem wszechświata, to jednak nie wszystkie rzeczy tego świata są Mu już 

teraz całkowicie poddane (por. Hbr 2,7; 1 Kor 15,28). On pragnie najpierw wypróbować naszą miłość i 

wierność. Dlatego szukajmy tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. 

Dążmy do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi (por. Kol 3,2).  

c. Oprócz naszego duchowego pielgrzymowania „w górę", odchodzący do nieba Chrystus pozostawił nam 

również drugie zadanie. „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami 

[...] aż po krańce ziemi" (Dz 1, 8). W dniu swego wniebowstąpienia powiedział apostołom: „Idźcie na cały 

świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. [...] Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan 

współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły" (Mk, 16, 15. 20). Te słowa 

stanowią wyzwanie dla wszystkich, którzy się przyznają do Chrystusa i dla których Jego sprawa jest 

najważniejsza.  

3. WDOWY KONSEKROWANE  

   

Pośród świadków Wniebowstąpienia szczególne miejsce zajmują wdowy konsekrowane.  

   

Wiemy, że wdowieństwo samo w sobie nie jest stanem radosnym. Przez wielu było traktowane jako 

prawdziwe przekleństwo („Niech żony ich zostaną bezdzietnymi wdowami, mężowie ich niech zginą od 

zarazy, a młodzież ich niech zginie na wojnie od miecza!" - Jer 18,21; „Niech nikt się nie śmieje, żem 

wdowa i opuszczona przez wielu. Zostałam opuszczona z powodu grzechów dzieci moich, ponieważ 

wyłamały się spod prawa Bożego" - Ba 4,12). Zubożenie, jakie często towarzyszy wdowieństwu domaga się 

pomocy ze strony społeczeństwa („Wtedy przyjdzie lewita, bo nie ma działu ani dziedzictwa z tobą, obcy, 

sierota i wdowa, którzy są w twoich murach, będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, w 

każdej pracy twej ręki, której się podejmiesz" - Pwt 14,29; „Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i 

Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego 

nieskalanym od wpływów świata" - Jk 1,27; „Jeśli któraś wierząca ma [u siebie] wdowy, niechże im 

przychodzi z pomocą, a niech nie obciąża Kościoła, by mógł przyjść z pomocą tym, które rzeczywiście są 

wdowami" - 1Tm 5,16).  

   

Śmierć ukochanego męża wprowadza początkowo pustkę w życie małżonki, a potem rodzi pytanie: 

dlaczego akurat mnie Pan Bóg tak doświadczył? W końcu zaś przychodzi pytanie: co mam w tej sytuacji 

począć?  

   

Jedną z możliwych odpowiedzi jest wybór stanu konsekrowanych wdów i konsekrowanych wdowców - 

znanego od czasów apostolskich (por. 1Tm 5,5. 9-10; 1Kor 7, 8). O tym stanie wspominał św. Paweł: „Ta 

zaś, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona złożyła nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb i 

modlitw we dnie i w nocy. [...] Do spisu należy wciągać taką wdowę, która ma co najmniej lat sześćdziesiąt, 

była żoną jednego męża, ma za sobą świadectwo o [takich] dobrych czynach: że dzieci wychowała, że była 

gościnna, że obmyła nogi świętych, że zasmuconym przyszła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim 

dobrym dziele" (1 Tm 5,5.9-10). W jakimś sensie jest to przedłużenie stanu starotestamentalnej prorokini 
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Anny, która służyła Bogu w świątyni jerozolimskiej długotrwałym wdowieństwem, w postach i modlitwach, 

zanoszonych dniem i nocą.  

   

Podobnie dzisiaj wdowy i wdowcy mogą złożyć w Kościele wieczysty ślub czystości, przeżywanej jako 

znak królestwa Bożego, aby poświęcić się modlitwie i służbie Kościołowi. Podejmując życie konsekrowane 

nie wchodzą oni na drogę życia zakonnego, ale pozostają w „świecie", lecz składają radykalny dar z siebie z 

miłości do Pana Jezusa, a w Nim - do każdego członka rodziny ludzkiej. Wdowieństwo konsekrowane 

świadomie i dobrowolnie wybiera nowy stan życia, polegający na związaniu się z Bogiem w sposób 

niepodzielny dla Królestwa niebieskiego, aby służyć Mu w większej wolności serca, ciała i ducha (por. 

KKK, 922).  

   

Dzisiaj „Kościół, który jest w Poznaniu" konsekruje 3 wdowy - uprzednio formowane duchowo i 

wprowadzone w ich nowe zadania - pragnąc oddać je na ściślejszą służbę Chrystusowi, który „będąc bogaty, 

dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić" (2 Kor 8,9).  

   

Wdowa czy wdowiec konsekrowany, który przez konsekrację zawierzył siebie całkowicie Chrystusowi - ze 

względu na świecki styl życia i charakter pracy zawodowej - musi wyrobić w sobie wewnętrzną postawę 

wolności w stosunku do dóbr materialnych pozostających do jego dyspozycji. Praktycznym tego wyrazem 

będzie oszczędność, motywowana gotowością dzielenia się z potrzebującymi nie tylko dobrami 

materialnymi, ale również dobrami duchowymi i kulturalnymi (np. swoim czasem, umiejętnościami). 

Ubóstwo duchowe jest przecież wyrazem solidarności z braćmi w potrzebie. Charakterystyczną formą 

ewangelicznego ubóstwa człowieka świeckiego jest staranie, aby razem z innymi budować bardziej 

sprawiedliwy świat.  

   

Wasze życie konsekrowane, Drogie Wdowy Konsekrowane, jest dzisiaj potrzebne Chrystusowi i 

Kościołowi. Prowadźcie więc życie otwarte, czyste i proste. Rozważajcie Słowo Boże. Odmawiajcie 

Liturgię Godzin. Przyjmujcie Ciało i Krew Pańską oraz adorujcie Najświętszy Sakrament. Dążcie do 

doskonałości chrześcijańskiej. Chętnie spieszcie z pomocą Waszym rodzinom i parafiom, ludziom 

cierpiącym i opuszczonym. Włączajcie się czynnie w dzieła Caritas. Niechaj Wasza konsekracja otworzy 

dla Was zdroje łask Bożych, umacniając Waszą służbę Bogu i ludziom. Bądźcie przekonane, że Wasza 

ofiara ma wielkie znaczenie w oczach Chrystusa („Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: 

Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony" 

- Mk 12, 43).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Czcigodne Wdowy Konsekrowane, potrzebujemy Was. Kościół nie może żyć pełnym życiem bez Was. Nie 

może być bez Was czytelnym znakiem pośród świata. Potrzebujemy Was i bardzo liczymy na Waszą 

pomoc. Potrzebujemy Was dla potwierdzenia tego, że - wbrew wszystkiemu, co ceni świat - całkowite 

oddanie się Bogu ma sens. Wbrew wszelkim powierzchownym opiniom, Wasze życie ma wielkie znaczenie, 
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właśnie dlatego, że wyraża nieograniczoną bezinteresowność i miłość, które są potrzebne światu 

zagrożonemu przez zalew spraw nieważnych i przemijających.  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święcenia prezbiterów Archidiecezji Poznańskiej, 

23.5.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Kościół ubogi i dla ubogich. Święcenia prezbiterów Archidiecezji Poznańskiej 

(Katedra Poznańska – 23.05.2013). 
 

Najprzewielebniejsi Księża Biskupi,  

Generałowie, Prowincjałowie i Siostry Prowincjalne,  

Prześwietna Kapituło Metropolitalna i inne Kapituły Archidiecezji, 

Księże Dziekanie, Prodziekani i Profesorowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 

Księże Rektorze Arcybiskupiego Seminarium Duchownego wraz z Moderatorami i Ojcami Duchownymi,  

Umiłowani Współbracia w kapłaństwie, w szczególności Proboszczowie parafii pochodzenia diakonów,  

Drodzy Ordinandi,  

Osoby Życia Konsekrowanego,  

Szanowni Rodzice, Rodzeństwo, Krewni i Przyjaciele przyszłych prezbiterów,  

Ukochani w Chrystusie, Bracia i Siostry!  

   

W dniu dzisiejszym Archidiecezja Poznańska przeżywa swój radosny i uroczysty dzień, bo oto święcimy 

następne pokolenie jej prezbiterów.  

 

W tej znaczącej chwili pytamy: co znaczą dla przyszłych kapłanów i dla nas słowa Ojca Świętego 

Franciszka o „Kościele ubogim i dla ubogich”? W odpowiedzi biblijnej usłyszymy nauczanie o ubogim 

Chrystusie, ubogich uczniach, ubogich kapłanach, Kościele ubogim i Kościele dla ubogich  

.  

1. CHRYSTUS UBOGI  

 

Najpierw dociera do nas prawda o naszym Pierwowzorze, czyli o ubogim Chrystusie. O tym, który – 

chociaż był Synem Bożym – od samego początku ukazywał się ludziom jako człowiek ubogi. Jego Matka 

powiła Go i położyła w żłobie, „gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,7) – stwierdzi 

lakonicznie Ewangelista. Z tego jednakże nie wynika, że święta Rodzina żyła w nędzy. Nie, ona prowadziła 

proste, zwyczajne i przepełnione ciężką pracą życie.  

 

Przeżywane przez Jezusa ubóstwo nie było tylko cechą wrodzoną, ale również wypracowaną, o czym 

świadczy fakt jego kuszenia na pustyni (por. Mt 4,8-9). W czasie swojej publicznej działalności Jezus podjął 

radykalne ubóstwo we wszystkich jego wymiarach, do tego stopnia, że nie miał „miejsca, gdzie mógłby 

głowę skłonić” (Mt 8,20). Dzięki temu nie był przywiązany do żadnego miejsca, mógł się swobodnie 

poruszać, głosząc Królestwo Niebieskie. Nie zabiegał o pomnażanie dóbr materialnych, nie dając się zwieść 

ułudzie, że bezpieczeństwo człowieka zależy od rzeczy materialnych.  

 

Kiedy opuścił Nazaret pozostawił wszystko: dom, rodzinę, środowisko, pracę (por. Mt 4,13; 8,20), a potem 

– chodząc z miejsca na miejsce – stawał się coraz bardziej obcy dla swoich bliskich, tak iż w końcu mieli 

Go za szaleńca (por. Mk 3,18; J 10,20). Podczas męki zabrano Mu nawet ubranie (por. Mt 27,35) i – jakby 

dopełniając miary ubóstwa – po swojej śmierci został złożony w cudzym grobie (por. Mt 27,59-60). 
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Niektórzy uważają, iż ubóstwo Jezusa – jeszcze bardziej niż na krzyżu – objawiło się w tajemnicy jego 

złożenia do grobu. Zdaniem Hansa Ursa von Balthasara, Jezus nie tylko przyjął ogołocenie człowieka 

ukrzyżowanego, ale wszedł w samo „ubóstwo trupa”. Stał się umarłym z umarłymi, co było ostatnim, 

najbardziej dramatycznym aktem uniżenia się Boga. 

 

Mimo wszystko, radykalizm ubóstwa Jezusowego nie polegał w pierwszym rzędzie na tym, że żył On w 

biedzie, ale na rzeczywistości Wcielenia; na tym, że jako Bóg samoograniczył się do kondycji człowieka: 

„On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 

samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi” (Flp 2,6-7); że wyzbył się swojego 

Boskiego majestatu, aby objawić swoją bezgraniczną solidarność z człowiekiem. On „będąc bogatym, dla 

was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” – powie św. Paweł (2 Kor 8, 9). 

 

2. UBODZY UCZNIOWIE  
 

Uczniowie Jezusa starali się podążać śladami swojego Nauczyciela. Nie było to wcale proste. W Ewangelii 

znajdziemy bowiem dwie definicje ubóstwa uczniowskiego. Ewangeliści Łukasz i Mateusz reprezentują w 

tej materii dwa uzupełniające się stanowiska. Łukasz uczy o ubóstwie materialnym, czyli o materii na 

służbie ducha. Mateusz natomiast uczy o ubóstwie duchowym, czyli o duchu na służbie materii.  

 

a. Najpierw Ewangelista Łukasz podkreśla potrzebę ubóstwa materialnego („Błogosławieni jesteście wy, 

ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże!” – Łk 6,20). Łukaszowi ubodzy (por. Łk 6,20-21) są 

przeciwstawieni po prostu ludziom bogatym. W przypowieści o ucztujących w Królestwie Bożym, 

gospodarz kieruje swoje zaproszenie do ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Tego rodzaju 

ubodzy zostali wezwani na ucztę i zajmują miejsce wcześniej zaproszonych (por. Łk 16,19nn; Łk 14,21-22). 

Do bogaczy natomiast skierowane jest Jezusowe biada („Biada wam, bogaczom, bo odebraliście już 

pociechę waszą” – Łk 6,24).  

 

Łukasz wzywa więc uczniów do radykalnego ubóstwa. W jego przypowieści o bogatym młodzieńcu Jezus 

nakazuje: „Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w 

niebie; potem przyjdź i chodź za Mną” (Łk 18,22). Kto pragnie być uczniem Chrystusa, winien stać się 

człowiekiem ubogim w sensie materialnym, czyli człowiekiem wolnym. Skoro Ewangelia ma dotrzeć aż na 

krańce ziemi, konieczne jest, aby jej głosiciele – na podobieństwo biegaczy na stadionie – byli wolni od 

wszystkiego i aby nic nie hamowało biegu Słowa (por. 1Tes 3,1). Taką motywację podkreślał Jezus we 

wszystkich mowach misyjnych. „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani 

pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie!” (Łk 9,3). Ktoś przytomnie zauważył, że wybierając ubóstwo dla 

Chrystusa, uczniowie zrobili w sumie dobry interes. Zdobyli bowiem najcenniejszą perłę, czyli samo 

Królestwo niebiańskie (por. Mt 13,44).  

 

Relacja bogactwa do ubóstwa zdaje się być podobna do pawłowej relacji małżeństwa do dziewictwa. Tak 

bogactwo jak i małżeństwo są dobrem, z których można dobrowolnie zrezygnować z uwagi na Królestwo 

Boże: „niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, 

która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi” (1Kor 7,34). Kto 

dedykuje się apostolstwu, lepiej by był człowiekiem wolnym.  

 

b. Ale w Ewangelii istnieje też drugie spojrzenie na ubóstwo, jest to wizja św. Mateusza.  

Ewangelista Mateusz nie zatrzymuje się na ubóstwie materialnym, ale akcentuje potrzebę ubóstwa 

duchowego: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3).  

 

Łukaszowe „błogosławieni ubodzy” mogłoby błędnie sugerować, że każdy, kto jest nędzarzem, jest 

automatycznie człowiekiem „błogosławionym”. Wystarczyłoby wszystkich sprowadzić do nędzy, a 
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mielibyśmy w rezultacie samych błogosławionych i świętych. Aby nie dać się zwieść takim uproszczeniom, 

Mateusz dopowie: „Błogosławieni ubodzy w duchu”. Mateusz zwraca uwagę na to, że nie wszyscy ubodzy 

mogą być automatycznie nazwani błogosławionymi, ale tylko ci, którzy są „ubodzy w duchu, ubodzy 

duchem, ubodzy pod względem ducha, ubodzy w tym, co dotyczy ducha”. Ubóstwo duchowe nie jest więc 

kwestią posiadania lub nieposiadania dóbr materialnych, lecz jest uznaniem tego, że nasze życie zależy od 

Boga. Kiedy Mateusz posługuje się sformułowaniem „ubogi w duchu” zamiast np. „ubogi w sercu”, chce 

prawdopodobnie zaznaczyć, że to Duch Boży czyni ducha ludzkiego świadomym jego zależności od Boga. 

 

3. KAPŁAN UBOGI  

 

Trzeci temat to ubogi kapłan. Kapłan winien mieć „te same dążenia” co Jezus, ogołacając się z własnego 

„ja”, by odnaleźć w miłości posłusznej, czystej i ubogiej główną drogę do zjednoczenia z Bogiem i jedności 

z braćmi (por. Flp 2, 5; por. Pastores dabo vobis, 30). A więc ubóstwo kapłana to nic innego, jak 

„podporządkowanie wszystkich dóbr najwyższemu Dobru Boga i Jego Królestwa”. W rzeczywistości, tylko 

ten, kto przeżywa tajemnicę Boga jako prawdziwe i ostateczne Bogactwo, może zrozumieć i praktykować 

ubóstwo, które z pewnością nie oznacza pogardy i odrzucenia dóbr materialnych, lecz posługiwanie się nimi 

z wdzięcznością i serdecznością, i jednocześnie radosne wyrzeczenie się ich z wewnętrzną wolnością.  

 

To prawda, że „godny jest robotnik swojej zapłaty” (por. Łk 10,7) i że „Pan postanowił, ażeby z Ewangelii 

żyli ci, którzy głoszą Ewangelię” (1 Kor 9,14), ale prawdą jest także, iż prawa Apostoła nie powinny 

oznaczać uzależnienia służby Kościołowi od korzyści i zysków, które można z niej czerpać. Jedynie 

ubóstwo jest gwarancją, że kapłan będzie gotowy udać się tam, gdzie jego praca jest bardziej pożyteczna i 

pilna, także kosztem wyrzeczeń osobistych. Jest ono nieodzownym warunkiem i przesłanką uległości 

apostoła wobec Ducha, który sprawia. że jest gotowy „pójść”, bez obciążeń i więzów, i spełniać jedynie 

wolę Mistrza (por. Łk 9,57-62; Mk 10,17-22).  

 

Osobiście włączony w życie wspólnoty i odpowiedzialny za nią, kapłan winien dawać także świadectwo 

całkowitej „przejrzystości” w rozporządzaniu dobrami wspólnoty, których nigdy nie będzie traktował tak, 

jakby były one jego własnym majątkiem, ale jako rzecz, z której musi zdać sprawę Bogu i braciom, przede 

wszystkim ubogim. Także świadomość tego, że uczestniczy w jednym prezbiterium, sprawi, iż kapłan 

będzie zabiegał o bardziej sprawiedliwy podział dóbr pomiędzy współbraćmi, jak i o wspólne używanie 

pewnych dóbr (por. Dz 2,42-47).  

 

Ubóstwo kapłana nabiera też charakteru „pastoralnego”, ponieważ wolność wewnętrzna, którą ubóstwo 

ewangeliczne chroni i podtrzymuje, sprawia, że kapłan potrafi stanąć u boku biednych, okazać solidarność z 

ich wysiłkami na rzecz ustanowienia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, być wrażliwszym i lepiej 

rozumieć i rozróżniać zjawiska związane z ekonomicznym i społecznym aspektem życia, popierać opcję 

preferencyjną na rzecz ubogich. Ta ostatnia, nie wykluczając nikogo z głoszenia Dobrej Nowiny i nie 

pozbawiając nikogo daru zbawienia, każe pochylać się nad najmniejszymi braćmi, grzesznikami, nad 

wszelkiego rodzaju ludźmi zepchniętymi na margines, zgodnie ze wzorem, jaki dał Jezus, wypełniając swoje 

prorockie i kapłańskie posłannictwo (por. Łk 4, 18).  

 

Dlatego np. proboszcz ubogi to ten, co szuka wiernych, odwiedza rodziny, zaradzając ich potrzebom i biorąc 

udział w ich radościach; roztropnie zwraca uwagę, otacza opieką starców, słabych, opuszczonych, chorych, 

bliskich śmierci; szczególną troską ogarnia ubogich i cierpiących; podejmuje trud nawracania grzeszników i 

błądzących oraz każdemu pomaga w spełnianiu własnych obowiązków, przyczyniając się do rozwoju 

chrześcijańskiego życia w rodzinach (por. Pasterz i przewodnik, 22).  
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Nie należy też zapominać o prorockim znaczeniu kapłańskiego ubóstwa, które jest szczególnie potrzebne w 

społeczeństwach zamożnych i konsumpcyjnych: „Prawdziwie ubogi kapłan jest niewątpliwie konkretnym 

znakiem odcięcia się, odrzucenia, a nie poddania się presji współczesnego świata, który pokłada całą swoją 

nadzieję w pieniądzu i w bezpieczeństwie materialnym”.  

 

4. KOŚCIÓŁ UBOGI  

 

Cóż to jest „Kościół ubogi”? Św. Paweł – mówiąc o Chrystusie ubogim i dla ubogich – nie żądał od 

nawróconych, by bezwarunkowo stali się nędzarzami, lecz żeby dali dowód szczerego miłowania braci i 

gotowości ubogacania ich bogactwem Chrystusa.  

 

Ubóstwo Kościoła nie jest bowiem celem samym w sobie, ale znakiem i dowodem miłości obdarowującej. 

„A jak Chrystus dokonał dzieła odkupienia w ubóstwie i wśród prześladowań, tak i Kościół powołany jest 

do wejścia na tę samą drogę, aby udzielać ludziom owoców zbawienia. [...] Tak samo i Kościół, choć dla 

pełnienia swego posłannictwa potrzebuje ludzkich zasobów, nie dla szukania ziemskiej chwały powstał, lecz 

dla szerzenia pokory i wyrzeczenia również swoim przykładem” (Lumen gentium, 8).  

 

Chodzi więc o ubóstwo w znaczeniu duchowym, które nie jest pozbawione wymiaru materialnego. Aby 

pomagać biednym, potrzebne są przecież pieniądze. Bez nich nie można prowadzić szerszej akcji 

charytatywnej, ani innych dzieł religijnych. Ważne jest tylko, aby dobrze dysponować środkami 

materialnymi, właściwie ich używać.  

 

Kościół może nauczyć się ubóstwa z ludźmi prostymi, którzy – jak uczy papież Franciszek – znajdują się na 

egzystencjalnych peryferiach życia. Nie potrzebujemy ubóstwa teoretycznego. Ubóstwa uczymy się 

dotykając ciała Chrystusa ubogiego, w ludziach prostych, ubogich, chorych, w dzieciach.  

 

W dawnych czasach np. takie zakony jak cystersi byli w awangardzie życia gospodarczego – ich majętności 

służyły podniesieniu poziomu cywilizacji. Dziś majątek Kościoła musi służyć sprawie ubogich w 

najszerszym sensie tego słowa. Regułę tę rozciągałbym na takie przedmioty posiadania Kościoła jak media, 

technologie, instytucje bankowe, a nawet bezcenne dobra kultury, których Kościół strzeże. Jeśli te dobra 

służą szczególnie interesom najmniej uprzywilejowanych, wówczas ich posiadanie jest uzasadnione (ks. 

prof. R. Piłat, UKSW).  

 

5. KOŚCIÓŁ DLA UBOGICH  

 

a. Co znaczy wreszcie powiedzenie: „Kościół dla ubogich”? Zazwyczaj wiążemy ten problem z działaniem 

miłości miłosiernej w Kościele. Z działaniem, które towarzyszy Kościołowi od jego początków. Taka 

praktyka miłosierdzia rozwinęła się już pośród pierwszych chrześcijan, w związku z poczuciem braterskiej 

wspólnoty w Chrystusie. Wyrazem tej postawy była wspólnota dóbr.  

 

W późniejszych czasach zachęcano w Kościele do prywatnej dobroczynności, ale organizowano też w 

Kościołach lokalnych oficjalną opiekę nad biednymi, sierotami i wdowami, chorymi i bezdomnymi. 

 

W początkach średniowiecza opieką nad biednymi i chorymi zajęły się również niektóre zakony oraz 
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bractwa i stowarzyszenia chrześcijańskie. Warto też wspomnieć o tzw. bankach pobożnych, 

przeciwdziałających lichwiarstwu oraz specjalnych formach służby bliźniemu, jak np. wykup niewolników.  

 

W czasach nowożytnych powstały nowe zakony od opieki nad chorymi, rozwinęły się wielkie instytucje 

dobroczynne jak np. lazaryści czy szarytki. Kościół dla ubogich zaczyna się od wyjścia ku ciału Chrystusa.  

 

Kim są dzisiejsi „ubodzy”? Wielka zakonnica, która swoje życie poświęciła sprawie ubogich – Matka 

Teresa z Kalkuty – zwróciła kiedyś uwagę na to, że ludzie mają szersze potrzeby, aniżeli tylko materialne. 

Rozległy jest świat ludzkiej biedy – mówiła. Człowiek „głodny i samotny pragnie nie tylko wody i 

pożywienia, ale i wiedzy, pokoju, prawdy, sprawiedliwości i miłości. Nagi i niekochany pragnie nie tylko 

odzienia, ale ludzkiej godności. Niechciany, nienarodzone dziecko, dyskryminowany rasowo, bezdomny i 

opuszczony, pragnie nie tylko schronienia w domu zbudowanym z cegły, ale również serca, które rozumie i 

pociesza, kocha. Chorzy i umierający, nędzarze i więźniowie pragną nie tylko obecności cielesnej, ale i 

duchowej. Wszyscy, którzy stracili nadzieję i wiarę w życiu, alkoholicy, narkomani i ci, którzy stracili 

Boga, wszyscy oni mają prawo do naszej troski. 

 

Nie możemy być obojętni wobec bólu, nie możemy pozwolić na to, aby ktoś został na poboczu życia, 

zepchnięty na margines ludzkiej godności. To winno powodować nasze oburzenie. To winno nas skłonić do 

porzucenia naszego spokoju i dokonać w nas przemiany z powodu bólu ludzkiego, bólu naszego bliźniego, 

naszego sąsiada, naszego współziomka. 

 

Do funkcjonowania każdej zdrowej społeczności są niezbędni ludzie miłosierni. Miłość miłosierna będzie 

zawsze konieczna, nawet w najsprawiedliwszej społeczności. Nie ma takiego sprawiedliwego porządku 

państwowego, który mógłby sprawić, że posługa miłości stałaby się zbędna. Zawsze będzie istniało 

cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność. Zawsze będą sytuacje 

materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego. Państwo, które 

chce zapewnić wszystko, które wszystko przyjmuje na siebie, w końcu staje się instancją biurokratyczną, nie 

mogącą zapewnić najistotniejszych rzeczy, których człowiek cierpiący, każdy człowiek potrzebuje: pełnego 

miłości osobistego oddania (por. Deus Caritas est, 26).  

Gdy więc słyszymy słowa papieża Franciszka o „Kościele dla ubogich”, nie chodzi o to, by Kościół wyrzekł 

się środków materialnych, umożliwiających mu działanie, ale o to aby współcześni „ubodzy”, znaleźli się w 

centrum zainteresowania kościelnej wspólnoty.  

 

b. Nie zamykajmy się! – wzywa papież Franciszek. Gdy zamykamy się w parafii, z przyjaciółmi, w ruchu, z 

tymi, z którymi myślimy tak samo, wówczas Kościół choruje. Pomyślcie o pokoju zamkniętym przez rok. 

Kiedy do niego wejdziesz po roku, jest w nim zapach stęchlizny, jest wiele rzeczy, które już nie 

funkcjonują. Podobnie Kościół zamknięty, jest Kościołem chorym. Kościół musi wyjść z siebie, ku 

peryferiom egzystencjalnym, gdziekolwiek by one nie były. Jezus wzywa: „Idźcie na cały świat!” (Mk 

16,15).  

 

Co się dzieje, kiedy ktoś wychodzi na zewnątrz? Może nastąpić to, co przydarza się tym, którzy wychodzą z 

domu, a mianowicie – wypadek. Ale powiadam wam: wolę tysiąckroć bardziej Kościół uszkodzony w 

wypadku, od Kościoła chorego z powodu zamknięcia! Wychodźcie na zewnątrz, idźcie!  

 

Pomyślcie również o Jezusie, który stoi u drzwi i kołacze, aby wejść do waszego serca (por. Ap 3,20). 

Zadajcie sobie pytanie: ile razy Jezus jest wewnątrz i puka do drzwi, aby wejść, a my nie pozwalamy z 

powodu różnych zabezpieczeń, bo jesteśmy zamknięci w nietrwałych strukturach, które służą jedynie temu, 

by nas zniewolić a nie czynić nas wolnymi? 

 

Nade wszystko jednak – w Kościele dla ubogich – ważne jest to, by ubogim głoszona była Dobra Nowina 

(por. Mt 11,2-6). Troska o ubogich, to przede wszystkim troska o Ewangelię. Ona stała się wyzwaniem dla 

apostołów, a potem tysięcy duchownych i świeckich misjonarzy, a także wielu zgromadzeń misyjnych. 
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ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec módlmy się wszyscy w intencji dzisiaj święconych prezbiterów: 

Jezusie Chrystusie Najwyższy i Wieczny Kapłanie, dodawaj nam odwagi! 

Matko Przedwiecznego Kapłana, 

Królowo Apostołów i Wspomożenie prezbiterów, 

Ty, która w milczeniu towarzyszyłaś Jezusowi  

w Jego posłannictwie głoszenia ubogim Ewangelii pokoju, 

uproś im, aby byli wierni owczarni, 

powierzonej im przez Dobrego Pasterza.  

Spraw, aby mogli zawsze prowadzić tę owczarnię  

cierpliwie i łagodnie, stanowczo i z miłością; 

by kochali zwłaszcza ubogich i grzeszników, 

o Matko Wspomożycielko ludu chrześcijańskiego.  

Tobie się powierzamy, Maryjo!  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Złoty jubileusz święceń prezbiteratu, 20.5.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Błogosław, duszo moja, Pana. Złoty jubileusz święceń prezbiteratu (Katedra 

Poznańska – 20.05.2013). 
 

Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale Zenonie,  

Ekscelencjo, Księże Biskupie Romualdzie, z Porto Nacional w Brazylii, 

Ekscelencjo, Księże Biskupie i Jubilacie Zdzisławie, 

Ekscelencjo, Księże Biskupie Grzegorzu,  

Czcigodni Księża Jubilaci,  

Księża Prałaci, Kanonicy, Drogie Duchowieństwo,  

Osoby życia konsekrowanego,  

   

Panie Wojewodo Wielkopolski,  

Panie Marszałku Województwa Wielkopolskiego,  

Prezydencie Miasta Poznania,  

Przewodniczący Rady Miasta Poznania,  

Starosto Poznański,  

 

Ich Magnificencje, Rektorzy Wyższych Uczelni Poznania i ich reprezentanci,  

Panie Prezesie Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 

Pani Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,  

Księże Dziekanie Wydziału Teologicznego UAM, 

Księże Rektorze Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu,  

 

Panie Prezydencie Tow. im. Hipolita Cegielskiego, 

Czcigodne Rodziny dostojnych Jubilatów,  

Wszyscy zgromadzeni w Poznańskiej Katedrze wierni,  

Towarzyszący naszemu dziękczynieniu widzowie TV Trwam i słuchacze Radia Maryja i radia Emaus! 

 

Podczas dzisiejszej Eucharystii wyrażamy wdzięczność Bogu za wszystkie łaski otrzymane przez 50 lat 

pracy duszpasterskiej, naukowej i administracyjnej obecnych tutaj Czcigodnych Jubilatów. Pragniemy 

jednocześnie wyrazić nasze serdeczne uczucia do Was, Czcigodni Bracia, i wraz z Wami z głębi serca 
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wysławiać Boga za kapłaństwo, ten niezwykły dar Jego dobroci. 

 

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim 

błogosławieństwem duchowym w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy 

byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów 

przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski” (Ef 1,3-6).  

 

1. HISTORIA  
 

Powracamy duchem do owego decydującego i niezapomnianego dnia – 26 maja 1963 roku – w którym 

otrzymaliście bezcenny dar Chrystusowego kapłaństwa. W tamtym czasie nie mogliście jeszcze 

przewidzieć, jak potoczą się dzieje Waszego kapłańskiego życia. Ileż to ważnych wydarzeń miało miejsce 

od tamtej chwili w życiu Kościoła i naszej Ojczyzny.  

 

a. Pierwsze lata Waszego życia przypadły na czas drugiej wojny światowej. A potem wzrastaliście w 

warunkach międzynarodowego socjalizmu, który sprawował „totalną kontrolę totalnymi środkami, nad 

totalnie organizowanym społeczeństwem, dla totalnych celów ideologicznego państwa-partii” (prof. 

Krystyna Kersten). 

 

Z początku – po wojnie – bez jawnej walki z Kościołem, ale już od 1947 roku – pośród wysiłków władz 

zmierzających do ograniczenia, a następnie do zwalczania nauczanie religii w szkołach. Wśród usiłowania 

rozbicia spójności organizacyjnej Kościoła. W trakcie generalnej ofensywy antykościelnej, wraz z licznymi 

aresztowaniami księży. 

 

Świadom rzeczywistych zamiarów tamtego systemu, w lipcu 1947 roku, Watykan zakazał katolikom w 

Polsce – pod groźbą ekskomuniki – popierania komunizmu i wstępowania do partii komunistycznej. W 

odpowiedzi na to polskie władze wydały dekret ograniczający działalność Kościoła i swobodę praktyk 

religijnych. Następnie – w 1949 roku – przystąpiły do kolejnych prób rozbicia Kościoła od wewnątrz. 

Powstała – manipulowana przez władzę – Komisja Księży Patriotów, która miała przeciwstawiać się 

hierarchii kościelnej. Do osłabienia Kościoła zmierzała też działalność tzw. katolików postępowych z Paxu i 

Słowa Powszechnego.  

 

Mimo zawartego porozumienia z Episkopatem, władze państwowe nie zaprzestały polityki antykościelnej, 

usuwając religię ze szkół, zamykając niższe seminaria duchowne, znosząc wiele świąt kościelnych.  

 

Dnia 8 maja 1953 Episkopat wystosował memoriał do władz, w którym kategorycznie protestował 

przeciwko szykanowaniu Kościoła. Biskupi odmówili dalszych ustępstw i domagali się przestrzegania przez 

władze porozumienia kwietniowego. Prymas Wyszyński uważał, że dalsze milczenie doprowadzi do 

całkowitego podporządkowania Kościoła władzy komunistycznej, stąd też zaprotestował, za co – dnia 25 

września – został aresztowany.  

 

Następnie przyszły zmiany popaździernikowe (rzekoma rezygnacja z terroru jako instrumentu sprawowania 

władzy, dopuszczenie możliwości kontaktów Kościoła z Watykanem), a jednocześnie towarzyszący temu 

twardy program laicyzacji. Zamiast wojującego ateizmu, partia miała odtąd wspierać proces zobojętnienia 

religijnego. Temu to celowi miało służyć m.in. limitowanie budownictwa sakralnego, prasy i wydawnictw 

katolickich.  

 

Tymczasem – w 1957 roku – rozpoczęła się Wielka Nowenna wraz z peregrynacją jasnogórskiego obrazu 

po wszystkich parafiach naszej Ojczyzny. Sobór Watykański II. Uroczystości milenijne i nowy atak 

frontalny – w odpowiedzi na „List biskupów polskich do biskupów niemieckich”. Trudności w uzyskaniu 

pozwolenia na budowę nowych kościołów, a jednocześnie towarzyszący budowie niezwykły entuzjazm 

ludzi. Inwigilowanie i nachodzenie księży przez pracowników UB. 
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Następnie wybór Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Jego pierwsza pielgrzymka do Polski. Solidarność i stan 

wojenny (22.VII.1983). Zamordowanie ks. Popiełuszki (X.1984). I wreszcie odzyskanie suwerenności przez 

naszą Ojczyznę, po długich latach komunistycznej dyktatury (1989). 

 

b. A dzisiaj? Dzisiaj jesteście świadkami przebudowy społeczeństwa, która za jedyną zasadę porządkującą 

życie społeczne uznaje rynek. Pieniądz stał się ważniejszy od człowieka.  

 

W prawie stanowionym dochodzi do panowania dyktatura mniejszości. Do niedawna mowa była o tym, że 

żyjemy w państwie demokratycznym, czyli w ustroju politycznym i formie sprawowania władzy, dla 

których źródło władzy stanowi wola większości obywateli. W ostatnich latach okazuje się jednak, że 

demokracja może być zawieszona wtedy, gdy idzie o wolę niektórych mniejszości. Przy tym nie chodzi już 

dawno o to, by uniemożliwić większości krzywdzenie mniejszości. Chodzi o narzucenie większości norm, 

które nie liczą się z najgłębszymi zasadami organizującymi życie społeczne.  

 

Unia Europejska – zawojowana od jakiegoś czasu przez lewicowo-liberalną kontrkulturę mniejszości – chce 

istniejące społeczeństwo zastąpić nowym, wykreowanym zgodnie z wizjami unijnych inżynierów 

społecznych. Istniejąca „patriarchalna” cywilizacja wytwarza rzekomo opresywność, nietolerancję i 

dyskryminację. By wyzwolić się z dawnych „przesądów”, należy rozbić fundamenty cywilizacji 

europejskiej. Trzeba wyposażyć prawo i administrację w szerokie i nadzwyczajne kompetencje w celu 

zwalczania tradycyjnych form kultury: religii, rodziny, własności, samorządów (por. Bronisław Wildstein, 

Młot antydyskryminacji, Rzeczpospolita – 20.02.2009).  

 

2. DZIĘKCZYNIENIE 
 

Czcigodni Jubilaci – Księże Kardynale, Księże Biskupie Zdzisławie oraz Kapłani tamtego, pamiętnego 

rocznika, wszystkie te wydarzenia głęboko wpisują się w Wasze kapłańskie życie.  

 

To kapłańskie życie w sposób genialny tłumaczy dzisiejsza Ewangelia. Jezus, dokonując cudu w Kanie 

Galilejskiej, przyśpieszył naturalny proces, który obserwuje się w każdej winnicy, której ziemia jest 

najpierw użyźniana przez deszcz, następnie woda razem z minerałami trafia do korzeni winnej latorośli i – 

powoli asymilowana – przeistacza się w promieniach słonecznych w winne grona, które przy pomocy 

fermentacji staną się winem. Jezus dokonał tego samego, co dokonuje natura, lecz w znacznie krótszym 

czasie, bo w mgnieniu oka (por. Augustyn, Komentarz do Jana 8,1). Podobny proces miał miejsce podczas 

przekazywania Wam sakramentu kapłaństwa. Dzięki spotkaniu natury z łaską pojawia się nagle 

przeogromna obfitość „wina”, które jest znakiem czasów mesjańskich; nadmiar darów duchowych, 

udzielony zwykłemu człowiekowi.  

 

Tak właśnie przyszedł do Was Ten, mocą którego: „pierzchają cienie, a ukazuje się prawda; wartości 

ziemskie zostają wzbogacone wartościami duchowymi; dawne przymierze przechodzi w nowe i, jak mówi 

Apostoł, ‘to, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe’. W stągwiach nie zmniejszyła się ilość płynu 

w nich zawartego, on tylko zmienił swoją naturę. Podobnie i Prawo Mojżesza nie zostało obalone przez 

przyjście Chrystusa, lecz dopełnione (por. Faustus z Riez, Kazanie 5 o Objawieniu Pańskim, 2). 

Ostatecznym celem Jezusowego cudu było więc nie tyle zaradzenie jednorazowej ludzkiej potrzebie, ile 

raczej wzbudzenie wiary u świadków cudu. Wiary polegającej na rozpoznaniu Jego bóstwa przysłoniętego 

zasłoną człowieczeństwa. To jest też ostatecznym celem pracy apostolskiej każdego kapłana.  

 

Mocą takiej przemiany rozpoczęła się Wasza wytrwała praca wikariuszowska, proboszczowska, dziekańska, 

kapelania u sióstr, rozwijanie życia sanktuariów, apostolat maryjny i budowanie kościołów, tworzenie 

parafii, studia, praca w agendach kurialnych i na Wydziale Teologicznym w Poznaniu, Uniwersytecie kard. 

Wyszyńskiego, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także towarzyszący temu nieraz krzyż cierpienia i 

choroby. Służyliście Kościołowi za czasu pontyfikatu wielkich papieży: kilka dni za Jana XXIII, a następnie 

za Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II, Benedykta XVI i obecnego Ojca Świętego Franciszka.  
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Przez półwiecze Waszego kapłańskiego życia doświadczyliście tego, że: „Każde powołanie kapłańskie w 

swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka – pisał 

Jan Paweł II. Każdy z nas, kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu, [...] ludzkie 

słowa nie są w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie niesie (Dar i tajemnica).  

 

Dzisiaj – razem z Wami – dziękujemy Bogu za plony Waszej kapłańskiej pracy. Za oddaną służbę ludziom 

w różnych miejscach i warunkach, na różnych placówkach, gdzie zechciała Was postawić Boża Opatrzność. 

Byliście uczestnikami tylu radości i cierpień, tylu zawodów i ludzkich nadziei, pośród których staraliście się 

ukazywać człowiekowi Boga jako ostateczny cel jego życiowego powołania. Towarzyszyliście ludziom od 

początku ich życia na tym świecie, aż po jego kres. Ze względu na Chrystusa, ludzie powierzali Wam swoje 

najgłębsze tajemnice; czasami bardzo bolesne tajemnice. Wasze kapłańskie serce sławi dziś Trójcę 

Przenajświętszą, źródło i początek Waszego powołania. Ojca, który umiłował Was jeszcze przed 

stworzeniem świata. Syna, który Was wybrał i powołał do uczestnictwa w Jego jedynym i odwiecznym 

kapłaństwie. Ducha Świętego, który obdarzył Was swoimi darami i konsekrował świętym namaszczeniem. 

 

Ale jubileusz jest również okazją do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu za wszystkie te osoby, z którymi 

spotkaliście się na drodze Waszego przygotowania do kapłaństwa i kapłańskiego posługiwania. Za Waszych 

rodziców, nauczycieli i wychowawców, moderatorów, profesorów oraz biskupów. Za powierzonych Waszej 

pieczy wiernych, którzy byli dla Was wielorakim darem duchowym. Okres Waszej kapłańskiej służby 

pozwolił Wam dostrzec, jak bardzo prawdziwe są słowa Chrystusowe: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie 

opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie 

otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, 

a życia wiecznego w czasie przyszłym” (Mk 10,29-30). 

 

„Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana” (Jk 5,7). Nie traćcie tej siły ducha, dzięki której nie 

zgubicie nadziei w oczekiwaniu na dobro, którego nadejście się opóźnia. Nie traćcie wytrwałości, która 

pozwala człowiekowi zachować niewzruszoną postawę i nie dać się odwieść od cnoty przez nękające Was 

przeciwności. Każde maleńkie dziecko jest instynktownie wytrwale. Zanim nauczy się chodzić, upadnie 

tysiąc razy a mimo to wstaje i próbuje dalej, aż do skutku. Podobnie rolnik „czeka wytrwale na cenny plon 

ziemi – pisze św. Jakub – dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i 

umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie” (Jk 5,7-8).  

 

3. BISKUP ZDZISŁAW FORTUNIAK  
 

W łonie Waszego rocznika święceń swoją uroczystość celebruje szczególny Jubilat, Ksiądz Biskup 

Zdzisław Fortuniak. Swoją kapłańską drogę rozpoczął od pracy wikariuszowskiej w Śmiglu (1963-1966).  

 

Studia specjalistyczne z zakresu katechetyki odbył na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.  

 

W międzyczasie podjął pracę duszpasterską w archidiecezji; początkowo w Owińskach, następnie w parafii 

św. Michała Archanioła w Poznaniu, przy jednoczesnym zaangażowaniu w charakterze diecezjalnego 

duszpasterza służby liturgicznej.  

 

Od 1 sierpnia 1972 r. został pracownikiem Poznańskiej Kurii Metropolitalnej w charakterze notariusza, 

referenta duszpasterstwa ogólnego i sekretarza Rady Kapłańskiej.  

 

Do tego doszła kapelania we Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. B. Krysiewicza oraz kapelania przy 

domu zakonnym Sióstr Miłosierdzia. 

 

Po tak różnych i bogatych doświadczeniach duszpasterskich oraz niezwykle gorliwej pracy, dnia 10 

kwietnia 1982 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Go biskupem pomocniczym Archidiecezji 

Poznańskiej. Sakrę biskupią otrzymał w Katedrze Poznańskiej z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby w dniu 9 
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maja 1982 roku. Wtedy też umieścił w swoim herbie biskupim wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej 

wraz z dołączonym zawołaniem: Semper tecum, czyli „Zawsze z Tobą”.  

 

Długa jest lista pełnionych przez niego w tym czasie zadań biskupich. Jest on obecnie:  

 

• Wikariuszem Biskupim, 

• Wikariuszem Generalnym,  

• moderatorem Kurii Metropolitalnej, 

• przewodniczącym Wydziału Personalnego i Administracyjnego, 

• przewodniczącym Wydziału Ekonomiczno-Gospodarczego, Budownictwa i Ochrony Zabytków 

• przewodniczącym Referatu Budowlanego i Konserwatorskiego, 

• przewodniczącym Referatu Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 

• członkiem Rady Biskupiej, 

• członkiem Kolegium Konsultorów, 

• członkiem Rady Kapłańskiej,  

• członkiem Rady Ekonomicznej, 

• członkiem Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej,  

• kanonika Kapituły Metropolitalnej, 

 

W wymiarze ogólnopolskim jest członkiem Komisji Duszpasterskiej oraz Komisji Mieszanej Episkopatu 

Polski: „Biskupi - Wyżsi Przełożeni Zakonni”. 

 

Szczegółowo znający kapłanów i całą diecezję. Zawsze zapracowany i systematyczny, nigdy zagniewany. 

Jak nie dziękować Mu za tysiące cierpliwych i mądrych rozmów, wspomaganych przez dary Boże takie jak: 

duch ubóstwa, skromność, cierpliwość, roztropność, spokój wewnętrzny, łatwość nawiązywania kontaktów, 

jasne widzenie istoty problemów, niezwykła pamięć ludzi, miejsc i okoliczności.  

 

4. KARDYNAŁ ZENON GROCHOLEWSKI  

 

Dzisiejszy jubileusz kapłański jest jeszcze bardziej niezwykły, ponieważ pośród grona zasłużonych 

Jubilatów znajduje się również Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Wielkopolanin i Rzymianin w jednej 

osobie. Człowiek ceniony dla swego światłego umysłu i silnego charakteru, przynoszący chlubę nie tylko 

Poznaniowi, Wielkopolsce i Polsce, ale również Stolicy Apostolskiej.  

 

Idąc za głosem powołania wstąpił on w roku 1953 do Niż¬szego Seminarium Duchownego w Gostyniu a 

potem w Wolsztynie. Po święceniach pracował jako wikariusz w poznańskiej parafii pw. Chrystusa 

Odkupiciela.  

 

W roku 1966 arcybiskup Baraniak skierował Go na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Papieski 

Uniwersytet Gregoriański w Rzymie. Tak jego praca licencjacka, jak i doktorska została odznaczona złotym 

medalem.  

 

Potem – po ukończeniu dodatkowego Studium Rotalnego – otrzymał tytuł adwokata Roty. Rozpoczął pracę 

w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apo¬stolskiej, której też został prefektem.  

 

W latach 1974-1982 organizował na Gregorianie międzynarodowe kursy: Renovatio canonicae pro 

iudicibus. Na tymże uniwersytecie był także profesorem prawa małżeńskiego i kanonicznego prawa 
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procesowego. Uczył kanonicznego prawa administracyjnego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Był 

profesorem Studium Rotalnego, gdzie nauczał kanonicznej sprawiedliwości administracyjnej.  

 

Liczne funkcje nie przeszkadzały Księdzu Kardynałowi w pracy naukowej. Należy do wielu redakcji 

różnych czasopism z zakresu prawa kanonicznego. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych z 

dziedziny kanonistyki.  

 

Wspaniałym gestem Ojca Świętego Jana Pawła II było wprowadzenie go do komisji przygotowującej nowy 

Kodeks Prawa Kanonicznego. Ta praca była wstępem do dalszych zadań, jakie biskup, a potem arcybiskup 

pełnił w Kurii Rzymskiej. Był członkiem komisji studiującej projekt reformy Kurii Rzymskiej (1983-1985), 

członkiem Komisji Dyscyplinarnej Kurii Rzymskiej (1983-1998), członkiem Papieskiej Rady ds. Tekstów 

Prawnych, przewodniczącym Komisji ds. Adwokatów Stolicy Apostolskiej i Kurii Rzymskiej (1988-1999), 

prezesem Sądu Kasacyjnego Państwa Watykańskiego (1998-1999), członkiem komisji prawnej do 

przestudiowania nowego Prawa Fundamen¬talnego Państwa Watykańskiego.  

 

Obecnie kardynał jest także członkiem Kongregacji ds. Bi¬skupów, Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów, przewodniczącym Stałej Komisji Międzydykasterialnej dla Formacji kandydatów do 

świętych posług (od 1999), Permanentnej Komisji Interdykasterialnej do Równomierniejszego 

Rozmieszczenia Księży w Świecie (od 1999), członkiem Kongregacji Doktryny Wiary (od 2001), członkiem 

Papieskiej Rady do Tekstów Legislacyjnych. Jest Wielkim Kanclerzem Papieskiego Uniwersytetu 

Grego¬riańskiego i związanego z nim Papieskiego Instytutu Biblijnego, Papieskiego Instytutu Archeologii 

Chrześcijańskiej, Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej, Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich i 

Islamistyki oraz patronem Papieskiego Wyższego Instytu¬tu Łaciny (na Papieskim Uniwersytecie 

Salezjańskim).  

 

W 1999 roku został prefektem Kongre¬gacji Wychowania Katolickiego. Jako człowiek uniwersytetu 

znajduje wspólny język za¬równo z rektorami i profesorami uczelni, jak i ze studentami. A jako wybitny 

znawca prawa kanonicznego i duszpasterz usilnie zabiega o właściwe miejsce i rolę szkół i uniwersytetów 

katolickich w dzisiejszym świecie.  

 

Podczas konsystorza, w 2001 roku, Ojciec Święty wyniósł Go do godności kardynała. Stąd Ksiądz Kardynał 

jest obecnie najwyżej postawionym Wielkopolaninem w ogólnoświatowych strukturach.  

 

Nie można też zapominać o tym, że wypełniając powierzone Mu przez Kościół zadania, rozsławia On imię 

Polski na świecie. Jest ambasadorem naszej Ojczyzny o czym świadczą wyróżnienia, jakimi został 

obdarzony. Jest odznaczony wieloma (20) doktoratami honoris causa.; między innymi na Taiwanie i w 

Buenos Aires (2002), ale także Uni¬wersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. 

Zasłużył się wielce dla Archidiecezji Poznańskiej, będąc postulatorem przy beatyfikacji dwóch Wielkopolan 

z nieodległej historii: błogosławionego Edmunda Bojanowskiego oraz błogosławionej Sancji Janiny 

Szymkowiak.  

 

Dziękujemy Księdzu Kardynałowi Zenonowi nie tylko za niebagatelny wkład pracy na rzecz naszej 

archidiecezji, ale i za przykład wielkoduszności, jaki ofiaruje służąc z oddaniem Stolicy Apostolskiej, a więc 

całej wspólnocie chrześcijańskiej na świecie. 

 

ZAKOŃCZENIE  
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Czcigodni Jubilaci, z okazji jubileuszu 50. rocznicy święceń kapłańskich składamy – wraz z Księdzem 

Biskupem Grzegorzem, kapłanami, diakonami, zakonnikami i zakonnicami, klerykami oraz wszystkimi 

wiernymi archidiecezji – nasze serdeczne gratulacje. Prosimy Boga, Dawcę wszystkich darów, by Waszą 

obecną posługę uczynił jeszcze bardziej owocną, aby ukazać światu piękno darowania siebie Chrystusowi i 

Kościołowi. 

 

Nie zapominamy o Waszych braciach w kapłaństwie, których Pan Życia i Śmierci wezwał już do siebie. 

Naszą modlitwa obejmujemy też wszystkich uczestniczących w obchodach radosnego jubileuszu Waszego 

kapłaństwa.  

 

Archaizująca parafraza psalmu 103 w takiej sytuacji powie:  

 

Sław, duszo moja, Pana na niebiesiech, 

wszytko, co we mnie i czem jestem w sobie, 

ku najświętszemu z świętych Imion pnie się, 

tak cię ku życiu wiecznemu sposobię (Ps 103) 

 

O tajemnicza Trójco, najwyższy zdroju światłości, miłości i pokoju, wszystko w niebie, na ziemi, a nawet w 

piekle, jest skierowane na chwalę Twego majestatu. Obdarz nas nowymi, licznymi i świętymi powołaniami 

kapłańskimi, zakonnymi i misyjnymi, aby Kościołowi nigdy nie zabrakło gorliwych kapłanów w służbie 

Ewangelii.  

 

Maryjo, Matko Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, umacniaj swoją nieustanną opieką naszych 

Jubilatów. Wyjednaj u swojego Syna, aby nigdy nie zabrakło im odwagi do dawania świadectwa o 

Chrystusie, jedynym Zbawicielu Człowieka. Bądź z Nimi i pozwól Im do końca wiernie pełnić wolę 

Twojego Syna.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Ogłoszenie Kolegiaty Leszczyńskiej Bazyliką 

Mniejszą, 26.5.2013 

Abp Stanisław Gądecki. W Świętą Trójcę wierzę. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Ogłoszenie 

Kolegiaty Leszczyńskiej Bazyliką Mniejszą (Kolegiata Leszczyńska – 26.05.2013). 
 

Dzisiaj Opatrzność pozwala nam uczestniczyć w uroczystym nadaniu kościołowi kolegiackiemu pw. św. 

Mikołaja w Lesznie tytułu i godności Bazyliki Mniejszej. Do trzech tego rodzaju bazylik Archidiecezji 

Poznańskiej (Katedra Poznańska – od 1962 roku, Sanktuarium Matki Bożej na Świętej Górze k/Gostynia – 

od 1970 roku, Fara Poznańska – od 2010 roku) dochodzi czwarte miejsce szczególnej łaski, Bazylika 

Mniejsza w Lesznie.  

   

Dzisiejsza uroczystość każe nam najpierw rozważyć tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, a następnie 

zatrzymać się kilka chwil nad znaczeniem Bazyliki Mniejszej w Kościele.  

 

1. TRÓJCA 
 

Już słońce schodzi ogniste;  

Ty Jedność Światło wieczyste,  

W sercach naszych, Trójco Święta  

Rozlej miłość niepojętą  
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a. Kiedykolwiek podejmujemy rozważanie tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, od razu uświadamiamy sobie 

nasze ograniczenia w tej materii. Te ograniczenia ilustruje nam dobrze starożytny sen św. Augustyna. W 

trakcie pisania traktatu o Trójcy Świętej Augustyn miał sen. Oto spacerował brzegiem morza, gdy nagle 

zobaczył chłopca, który z ogromnym zaangażowaniem próbował małą muszelką przelać całą wodę z morza 

do wykopanego przez siebie dołka. Po przebudzeniu Augustyn zrozumiał, że ów sen traktował o księdze, 

które właśnie pisał. Zrozumiał, że niezgłębiona i bezkresna tajemnica Trójcy przypomina morze, wobec 

której teologia jest tylko małą muszelką.  

A jednak – mimo bezkresu tej tajemnicy – musimy dociekać. Musimy – na miarę naszych możliwości – 

szukać zrozumienia. Św. Augustyn ułatwia nam to zrozumienie. Podobnie jak źródła nie możemy nazwać 

rzeką, ani rzeki nie można nazwać źródłem, tak kropla ze źródła nie jest ani źródłem ani rzeką, chociaż w 

nich wszystkich jest ta sama woda. I choć źródło, rzeka i kropla są trzema różnymi rzeczami, to jednak 

woda jest jedna. Chociaż każda z Osób Trójcy Przenajświętszej działa na swój sposób, to jednak w każdej z 

tych Osób działa jedna i ta sama najczystsza, nieskończona i wieczna miłość.  

 

b. Chociaż więc Trójca Święta pozostanie dla nas tajemnicą wiary, to jednak nie jest to bynajmniej wiedza 

tajemna, dostępna tylko dla wybranych. Bóg sam zechciał nam ją objawić; objawił siebie samego w 

Osobach Ojca, Syna i Ducha. W czasach Starego Testamentu objawił się najpierw jako Ojciec narodu 

wybranego. Następnie – w czasach Nowego Testamentu – objawił się w osobie Syna, Zbawiciela świata. 

Wreszcie – po wniebowstąpieniu Chrystusa – objawił się w osobie Ducha Świętego.  

 

Najbardziej znanym symbolem Trójcy, zbierającym trzy Osoby boskie razem jest starotestamentalna scena 

odwiedzin Abrahama przez trzech aniołów (por. Rdz 18,1-33), ilustrowana przez najstarsze ikony 

bizantyjskie, a następnie przez Trójcę Rublowa. Abrahama odwiedziło trzech aniołów, on zaś pokłonił się 

jednemu Panu: „Trzech ujrzał, a jednemu oddał pokłon” (tres vidit et unum adoravit).  

 

Chociaż Trójca jest doskonałą jednością, to jednak każda z Osób boskich ma właściwy sobie sposób 

działania. Każda z tych Osób działa na swój sposób. Pierwszą Osobę wyróżnia ojcostwo, drugą – synostwo, 

a trzecią – pochodzenie od Ojca i Syna. Ojcu przypisujemy dzieło stworzenia, Synowi – dzieło odkupienia, 

a Duchowi – dzieło uświęcenia. Jeśli Ojciec jest słońcem, to Jezus – promieniem, a Duch Święty – światłem 

i ciepłem.  

 

Wiara w Trójcę Świętą należy do istoty chrześcijaństwa. Zostaliśmy ochrzczeni, czyli dopuszczeni do łaski 

zbawienia w „imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Żadna inna religia nie podaje tej tajemnicy do 

wierzenia. Dlatego też chrześcijanie mogą wprawdzie modlić z wiernymi innych religii, ale nie mogą modlić 

się razem z nimi w tej samej wierze, ponieważ byłoby to fałszowaniem Objawienia. 

„Wiara chrześcijańska polega przede wszystkim na wyznaniu Świętej Trójcy” (św. Tomasz z Akwinu). „O 

tyle żyjemy, o ile znamy błogosławioną Trójcę” (św. Rupert z Deutz). Człowiek wierzący stara się żyć tą 

prawdą. Jest świadom tego, że Trójca jest wspólnotą prawdziwej miłości i stara się tą miłością obdarzać 

bliźnich, stąd może powtórzyć za św. Augustynem: „Jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę”.  

 

Dla kogoś, kto wierzy cały wszechświat mówi o Trójjedynym Bogu: „Możemy to wyczuć w pewnej mierze, 

obserwując zarówno makrokosmos: naszą ziemię, planety, gwiazdy, galaktyki; jak też mikrokosmos: 

komórki, atomy, cząsteczki pierwsze. Wszystko, co istnieje, nosi w sobie w pewnym sensie ‘imię’ Trójcy 

Przenajświętszej, ponieważ cały byt, aż po najmniejsze cząsteczki, opiera się na związkach, które 

odzwierciedlają relacyjność Boga, ukazują stwórczą miłość. Wszystko pochodzi z miłości, dąży do miłości i 

porusza się pod wpływem miłości, oczywiście różny jest stopień świadomości i wolności. [...] ‘W Nim 

bowiem [...] żyjemy, poruszamy się i jesteśmy’ (Dz 17,28)” (Benedykt XVI, Mikro- i makrokosmos są 
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obrazem Trójcy Świętej. Rozważanie przed modlitwą ‘Anioł Pański’ – 7.06.2009). 

 

2. BASILICA MINOR 
 

Ale dzisiejsza uroczystość uczy nas nie tylko o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, dzisiaj mamy także 

wyjątkową okazję do powiedzenia kilku słów o bazylice.  

 

Samo pojęcie „bazyliki” pojawia się już w epoce hellenistycznej jako określenie budynku używanego do 

publicznych zgromadzeń, związanego w sposób szczególny z wymiarem sprawiedliwości. Była to 

zazwyczaj część pałacu królewskiego, znaczyło tyle co „sala królewska”. W epoce republikańskiej budowle 

tego typu trafiły z Grecji do Rzymu, służąc odtąd nie tylko jako trybunał, ale także jako centrum spraw 

publicznych (res publica), transakcji handlowych, uchwał politycznych, przemów oratorów.  

 

Swoją imponującą wielkością i przestronnością wywarła znaczący wpływ na rozwój architektury 

chrześcijańskiej, prowadząc do ukształtowania domu przeznaczonego już nie dla ziemskiego pana 

(dominus), ale dla niebiańskiego Władcy (Basileus).  

 

W 313 roku – Edyktem Mediolańskim – cesarz Konstantyn zapewnił wolność kultu chrześcijańskiego. 

Rozpoczął się wtedy, najpierw w Rzymie, a potem w innych miejscach imperium rzymskiego, zakrojony na 

szeroką skalę program budowy imponujących budynków na planie bazylikowym, przeznaczonych na 

miejsca kultu chrześcijańskich męczenników. Wznoszenie tych wielkich świątyń spowodowało stopniowy 

zanik wcześniejszych, skromnych miejsc kultu (tituli lub domus ecclesiae) w znacznej części mieszczących 

się wewnątrz prywatnych mieszkań patrycjuszy nawróconych na nową religię. W wielu przypadkach 

przystosowywano świątynie pogańskie do funkcji kościołów. Było to jednak trudne, ponieważ świątynie 

pogańskie były wznoszone wyłącznie w celu przechowywania w ich wnętrzu posągu bóstwa, podczas gdy 

większość pogańskich rytuałów miała miejsce przy ołtarzu stojącym na zewnątrz, przed wejściem do 

świątyni, pod gołym niebem. 

 

Przestrzeń bazyliki chrześcijańskiej przyjmowała podłużny kierunek rozwoju. Taka podłużna struktura – od 

wejścia po absydę – wyrażała w języku form architektonicznych duchowy i zbawczy szlak ludzkiej 

wędrówki, odzwierciedlając także ideę czasu „linearnego”, właściwego tradycji biblijnej i chrześcijańskiej; 

czasu rozumianego jako progresywna ciągłość, a nie jako kolista cykliczność – jak w świecie pogańskim. 

Od upadku Adama zatem eschatologia chrześcijańska zmierza do „wypełnienia czasu”, ku odkupieniu 

człowieka. Bazyliki są – o ile to tylko możliwe – skierowane absydą na Wschód, co stanowi aluzję do 

miejsca, w którym znajduje się raj i kierunku, z którego nadejdzie Chrystus, powracając na ziemię na końcu 

czasów.  

 

W średniowieczu bazylikami zaczęto nazywać tylko niektóre kościoły, będące siedzibami dostojników 

kościelnych wysokiej rangi. Pośród nich zaczęto najpierw wyróżniać najpierw Bazyliki Większe.  

 

a. Bazylika Większa (basilica maior) to tytuł honorowy zarezerwowany dla kościołów papieża. W Rzymie 

takimi Większymi Bazylikami są:  

 

• Bazylika św. Jana na Lateranie 

• Bazylika św. Piotra na Watykanie 

• Bazylika św. Pawła za Murami 

• Bazylika Matki Bożej Większej  

 

Z kolei Bazylikami Patriarchalnymi są kościoły zarezerwowane 5 patriarchom:  
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• Arcybazylika św. Jana na Lateranie – uważana za Matkę i Głowę Wszystkich Kościołów Miasta i Świata – 

to bazylika patriarchy Zachodu, katedra papieża 

• Bazylika św. Piotra na Watykanie – dla patriarchy Konstantynopola 

• Bazylika św. Pawła za Murami - dla Patriarchy Aleksandrii 

• Bazylika Matki Bożej Większej – dla patriarchy Antiochii i Całego Wschodu 

• Bazylika św. Wawrzyńca za Murami – dla patriarchy Jerozolimy  

 

Poza Rzymem istnieją jeszcze 4 Bazyliki Większe:  

 

• Bazylika św. Franciszka w Asyżu 

• Bazylika Matki Bożej Anielskiej w Asyżu 

• Bazylika św. Marka w Wenecji 

• Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie.  

 

b. Z czasem plan bazylikowy został porzucony i określenie „bazylika” nabierało coraz bardziej znaczenia 

honorowego. Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatytułowany Domus Ecclesiae 

(9.11.1989) wspomina, iż papieże obdarzają takim tytułem kościoły wyróżniające się wartością zabytkową, 

liturgiczną, pielgrzymkową i duszpasterską, podkreślając ich ściślejszy związek z katedrą Piotra. 

 

Po raz pierwszy tytuł Bazyliki Mniejszej nadał papież Pius VI w 1783 kościołowi św. Mikołaja w Tolentino. 

Uznana sława, piękno, powiązanie z najważniejszymi postaciami i momentami dziejów lokalnej religijności 

oraz duszpasterska gorliwość stanowiły wówczas decydujące argumenty na rzecz nadania tego tytułu.  

 

Dzisiaj posiadają go znaczniejsze kościoły katedralne, kolegiackie i klasztorne. W Polsce w chwili obecnej 

takim przywilejem cieszy się 129 kościołów, w tym:  

 

• 11 bazylik archikatedralnych 

• 10 bazylik katedralnych 

• 5 bazylik konkatedralnych 

• 21 bazylik kolegiackich 

• 82 inne, znaczące kościoły.  

 

c. Kongregacja Obrzędów postawiła tego rodzaju kościołom wysokie wymagania. Winny one odznaczać się 

odpowiednią wielkością oraz artyzmem, a ich forma winna odpowiadać jak najdokładniej przepisom 

liturgicznym. Winny to być ośrodki promieniujące życiem religijnym i duszpasterskim. Na Bazylice 

Mniejszej spoczywają następujące obowiązki:  

 

• sprawowanie Liturgii – a zwłaszcza Eucharystii – winno być wzorem dla innych kościołów, tak ze 

względu na przestrzeganie przepisów liturgicznych, jak i racji czynnego uczestniczenia wiernych. Temu 

mają też służyć instrukcje i konferencje liturgiczne odbywające się w tym miejscu,  

• Słowo Boże winno być często głoszone tak w homiliach jak i w kazaniach,  

• razem z wiernymi winno się odmawiać Liturgię Godzin, zwłaszcza Jutrznię i Nieszpory,  

• liturgii winien towarzyszyć wzorcowy śpiew wiernych,  

• szczególną wagę należy przykładać do rozpowszechniania dokumentów Ojca Świętego i Stolicy 

Apostolskiej, zwłaszcza dotyczących świętej liturgii, 

• aby uwidocznić więź, jaka łączy Bazylikę Mniejszą z rzymską Katedrą św. Piotra, każdego roku należy 
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celebrować ze szczególną troską:  

- święto Katedry św. Piotra (22 lutego),  

- uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca),  

- rocznicę wyboru lub inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego,  

• winni być tam do dyspozycji spowiednicy w ustalonych godzinach, stosownie do potrzeb penitentów, 

• z uwagi na przybyszów z innych narodowości, należy zadbać, aby wierni umieli śpiewać Credo i Ojcze 

nasz w języku łacińskim, 

• na frontonie winny być umieszczone odznaki papieskie lub Stolicy Apostolskiej, 

• świątynia winna być miejscem szczególnego kultu i pielgrzymowania, 

• w kościele tym należy prowadzić wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu i ma w nim mieć miejsce 

większa częstotliwość odprawianych Mszy Świętych i nabożeństw, 

• kościół winien być otwarty przez cały dzień.  

 

d. Oprócz wymienionych obowiązków, Bazylika Mniejsza posiada także określone przywileje. I tak np. na 

szatach liturgicznych, chorągwiach, na pieczęci bazyliki można umieścić znaki papieskie, czyli skrzyżowane 

klucze. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą tę świątynię i będą w niej uczestniczyć w świętej liturgii lub 

przynajmniej odmówią „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, 

Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego) mogą tu uzyskać odpust zupełny w następujące 

dni:  

 

• w rocznicę poświęcenia bazyliki (20 czerwca), 

• w dzień liturgicznej celebracji tytułu kościoła (6 grudnia), 

• w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), 

• w dzień wspominający nadanie tytułu i godności Bazyliki Mniejszej (26 maja), 

• raz w roku w dzień ustalony przez Ordynariusza Miejsca (tj. 22 lutego), 

• raz w roku w dzień dowolnie wybrany przez każdego wiernego.  

 

Jednym słowem, przed tutejszymi duszpasterzami pojawia się dużo nowych obowiązków. Pragnę w tym 

miejscu jak najserdeczniej podziękować Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za jego hojność w stosunku do 

leszczyńskiej kolegiaty. Księdzu prałatowi Janowi Majchrzakowi za wszelkie starania, jakie podjął w celu 

nadania tego nobilitującego tytułu tutejszej kolegiacie. Panu Prezydentowi Miasta Leszna, za jego chętną 

współpracę w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Dziękując Panu Bogu za dar uczestnictwa w tym podniosłym dniu, który wpisuje się złotymi zgłoskami w 

wielowiekową historię Miasta Leszna, życzę wszystkim, którzy odwiedzają i będą nawiedzać tę bazylikę, 

aby stali się żywym przedłużeniem miłości Trójcy Przenajświętszej. By z ich ust nie zniknęło nigdy 

wyznanie wiary w Przenajświętszą Trójcę:  

 

„W Mądrość Przedwieczną, która światy tworzy,  

Słońce zapala, sieje blaski zorzy,  

Morza napełnia i gwiazd drogi strzeże,  

W Boga i Ojca wszechistnienie wierzę, [...] 

 

W miłość najwyższą, co wzgardziła niebem,  

Z ludźmi się dzieląc gorzkim życia chlebem;  

W miłość, co Krew swą dała nam w ofierze,  

W Zbawcę ludzkości, w Krzyż Chrystusa wierzę, [...]  
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W serc czystych Twórcę i Pocieszyciela,  

W Światło, co wieki i ludzi obdziela.  

W Boga z człowiekiem wieczyste przymierze,  

W Ducha Świętego, w Świętą Trójcę wierzę, [...]” 

(Maria Konopnicka, Mądrość przedwieczna)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 

18.5.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Błogosławieni miłosierni. 150-lecie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 

Miłosierdzia (Rydzyna – 18.05.2013). 
 

W dniu dzisiejszym – w ramach obchodów Jubileuszu 150-lecia Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – 

siostry wraz z wychowankami odwiedzają Rydzynę – rodową siedzibę książąt Sułkowskich, miejsce w 

którym spędziła swoje dzieciństwo i młodość Teresa Ewa Potocka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Matki 

Bożej Miłosierdzia.  

   

W sensie biblijnym jest to dopiero trzeci wielki jubileusz, gdyż jubileusz – według Starego Testamentu – 

obchodzi się tylko co pięćdziesiąt lat. W tym nadzwyczajnym czasie siostry – razem z nami – dziękują za 

błogosławiony czas modlitwy i pracy w naszej Ojczyźnie. Dziękują za rodziny, które zrodziły powołania 

siostrzane. Ja zaś pragnąłbym wyrazić wdzięczności Archidiecezji Poznańskiej, za pełną oddania służbę 

sióstr na terenie naszej archidiecezji. Nie zapominamy też o modlitwie za zmarłe siostry, które trudziły się 

nad ukształtowaniem w człowieku Chrystusa Miłosiernego. 

 

1. MIŁOSIERDZIE BOGA OJCA 
 

W takiej chwili – miast powtarzać dobrze znany jej córkom duchowym życiorys Założycielki – rozważmy 

temat miłosierdzia Boga Ojca, Syna Bożego i Kościoła, uzupełniając to refleksją na temat przyszłości 

Zgromadzenia.  

 

Pierwsza sprawa to miłosierdzie Boga Ojca. Łatwo zauważyć, że cała historia zbawienia jest przede 

wszystkim historią miłosierdzia Bożego. Gdy Adam uległ pokusie i zapragnął żyć bez Boga – mimo iż 

wszystko co istotne Bogu zawdzięczał – Ten nie ukarał przestępcy wieczną karą, ale usuwając go z raju, 

obiecał mu ocalenie (por. Rdz 3,15). Dał też ludziom pierwszy dowód swojego miłosierdzia, kiedy – z 

uwagi na kilku sprawiedliwych – gotów był ocalić bezbożne miasta, Sodomę i Gomorę. Objawiając się 

Mojżeszowi nazwał sam siebie: „miłosiernym, litościwym, cierpliwym, bogatym w łaskę i wierność, 

zachowującym swą łaskę na tysiączne pokolenia, przebaczającym niegodziwość, niewierność, grzech” (Wj 

34,6-7). Jeśli piętnował grzechy ludu ustami proroków i karał różnymi klęskami, to tylko w tym celu, by 

przywieść go do opamiętania. Nie potępił również Dawida, grzesznika wyznającego swą winę. Z tej racji 

psalmiści – pragnąc wyśpiewać najwyższą pochwałę Jahwe – intonują hymny do Boga miłości, łagodności, 

miłosierdzia i wierności (por. Ps 103 [102]; 145 [144]). 

 

Żaden przymiot Stwórcy nie jest tak mocno podkreślany w Biblii jak Boże miłosierdzie. Słusznie też – 

spośród wielu imion Boga występujących na kartach Pisma świętego – najbliższe Jego naturze brzmi: 

„Ojciec miłosierdzia” (2Kor 1,3). To imię, przekazywane z pokolenia na pokolenie, stanowi jakby latarnię 

morską dla ludzkości pragnącej zachować nadzieję. Ono objawia ogromną miłość Boga, który przygarnia do 

serca grzeszną ludzkość i każdego człowieka. Bóg miłuje Izraela miłością „szczególnego wybrania” (Oz 

2,21-25; Iz 54,6-8), dlatego przebacza mu winy, zdrady i niewierności, a jeśli tylko spotka się z 

prawdziwym nawróceniem, przywraca na powrót swój lud do łaski (por. Jer 31, 20; Ez 39, 25-29). 

 

Nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, 
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jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku 

nieskończonym wyżynom świętości Boga” (Jan Paweł II, Łagiewniki, 7 VI 1997).  

 

2. MIŁOSIERDZIE SYNA BOŻEGO  
 

Oblicze miłosiernego Boga w najdoskonalszy sposób odsłonił nam Chrystus. W Nim – w sposób widzialny 

– Bóg objawił się jako Ojciec „bogaty w miłosierdzie” (Dives in misericordia, 2). „W rzeczywistości, 

miłosierdzie jest istotą orędzia ewangelicznego, jest imieniem samego Boga, obliczem Boga, jakie objawił 

w Starym Przymierzu, a w pełni w Jezusie Chrystusie, wcieleniu miłości stwórczej i odkupieńczej” 

(Benedykt XVI, Nie ma innego źródła nadziei jak miłosierdzie Boga. Rozważanie przed modlitwą Regina 

Caeli – 30.03.2008).  

 

Dlatego też Chrystus mógł streścić swoje posłannictwo w słowach: „Duch Pański spoczywa na Mnie, 

ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a 

niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 

4,18-19).  

 

Gdy przybyli do Niego wysłannicy Jana Chrzciciela, On odpowiedział im: „Idźcie i donieście Janowi to, 

coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i 

głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Łk 7, 22). 

 

O Bożym miłosierdziu Chrystus nauczał w porównaniach i przypowieściach. Czyż nie o tym mówi 

przypowieść o Dobrym Pasterzu szukającym zbłąkanej owcy, o Ojcu czekającym na powrót syna 

marnotrawnego, o niewieście cudzołożnej, o Zacheuszu, Samarytance przy studni Jakubowej, o Dobrym 

Samarytaninie? 

 

Bardziej jeszcze niż nauczaniem, Chrystus uczył miłosierdzia swoją postawą wobec ubogich, cierpiących, 

uciśnionych i grzeszników: „Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. 

Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,13). Miłosierdzie wyraża solidarność 

Jezusa z ludzkim losem i pełnię Jego poświecenia.  

 

Najbardziej radykalnym objawieniem miłości miłosiernej Chrystusa stała się Jego ofiara na krzyżu. Krzyż 

jest najgłębszym pochyleniem się Chrystusa nad człowiekiem, przezwyciężeniem grzechu i śmierci przez 

miłość. „Ukrzyżowany Jezus jest ikoną bezgranicznego miłosierdzia, jakie Bóg okazuje każdemu 

człowiekowi” (Jan Paweł II, Środa Popielcowa, 25.02.1998).  

 

3. MIŁOSIERDZIE KOŚCIOŁA  
 

Trzecim tematem jest miłosierdzie Kościoła.  

 

a. Nauczanie i praktyka miłosierdzia rozwinęły się już pośród pierwszych chrześcijan, w związku z 

poczuciem braterskiej wspólnoty w Chrystusie. Wyrazem tej postawy była wspólnota dóbr.  

 

W późniejszych czasach zachęcano w Kościele do prywatnej dobroczynności, ale organizowano też w 

Kościołach lokalnych oficjalną opiekę nad biednymi, sierotami i wdowami, chorymi i bezdomnymi. 

 

Po edykcie mediolańskim, gdy Kościół mógł już prawnie posiadać majątki, dochody z nich przeznaczano w 

znacznej mierze na potrzeby ubogich. Konkretnymi formami pomocy stały się zakłady i instytucje tworzone 

przy poszczególnych kościołach i klasztorach dla podróżnych, chorych, trędowatych, starców, sierot i 

innych.  

 

W początkach średniowiecza opieką nad biednymi i chorymi zajęły się również niektóre zakony, powstałe w 

czasie wypraw krzyżowych oraz bractwa i stowarzyszenia chrześcijańskie. Warto też wspomnieć o tzw. 
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bankach pobożnych, przeciwdziałających lichwiarstwu oraz specjalnych formach służby bliźniemu, jak np. 

wykup niewolników.  

 

W czasach nowożytnych powstały nowe zakony od opieki nad chorymi (kamilianie, bonifratrzy), rozwinęły 

się wielkie instytucje dobroczynne jak np. lazaryści czy szarytki. „Jest ponadto wiele innych rzeczy, których 

Jezus dokonał – powie św. Jan – a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie 

pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać” (J 21,25). Podobnie można powiedzieć o ogromie dzieł 

miłosierdzia świadczonego przez Kościół.  

 

Jest sprawą oczywistą, że do funkcjonowania każdej zdrowej społeczności niezbędni są ludzie miłosierni. 

Miłość miłosierna będzie zawsze konieczna, nawet w najsprawiedliwszej społeczności. Nie ma takiego 

sprawiedliwego porządku państwowego, który mógłby sprawić, że posługa miłości stałaby się zbędna. 

Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność. 

Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości 

bliźniego. Państwo, które chce zapewnić wszystko, które wszystko przyjmuje na siebie, w końcu staje się 

instancją biurokratyczną, nie mogącą zapewnić najistotniejszych rzeczy, których człowiek cierpiący, każdy 

człowiek potrzebuje: pełnego miłości osobistego oddania (por. Deus Caritas est, 26).  

 

Błędne opinie, według których sprawiedliwe struktury czyniłyby zbytecznymi dzieła miłosierdzia, w 

rzeczywistości kryją w sobie materialistyczną koncepcję człowieka; tj. założenie, według którego człowiek 

miałby żyć „samym chlebem” – przekonanie, które w sumie upokarza człowieka i nie uznaje właśnie tego, 

co jest specyficznie ludzkie. 

 

b. W te dzieje miłosierdzia Kościoła wpisują się również siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. 

Ich początki znajdują się we Francji. To właśnie tam Teresa Rondeau z Laval (1793-1866) podjęła pracę z 

kobietami, które potrzebowały głębokiej odnowy moralnej i chciały odmienić swoje życie. Aby się do tego 

przygotować wyjechała w 1818 roku do Bordeaux, aby przyjrzeć się dziełu Matki Teresy de Lamourous, 

która prowadziła tam dom dla pokutnic, zwany „Miłosierdzie”. Po dwumiesięcznym pobycie, Teresa 

Rondeau powróciła do Laval, gdzie została fundatorką nowego dzieła, z czasem nazwanego Zgromadzeniem 

Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.  

 

Jej pomysł podjęła później w Polsce Matka Teresa Ewa Potocka (1814-1881), która po śmierci matki 

wychowywała się właśnie tutaj w Rydzynie. Po śmierci męża, wraz z dwiema towarzyszkami pojechała do 

Laval, by pod kierunkiem Matki Teresy Rondeau zapoznać się z metodami pracy nad poprawą dziewcząt i 

kobiet moralnie upadłych. Stamtąd przywiozła do Polski doświadczenie i regułę, która miała służyć 

zachowaniu tego samego stylu życia sióstr i pracy apostolskiej w Polsce.  

 

Następnie przyjęła zaproszenie abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i objęła „Dom schronienia” w 

Warszawie przy ul. Żytniej, który został poświęcony 1 listopada 1862 roku. Tę właśnie datę przyjmuje się 

jako początek Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce.  

 

Duchowość Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia streszcza się w jednym słowie: miłosierdzie. 

Każda siostra tego zgromadzenia usilnie stara się, by miłosierdzie przeniknęło jej myśli, słowa i działanie 

(Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 1985, art. 7). Miłosierdzie winno 

charakteryzować styl życia całego Instytutu i każdej siostry z osobna, która ma się „przemienić się w 

miłosierdzie”. 

 

Tę duchowość reprezentowała też św. Faustyna Kowalska (1905-1938), przez którą Jezus przypomniał 

światu biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wezwał do głoszenia jej światu z 

nową mocą, przekazując jej nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego. Dzięki temu, Zgromadzenie Sióstr 

Matki Bożej Miłosierdzia, pełniąc jej charyzmatyczną misję, uznało Siostrę Faustynę za swą duchową 

współzałożycielkę. 
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W takim duchu siostry obejmują apostolską opiekę nad dziewczętami i kobietami potrzebującymi dogłębnej 

odnowy moralnej, nad samotnymi matkami, nad dziećmi i młodzieżą, nad osobami chorymi i 

niepełnosprawnymi, a także nad osobami pragnącymi pogłębić swoje życie duchowe.  

 

4. PRZYSZŁOŚĆ ZGROMADZENIA  

 

a. Myśląc o przyszłości sióstr Matki Bożej Miłosierdzia nie wolno najpierw zapominać o właściwej 

równowadze między akcją a kontemplacją, między modlitwą i dziełami charytatywnymi, między 

zaangażowaniem w doczesność a eschatologią, nie wolno popadać w skrajności. Czasami może się 

wydawać, że jedynym celem usprawiedliwiającym istnienie życia konsekrowanego jest akcja, działalność 

doczesna. Niekiedy tak się zdaje samym osobom konsekrowanym.  

 

Siostry nie mogą zapomnieć o tym, że źródłem świętości życia konsekrowanego nie jest aktywność 

doczesna, ale Miłosierna Miłość Boga. To ona jest energią duchową tych, którzy odpowiadając na nią, 

czynią ze swego życia dar dla Boga i bliźnich. „Taka miłość może być urzeczywistniona jedynie wtedy, 

kiedy jej punktem wyjścia jest intymne spotkanie z Bogiem, spotkanie, które stało się zjednoczeniem woli, a 

które pobudza także uczucia. Właśnie wtedy uczę się patrzeć na inną osobę nie tylko jedynie moimi oczyma 

i poprzez moje uczucia, ale również z perspektywy Jezusa Chrystusa” (Deus Caritas est, 18). 

„Najważniejszym przejawem misji nie są bowiem zewnętrzne dzieła, ale przede wszystkim uobecnianie w 

świecie samego Chrystusa przez osobiste świadectwo. Oto jest wyzwanie i pierwszoplanowe zadanie życia 

konsekrowanego! Im bardziej upodobniamy się do Chrystusa, tym bardziej czynimy Go obecnym i 

działającym w świecie dla zbawienia ludzi” (Vita consecrata, 72).  

 

b. Myśląc o przyszłości Zgromadzenia warto też zwrócić uwagę na to, co Ojciec Benedict Groeschel – 

należący do reformatorskiego ruchu odnowy kapucynów – pisze na temat życia i śmierci życia 

konsekrowanego w Stanach Zjednoczonych (First Things. Edycja polska 5/2007/90-93).  

 

Gdziekolwiek istniał Kościół katolicki – pisze on – tam wszędzie byli obecni przedstawiciele życia 

konsekrowanego. Mężczyźni i kobiety prowadzące prosty i skromny żywot pełen wspólnej modlitwy i pracy 

oraz świadectwa o królestwie Bożym, którzy porzucali swoje rodziny, ojczyznę, wszystko, co posiadali, by 

iść za Jezusem.  

 

W przeddzień Soboru Watykańskiego II armia tych ludzi liczyła w Stanach co najmniej 300 tys. osób; sióstr, 

zakonników i braci zakonnych. Osoby konsekrowane można było spotkać na każdym kroku; w szkole, 

szpitalu, w kościele. Większość z tych zgromadzeń zakonnych znajduje się dziś w stanie upadku. Średnia 

wieku oscyluje w granicach późnej siedemdziesiątki, a nowych powołań nie widać. Życie konsekrowane 

poszło w niewłaściwym kierunku i padło ofiarą tej samej rewolucji kulturalnej, która od lat sześćdziesiątych 

ubiegłego wieku zrujnowała rodzinę oraz szkolnictwo wyższe. 

 

Pojawia się więc pytanie: co robić, by odrodziło się życie zakonne? Odpowiedź brzmi: trzeba przywrócić 

życiu konsekrowanemu jego autentyczny rys, którym jest tzw. „graniczność” (liminalność). Od samego 

początku życie konsekrowane cechowało się granicznością, odróżniającą je od zastanego porządku każdej 

innej, nawet bardzo religijnej społeczności. Od samego początku było życiem poza normami przyjętymi w 

danej społeczności. Gdzie życie rodzinne stanowiło normę, „granicznością” była czystość, ubóstwo i 

posłuszeństwo przełożonemu. Osoby graniczne różniły się od innych, nawet najbardziej prawych i 

cnotliwych członków społeczności. Każdy człowiek obeznany z upadkiem życia konsekrowanego wie, że – 

za małymi wyjątkami – obecnie owa „graniczność” została w USA prawie całkowicie utracona.  

 

Inny specjalista watykański od spraw zakonnych powiedział: jeśli zgromadzenie przed upływem 200 lat nie 

zreformuje się radykalnie i nie przywróci owej „graniczności” – marnie zginie.  
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ZAKOŃCZENIE  
 

Na zakończenie chciałbym raz jeszcze podziękować Czcigodnym Siostrom za ich modlitwę i pracę oraz 

dodać im odwagi w wypełnianiu przepięknego powołania. Święta księga Tamilów uczy: „Ciało ludzie, z 

którego wyjęte są kości jest podobne do zmiętej szmaty. Podobnie duch, który nie miał oparcia w miłości, 

jest jak pień, co utracił koronę. Cóż są warte uroda i piękna budowa ciała, skoro serce jest zimne. Ci są 

ludźmi, którzy potrafią innych miłować, reszta – to tylko okryte skórą szkielety” (por. Tiruwalluwar, 

Tirukkural. Święta księga południowych Indii. Ossolineum 1997).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa, 30.5.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Wytrwajcie w miłości Mojej. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa (Plac przed Katedrą Poznańską – 30.05.2013). 
 

W dniu dzisiejszym świętujemy Eucharystię, naszą najdroższą tajemnicę. Idziemy w procesji z 

Najświętszym Sakramentem przez ulice naszych miast i wiosek, przyznając się otwarcie do tego, co jest 

treścią Eucharystii; do trwania w Chrystusie, trwania w Jego miłości, do miłości ofiarnej w życiu 

społecznym.  

   

1. „TRWAJCIE WE MNIE” (J 15,4) 
 

a. Każda Eucharystia najpierw przypomina nam prawdę o „trwaniu w Chrystusie”. „Ja jestem krzewem 

winnym, wy – latoroślami” (J 15,5). Jako chrześcijanie ściśle przynależymy do Chrystusa. Ta przynależność 

nie jest jakimś związkiem myślowym czy symbolicznym, lecz jest więzią żywotną. Latorośl jest 

przedłużeniem winorośli. Z niej otrzymuje życiodajne soki, wilgoć ziemi i wszystko, co potrzeba, aby w 

promieniach słońca wydać winne grona. 

 

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, 

jeśli nie trwa we winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie”. Podstawowym 

zadaniem winorośli jest więc „trwanie” w Chrystusie i w Jego miłości, czyli wierność przyrzeczeniom 

chrzcielnym. Czyli trzymanie się z dala od postawy syna marnotrawnego, który niewierność dodaje do 

niewierności, zaniedbanie do zaniedbania, kompromis do kompromisu, opuszczając najpierw Komunię 

świętą, następnie Mszę św., potem modlitwę, a w końcu wszystko.  

 

Jeśli jako chrześcijanie chcemy rzeczywiście pociągnąć na nowo świat ku Bogu, jest tylko jedno 

rozwiązanie – trzeba udoskonalić miłość wzajemną. Zbyt wiele mówi się dziś o akcjach, o działaniach, 

doskonaleniu metod apostolstwa, a zapomina się o tym, że przede wszystkim trzeba na nowo rozpalić ogień 

autentycznej miłości braterskiej. Trzeba stworzyć wspólnoty, które będą miały odwagę żyć ewangelicznym 

prawem miłości wzajemnej, które ukażą innym, co to znaczy być uczniem Jezusa. 

 

b. „Ojciec mój jest tym, który go uprawia” (J 15,1). Bóg, pracownik winnicy, bierze nóż, obcina suche i 

pasożytnicze pędy, czyli nasze nieuporządkowane pragnienia i przywiązania, aby latorośl mogła 

skoncentrować całą swoją energię na owocowaniu. Wielką łaską jest dostrzeżenie ręki Ojca niebieskiego w 

czynności przycinania winorośli, kiedy to Słowo Boże – niby miecz obosieczny – odcina pędy naszej 

bezowocności, wzmacniając zdrowe siły. W trakcie wykonywania tej czynności Bóg nie potrzebuje wcale 

zsyłać na nas dotkliwe kary. Wystarczy, że pozwoli nam działać według naszego widzimisię, aby następnie 

– pośród ruin i płaczu – ukazać nam, do czego jesteśmy zdolni sami z siebie.  

 

„Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do 
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ognia, i płonie” (J 15,6). Św. Augustyn skomentuje to w ten sposób: „Jedno z dwojga winnej latorośli się 

przynależy; albo winny krzew lub ogień; jeśli (latorośl) nie jest w winnym krzewie, będzie w ogniu, aby 

więc nie znalazła się w ogniu, niech będzie w winnym krzewie” (Komentarz do Ewangelii św. Jana 81,3).  

 

c. Trwanie z Chrystusem oznacza jednocześnie trwanie z Kościołem. Nie wierzymy samotnie, wierzymy z 

całym Kościołem. Kościół – jako głosiciel Słowa Bożego i szafarz sakramentów – jednoczy nas z 

Chrystusem, prawdziwą winoroślą. Kościół będący „pełnią i uzupełnieniem Odkupiciela” (plenitudo et 

complementum Redemptoris – w: Mystici corporis) jest rękojmią życia Bożego. Dlatego ten sam Augustyn 

stwierdza: „Każdy ma Ducha Świętego w takim stopniu, w jakim kocha Kościół Chrystusowy” (Traktat na 

temat Ewangelii Jana 32, 8; por. Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św., Berlin, 22.09.2011). 

 

2. „WYTRWAJCIE W MIŁOŚCI MOJEJ” (J 15,9)  

 

a. Eucharystia – po wtóre – poza trwaniem w Chrystusie, oznacza też trwanie w życiu, które ożywia winną 

latorośl; „Trwajcie w miłości mojej”. I nie chodzi tutaj o miłość ludzką, rozumianą jako namiętność (eros) 

czy przyjaźń (fileo), ale o miłość boską, czystą i bezinteresowną, która ma swoje źródło w Bogu i do niego 

prowadzi (agape; 1J 4,7).  

 

„Trwać” w Jego miłości, znaczy trwać na miarę Chrystusa, na Jego wzór („jak ja was umiłowałem” – J 

15,12). Na wzór tego, który oddał za nas swoje życie (por. J 15,13-15). Miłować na Jego wzór znaczy 

oddawać innym swoje życie, swój czas, swoje zdolności. Pod wpływem Bożej miłości zapominamy o 

naszym własnym zadowoleniu, aby zadowolić Tego, kogo miłujemy. Taka miłość nie może być owocem 

ludzkiej natury, słabej i odczuwającej odrazę do ofiary. To Bóg udziela jej stopniowo tym, którzy godzą się, 

aby On ich oczyszczał. „Jak śmierć potężna jest miłość [...], jej żar to żar ognia, płomień Pana” (Pnp 8,6). 

Podobnie jak nie można uciec od śmierci, tak też nie można uciec od siły miłości Bożej. Ten, kogo ona 

naznaczy, nie może uczynić nic innego, jak tylko oddać się Bogu całkowicie, bez żadnych zastrzeżeń. 

 

b. Nasz Zbawiciel mówi wręcz o „przykazaniu miłości”. Czy miłość można nakazać? Franz Rosenzweig tak 

odpowiada na to pytanie: „Z pewnością miłości nie można nakazać. Żadna trzecia osoba nie zdoła jej 

nakazać i do niej zmusić. Żaden trzeci tego nie zdoła, ale zdoła ten Jeden. Przykazanie miłości może wyjść 

tylko z ust kochającego. Tylko kochający może w sposób rzeczywisty mówić: Kochaj mnie. W jego ustach 

przykazanie miłości nie brzmi obco, lecz jest głosem samej miłości. Miłość kochającego nie ma żadnego 

innego słowa niż przykazanie dla wyrażenia siebie” (F. Rosenzweig, Gwiazda Zbawienia). Tylko Bóg, który 

jest miłością może nakazać miłość. Tylko w Jego ustach nie jest to zwykły przymus, ale wezwanie.  

 

Warunkiem trwania w Chrystusie jest zachowywanie Jego przykazań. Dla wielu jest to czymś trudnym; tyle 

przecież słyszymy utyskiwań na Boże przykazania, że archaiczne, że krępujące i nieżyciowe. Tyle 

propagandy i urabiania umysłów, aby za wszelką cenę wyzwolić się spod jarzma przykazań, jakby rozwody 

i domy dziecka nie były rezultatem lekceważenia szóstego przykazania, domy starców – lekceważeniem 

czwartego, przepełnione więzienia – lekceważeniem siódmego, a cmentarze wojenne – lekceważeniem 

piątego z dziesięciorga przykazań Bożych. 

 

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,12). Bez tego przykazania, wszystkie 

pozostałe stają się dla nas niezrozumiałe i ponad nasze siły. Jeśli bowiem człowiek nie czuje się kochanym 

przez Boga, to zawsze będzie miał problem z przestrzeganiem Jego przykazań, podobnie jak dziecko, które 

nie jest kochane przez rodziców ma ciągle problem z wypełnianiem ich poleceń. 

 

c. „Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15,9). Ten nakaz Chrystusowy „trwajcie” ma swój wymiar 

przestrzenny, wskazuje na trwałe zamieszkanie w rzeczywistości, którą jest miłość Jezusa. Innymi słowy 

Pan wzywa swoich uczniów, aby jego miłość stała się dla nich domem, przestrzenią życia i modlitwy.  
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„Wytrwajcie w miłości mojej”. W tej miłości, która „nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, 

nie zachowuje się nietaktownie, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z 

nieprawości, lecz raduje się z triumfu prawdy. Miłości, która wszystko znosi, każdemu wierzy, każdemu 

ufa, która wszystko przetrzyma. Miłość, która nigdy nie ustaje” (1 Kor 13,4-8). Taką właśnie miłość 

dostrzegamy w życiu Jezusa.  

 

W odpowiedzi na nasze niezliczone potrzeby materialne, psychiczne i duchowe, Bóg przez swego Syna 

mówi do nas: bierzcie i jedzcie! Spożywajcie Moją miłość, nasyćcie się Moim życiem. W każdej 

Eucharystii karmi nas Ciałem i Krwią Chrystusa, abyśmy nie musieli szukać pokarmu życia w jego 

namiastkach, lecz nasycili się Nim samym. 

 

3. ŻYCIE SPOŁECZNE  
 

Eucharystia, czyli „trwanie w Chrystusie”, „trwanie w Jego miłości” ma swoje praktyczne konsekwencje 

społeczne i owocuje w życiu chrześcijanina przynajmniej trzema znakami rozpoznawczymi: troską o życie, 

troską o dziecko, troską rodzinę.  

 

a. obrona życia poczętego 

 

Pierwszym znakiem „trwania w Chrystusie”, trwanie w Jego miłości ofiarnej, jest ochrona życia poczętego. 

Prawo do życia jest bowiem fundamentalnym prawem człowieka, z którego wyrastają wszystkie jego 

pozostałe prawa. Ono też jest podstawą wszystkich innych dóbr, które stają się udziałem człowieka. 

 

Kardynał Bergogolio – czyli obecny papież Franciszek – podkreślał wiele lat temu, że chrześcijanie winni 

bronić życia poczętego ze wszystkich sił. Brońcie życia, choćby was mieli zabić – powiedział (Buenos 

Aires, w dniu patrona kobiet w ciąży – 31.08.2005). 

Genetyka jasno potwierdza to, co zawsze było oczywiste. Wykazuje, że istota żyjąca ma już od pierwszej 

chwili stałą strukturę, czyli informację genetyczną. Od momentu zapłodnienia rozpoczyna się cudowny bieg 

każdego życia człowieka (por. Quaestio de abortu procurato 12–13; por. także Evangelium vitae 60).  

 

W sprzeczności z powyższymi stwierdzeniami stoją skrajnie subiektywne opinie, w których sugeruje się, że 

życie człowieka zaczyna się dopiero od któregoś momentu jego rozwoju. Tymczasem nauki biologiczne 

pozwalają stwierdzić, że w rozwoju człowieka nie ma miejsca na żadne skokowe i jakościowe zmiany. Cały 

rozwój dokonuje się w sposób ciągły. Nie da się też stwierdzić żadnego okresu ważniejszego od innych. 

Każdy moment w tym rozwoju zakłada poprzedni, aktualny zaś stanowi nieodzowny warunek następnego 

(por. Dokument bioetyczny KEP).  

 

Dlatego serdecznie dziękuję tym wszystkim którzy rozumieją potrzebę ofiarnej obrony życia poczętego. 

Dziękuję organizatorom i uczestnikom „Marszu dla życia”, który dnia 14 kwietnia przeszedł ulicami 

Poznania, gromadząc ok. 5 tysięcy osób, głównie młodych małżeństw.  

 

Dnia 26 maja z kolei wyszły na ulice naszej ojczyzny setki tysięcy Polaków, by zamanifestować swoje 

poparcie dla tej samej sprawy. W 107 miastach odbyły się Marsze dla Życia i Rodziny. Niemal 

geometryczny wzrost liczby uczestników tej oddolnej inicjatywy w kolejnych latach świadczy o budzeniu 

się społeczeństwa, które apeluje w ten sposób o prawa należne życiu i rodzinie.  

 

Życia należy bronić tym bardziej, im bardziej uświadamiamy sobie stan faktyczny, to że w Europie co 26 

sekund ginie dziecko, a 97 proc. aborcji przeprowadzanych w krajach afrykańskich jest dokonywanych ze 
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środków Unii Europejskiej. W odpowiedzi na tę zbrodnię, trwa obecnie w państwach Unii zbieranie 

podpisów pod inicjatywą „Jeden z nas”.  

 

Jest to największa akcja pro-life na naszym kontynencie i pierwsze wspólne działanie wszystkich 

organizacji broniących życia z całej Europy. Jej celem jest zablokowanie finansowania za publiczne 

pieniądze – a więc za pieniądze podatników – prywatnych instytucji, które wykorzystują owe środki 

finansowe do zabijania dzieci poprzez aborcję czy eksperymenty na embrionalnych komórkach 

macierzystych. Jest to również szansa na zapewnienie spójności prawa europejskiego w kwestiach 

dotyczących życia.  

 

Trzeba zebrać co najmniej 1 milion podpisów i do akcji musi włączyć się co najmniej 7 państw unijnych, 

aby Parlament Europejski wziął ją pod uwagę. Termin zakończenia kampanii „Jeden z nas” przypada na 

dzień 1 listopada tego roku. Na stronie internetowej www.jedenznas.eu można złożyć swój podpis. Liczy się 

każdy głos. Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony 

życia.  

 

b. dziecko  

 

Drugim znakiem miłości ofiarnej, znakiem „trwania w winnym krzewie”, jest troska o dziecko. 

Współczynnik dzietności (1,3) plasuje Polskę na 209. miejscu spośród 222 badanych krajów. W 2050 r. – 

jak wylicza ONZ – polskie społeczeństwo będzie jednym z najstarszych na kontynencie.  

 

Dane te nie dziwią, skoro koszt utrzymania jednego dziecka jest dla wielu polskich rodzin nie do uniesienia. 

Z opublikowanego w zeszłym roku raportu Centrum im. Adama Smitha wynika, że koszt wychowania 

jednego dziecka (do osiągnięcia przez nie dwudziestego roku życia) wynosi w przybliżeniu 176 tys. zł, 

natomiast dwójki dzieci – 317 tys. Łatwo obliczyć, jakie sumy na wychowanie muszą wyasygnować rodzice 

trojga lub więcej dzieci.  

 

Jeżeli do tego dodamy fatalną politykę podatkową państwa, w tym zabójczy dla dużych rodzin 23-

procentowy podatek VAT (najwyższy w Europie), brak możliwości korzystania z odpisów podatkowych 

oraz dyskryminację rodzin wielodzietnych na innych płaszczyznach, będziemy mieli odpowiedź na pytanie, 

dlaczego w Polsce rodzi się tak mało dzieci, podczas gdy np. Polki w Wielkiej Brytanii są matkami 

największej liczby dzieci spośród wszystkich grup emigrantów. Nasz polski paradoks polega na tym, że w 

społeczeństwie – podkreślającym wartość rodziny i uznającym ją za główne źródło szczęścia – nie 

wykształciła się adekwatna polityka tę wartość realizująca. 

 

Troska o dziecko to także troska o jego dobre wychowanie dzieci. Nijak się to ma do proponowanego 

projektu o edukacji seksualnej dzieci, forsowany przez środowiska lewicowe i Ministerstwo Edukacji.  

 

Działania zmierzające do wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół nie są nowe. Swoimi początkami 

sięgają do założonej w 1928 roku w Berlinie przez Mangusa Hirschfelda Światowej Ligi Reformy 

Seksualnej, skupiającej liberalnych seksuologów, którzy zamierzali doprowadzić m.in. do 

rozpowszechnienia antykoncepcji, legalizacji aborcji i prostytucji, upowszechnienia rozwodów i 

wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej bez zasad etycznych, ograniczonej do biologizmu i instruktażu 

stosowania środków antykoncepcyjnych.  

 

Myśl tę podjęła wkrótce – założona w Szwecji – Narodowa Liga Wychowania Seksualnego, której już w 

1945 roku udało się wprowadzić do szwedzkich szkół obowiązkową edukację seksualną. Z końcem lat 60. i 

na początku lat 70. edukację seksualną zaczęto powszechnie wprowadzać w Stanach Zjednoczonych i w 

Europie Zachodniej. Dopiero szok związany z uprzytomnieniem sobie negatywnych skutków owej edukacji 
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doprowadziło do tego, że – w latach 90-tych – rozpoczął się w USA proces wycofywania się władz 

oświatowych i państwowych z programów liberalnej i pobłażliwej edukacji seksualnej oraz wprowadzanie 

programów wychowania promujących pozamałżeńską abstynencję seksualną oraz wierność małżeńską. 

 

Pamiętajmy, że w Polsce obowiązuje artykuł 72 Konstytucji RP – „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę 

praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, 

okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”.  

 

c. rodzina 

 

Trzecim znakiem miłości ofiarnej chrześcijanina jest troska o rodzinę. Z sondaży wynika, że zdecydowana 

większość Polaków (85%) uważa, iż człowiekowi do szczęścia potrzebna jest rodzina. Rodzina jest 

podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są 

wezwani do daru z siebie w miłości i do przekazywania życia. Jest tą wspólnotą, w której od dzieciństwa 

można nauczyć się wartości moralnych. Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego (por. 

KKK 2207). 

Warto w tym miejscu przytoczyć pytanie siedmioletniej Wietnamki, która – podczas spotkania rodzin w 

Mediolanie – spytała Ojca Świętego Benedykta XVI: „chciałabym wiedzieć coś o twojej rodzinie, kiedy 

byłeś mały jak ja”.  

 

Papież tak odpowiedział na to pytanie: «Zasadniczą sprawą dla nas jako rodziny była zawsze niedziela. 

Niedziela zaczynała się już w sobotę po południu. Ojciec czytał nam niedzielne teksty liturgiczne z bardzo 

w tym czasie popularnej w Niemczech książki, gdzie były one także wyjaśniane. Tak rozpoczynała się 

niedziela, od wejścia w liturgię w atmosferze radości.  

 

Następnego dnia szliśmy na Mszę świętą. Nasz dom był blisko Salzburga, a więc mieliśmy dużo muzyki – 

Mozart, Schubert, Haydn – a kiedy rozpoczynało się „Kyrie”, jakby otwierało się niebo. Potem w domu był 

oczywiście wielki, wspólny obiad. Następnie razem wiele śpiewaliśmy. Mój brat jest świetnym muzykiem. 

Już jako chłopiec komponował różne utwory dla nas wszystkich, a cała rodzina śpiewała. Mój tato grał na 

harfie i śpiewał. Potem, oczywiście, wspólnie podróżowaliśmy, odbywaliśmy długie spacery. Mieszkaliśmy 

blisko lasu i spacery po lesie były czymś pięknym: przygody, gry i tak dalej. Jednym słowem, byliśmy 

jednego serca i jednej myśli, z wieloma wspólnymi doświadczeniami, nawet w czasach bardzo trudnych, 

gdyż był to czas wojny, a wcześniej dyktatura, później zaś bieda. Ale była między nami wzajemna miłość, 

silna była radość również z rzeczy prostych; nawet małe rzeczy dawały nam radość. Dorastaliśmy w 

przekonaniu, że warto być człowiekiem, bo widzieliśmy, że dobroć Boga znajdowała odzwierciedlenie w 

rodzicach i rodzeństwie.  

I, prawdę mówiąc, gdy próbuję sobie wyobrazić „jak to będzie w raju”, to zawsze odczuwam, że troszkę tak, 

jak w czasie mojego dzieciństwa. W tej atmosferze zaufania, radości i miłości byliśmy szczęśliwi i myślę, że 

w niebie powinno być podobnie, jak za czasów mojej młodości».  

 

Dzisiaj odeszliśmy daleko od tego idealistycznego modelu życia rodzinnego, czego objawem są choćby tzw. 

związki partnerskie. Trzeba jasno powiedzieć, że „związki partnerskie” nie realizują – nawet w najdalej 

idącej analogii – zadań, ze względu na które małżeństwo i rodzina zasługują na właściwe i specyficzne 

uznanie prawne. Jak pokazuje doświadczenie, brak dwubiegunowości płciowej stwarza przeszkody w 

normalnym rozwoju dzieci, ewentualnie włączonych w takie związki. Włączenie dzieci do związków 

partnerskich na drodze adopcji oznacza w rzeczywistości dokonanie przemocy na tych dzieciach w tym 

sensie, że wykorzystuje się ich bezbronność, włączając je w środowisko, które nie sprzyja ich pełnemu 

rozwojowi ludzkiemu.  
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Nie jest słuszna argumentacja, według której zalegalizowanie prawne związków partnerskich jest konieczne 

dla zapobieżenia sytuacji, w której np. współżyjący homoseksualiści straciliby, ze względu na sam fakt ich 

współżycia, uznanie ich powszechnych praw, które mają jako osoby i jako obywatele. W rzeczywistości, 

mogą oni zawsze odwołać się do powszechnego prawa – tak jak wszyscy obywatele na podstawie swej 

prywatnej autonomii – do ochrony sytuacji prawnych wspólnego interesu. Stanowi natomiast poważną 

niesprawiedliwość poświęcenie dobra wspólnego i słusznego prawa rodziny w celu uzyskania dóbr, które 

mogą i muszą być gwarantowane w sposób nie szkodzący całemu organizmowi społecznemu (por. 

Kongregacja Nauki Wiary, „Uwagi dotyczące projektów legalizacji prawnej związków między osobami 

homoseksualnymi”, 6-9; Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim w kwestii 

homoseksualizmu, Poznań, 7.11.2005).  

 

Władze cywilne – ze swej strony – winny uważać za swój pierwszorzędny obowiązek uznawanie 

prawdziwej natury małżeństwa i rodziny, ochronę ich i popieranie, strzeżenie moralności publicznej i 

sprzyjanie dobrobytowi domowemu (por. Gaudium et spes, 52). 

 

To zobowiązanie ciąży na władzach cywilnych także w związku z innym zagrożeniem dla rodziny, jakim 

jest tzw. „genderyzm”, czyli ideologia podkreślająca rolę płci kulturowej lub społecznej, a pomniejszająca 

rolę płci biologicznej.  

 

Podstawowym założeniem genderyzmu jest odrzucenie pojęcia męskości i kobiecości. Zwolennicy tej 

ideologii uważają, że wiele cech przyjętych jako istniejących genetycznie – odpowiednio przypisanych 

kobiecie i mężczyźnie – jest wynikiem nacisku społeczeństwa lub uwarunkowania kulturowego. 

Społeczeństwo wymusza rzekomo niezgodne z naturą role mężczyzny i kobiety. Genderyzm zakłada pięć 

równorzędnych modeli życia: homoseksualistów, lesbijek, biseksualistów, transseksualistów i 

heteroseksualistów oraz wolność w tworzeniu układów partnerskich i całkowitą swobodę seksualną. Kpi z 

tradycyjnego modelu małżeństwa i rodziny, uważanego przezeń za zagrożenie rozwoju i wolności człowieka 

(Małgorzata Kordal).  

 

Pragnąc zrozumieć ideologię gender, trzeba odbyć krótki kurs historii marksizmu-leninizmu. Tą kwestią 

zajmował się bowiem dawno temu Fryderyk Engels: „Tak więc małżeństwo pojedynczej pary – mówił on – 

nie wkracza bynajmniej do historii jako pojednanie między mężczyzną i kobietą, a tym mniej jako 

najwyższa forma małżeństwa. Przeciwnie. Zjawia się ono jako ujarzmienie jednej płci przez drugą, jako 

proklamowanie nieznanej dotychczas w dziejach pierwotnych wrogości płci (F. Engels, Pochodzenie 

rodziny, własności prywatnej i państwa. W związku z badaniami Lewisa H. Morgana).  

 

W ten sposób, po raz kolejny – realizując projekt genderyzmu – człowiek zaczyna służyć zwierzęciu w 

sobie. Projekt ubóstwienia człowieka staje się w rzeczywistości projektem jego zezwierzęcenia.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec – myśląc o trzech znakach miłości ofiarnej Chrystusa w życiu chrześcijanina, czyli jego trosce o 

życie, o dziecko i o rodzinę – pytam każdego z Was, tutaj obecnych: Co ostatecznie zwycięży w naszym 

życiu osobistym i społecznym? Miłość ofiarna czy egoizm? Troska o życie, dziecko i rodzinę, czy 

zabieganie o własną przyjemność?  

 

Prostą odpowiedź na to pytanie usłyszał pewien chłopiec indiański. Kiedy zapytał swojego dziadka: „Co 

sądzisz o sytuacji na świecie?” Dziadek odpowiedział: „Czuję się tak, jakby w moim sercu walczyły dwa 

wilki. Jeden jest pełen złości i nienawiści. Drugiego wyróżnia miłość, przebaczenie i pokój”. „Który z tych 

wilków zwycięży” – zapytał chłopiec? „Ten, którego karmisz” – odpowiedział dziadek.  
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Archidiecezjalne Święto Eucharystii, 9.6.2013  

Abp Stanisław Gądecki. Inny Ojciec złoży jedynego Syna, którego miłuje. Archidiecezjalne Święto 

Eucharystii (Łódź – 9.06.2013). 
 

Umiłowani czciciele Chrystusa Eucharystycznego!  

 

W Archidiecezjalne Łódzkie Święto Eucharystii zatrzymajmy się nad dwoma tematami, które sugerują nam 

dzisiejsze czytania liturgiczne, mianowicie nad wiarą oraz jej związkiem z moralnością.  

 

1. WIARA, KTÓRA SIĘ ZGADZA NA OFIARĘ 
 

Najpierw podejmijemy temat wiary. Jego zrozumienie – w genialny sposób – przybliża nam życie 

Abrahama, świadka wiary.  

   

a. pierwsze powołanie 

 

W życiu tego człowieka dostrzeżemy najpierw obecność dwóch odrebnych powołań, albo dwóch etapów 

jednego i tego samego powołania. Pierwszy etap jest opisany w 12 rozdziale Księgi Rodzaju. Drugi – w 22 

rozdziale tej samej księgi. Warto podjąć reflekcję nad tymi tak odległymi dziejami, ponieważ zasadniczo 

wszyscy ludzie wiary – twierdzi Bruno Forte – przeżywają owe dwa powołania. Jeśli ich jeszcze nie 

przeżyli, to znaczy, że faktycznie jeszcze nie posiadają dojrzałej wiary (B. Forte, Biblijni świadkowie wiary, 

21-30).  

 

Kim jest Abraham, kiedy dociera do niego pierwsze powołanie (por. Rdz 12)? Jest człowiekiem podobnym 

do nas, czyli pełnym wad. To człowiek, który potrafi kłamać. Kiedy udał się do Egiptu ze swoją piękną żoną 

Sarą (por. Rdz 12,9-20) i dostrzegł, że faraon patrzy na nią pożądliwie, skłamał, że jest ona jego siostrą, bo 

obawiał się, że gdy faraon dowie się prawdy, zabije go i weźmie ją do siebie. Abram nie był bohaterem; był 

człowiekiem z naszymi wadami.  

 

Miał on jedno wielkie pragnienie; pragnął mieć syna. W ówczesnej men¬talności hebrajskiej nie istniała 

jeszcze wiara w życie wieczne, a zatem jedynym sposobem na przedłużenie własnego życia był potomek. 

Abram tak bardzo pragnął mieć syna, że wybrał drogę na skróty. Nie mogąc mieć dziecka z prawowitą żoną 

Sarą, zrodził go z niewolnicą Hagar. Z tego tytułu Sara znienawidziła Hagar. Była to więc typowa rodzina z 

problemami, ograniczeniami i brakami. Abram był jednym z nas; z naszymi wątpliwościami i pytaniami. 

 

Co ostatecznie odmieniło jego życie? Odmieniło je Boże wezwanie: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z 

domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i 

twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić 

będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały 

błogosławieństwo ludy całej ziemi” (Rdz 12,1). Pierwsze powołanie skierowane przez Boga do Abrahama 

jest zatem zawiązane z zadaniem „założenia państwa Bożego na ziemi” (Izaak Cylkow).  

 

W pierwszym powołaniu Pan Bóg obiecuje spełnić nasze najgorętsze pragnienie. Abram zrozumiał to i 

poszedł za głosem Boga. Natychmiast po usłyszeniu wezwania Bożego – jak powiadają rabini – poszedł 

zniszczyć gliniane figurki bożków, które produkował jego ojciec; mówił sobie bowiem, jeśli ktoś wierzy w 

Boga, nie potrzebuje bożków. Kiedy ojciec zobaczył, co Abram uczynił, zapytał: „Dlaczego to zrobiłeś?” 

Ten odpowiedział: „ja zniszczyłem tylko bożki”. Na to ojciec z wyrzutem: „Ależ to są bogowie”. „Tak, ale 

to ty je zrobiłeś i my je sprzedawaliśmy! Jeśli to są prawdziwi bogowie, poproś ich, aby powróciły do 

życia”. Ojciec nie potrafił tego uczynić.  
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W sumie jest to zatem dość typowa historia syna, który postanawia iść własną drogą. Dlaczego to robi? 

Ponieważ Bóg obiecał mu syna. A więc, pierwsze powołanie pojawia się wtedy, kiedy Bóg realizuje nasze 

najgorętsze pragnienia. Abraham chciał syna i Pan go wysłuchał, obiecując mu potomstwo tak liczne jak 

gwiazdy na niebie i piasek na brzegu morskim. Miło jest iść za Bogiem, który robi to, czego pragniemy i 

czego oczekujemy. Który daje nam Izaaka.  

 

Pierwsze powołanie spotykamy najczęściej w naszej młodości, w atmosferze entuzjazmu. Poszliśmy za 

Bogiem. Dokonaliśmy odważnych wyborów. Zostawiliśmy nasze Ur Chaldejskie, zostawiliśmy ojca – 

sprzedawcę bożków. Wyruszyliśmy do obcej ziemi, wiedząc w głębi serca, że Bóg ofiaruje nam w zamian 

upragnionego syna.  

 

Gdyby Abram przeżył tylko owo pierwsze wydarzenie, nie byłoby potrzeby o tym mówić. Jego historia 

byłaby historią wiecznego powrotu. Po śmierci Abrama jego miejsce zająłby Izaak, a po śmierci Izaaka ktoś 

inny zająłby jego miejsce. 

 

b. drugie powołanie 

 

Wydarzeniem, które faktycznie czyni Abrama ojcem naszej wiary, jest dopiero drugie powołanie: „Weź 

twojego jedynego syna, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z 

pagórków, który ci ukażę” (Rdz 22,2). Góra Moria to wzgórze w Jerozolimie, na którym później zostanie 

wzniesiona świątynia (por. 2Krn 3,1). 

 

Co Bóg obiecuje nam podczas drugiego powołania? Tym razem On nie chce nic dać, ale chce nam zabrać 

to, co dla nas najdroższe; co wcześniej nam sam ofiarował. To drugie żądanie Boga dotyka najczulszych 

strun ojcowskiego serca Abrahama, które czekało na syna sto lat. Makabryczne, potworne doświadczenie 

Abrahama, które judaizm nazwie akeda Izaaka (czyli „związanie” Izaaka); baranka, który ma zostać złożony 

w ofierze całopalnej.  

 

W opowiadanym wydarzeniu cała osoba Abrahama „walczy przeciwko wierze duszy” (Orygenes). Abraham 

– powie Luter – w tym momencie „umarł po siedmiokroć”, zrozpaczony koniecznością złożenia ofiary 

całopalnej ze swojego jedynego syna.  

To słynna, dziesiąta, kulminacyjna próba, której został poddany Abraham. Obrzydzenie, jakie budzi w nas 

myśl o tym, że Bóg może nakazać czyn tak haniebny, jest nieuzasadnione. W rzeczy samej jest to tylko 

próba wyjaśnienia, jak doszło w Izraelu do zaniechania ofiar z pierworodnych synów. [Żydzi, którzy 

przystępowali do lektury tego opowiadania, od dawna znali jego zakończenie. Jest to bowiem tekst „próby”, 

której wynik był z góry wiadomy. Dzisiaj podobnie zachowują się dzieci, które znają niemal na pamięć 

bajkę o Czerwonym Kapturku, a mimo to proszą rodziców o jej ponowne przeczytanie]. Geniusz tej sceny 

polega na tym, że przedstawia ona całe wydarzenie za pomocą prostej narracji, w której wszystkie uczucia 

pozostają ukryte. 

 

Reakcję Abrahama starał się opisać Søren Kierkegaard w książce Bojaźń i drżenie. Usiłował on odgadnąć 

myślenie Abrahama w tej dramatycznej chwili. Abraham nie chcąc wyjawić Izaakowi tego, co mu Bóg 

nakazał, modli się: „Panie niebios, lepiej byłoby, aby Izaak sądził, że jestem potworem, niż gdyby miał 

stracić wiarę w Ciebie”. Gdyby wyjaśnił Izaakowi Boże żądanie, Izaak przekląłby Boga, dlatego Abraham 

milczy. Kierke¬gaard pisze: „Każdy staje się wielki w zależności od wielkości tego, czego oczekiwał. Jeden 

stał się wielki, gdy oczekiwał rzeczy możliwych. Inny – gdyż oczekiwał rzeczy wiecznych. Lecz ten, co 

oczekiwał rzeczy niemożliwych, stał się większy od innych”. Inaczej mówiąc, Abraham nie wie, dlaczego 

Pan Bóg prosi go o śmierć Izaaka a jednak ufa Bogu. [Kant powie, że to szaleństwo, wierzyć w Boga, który 

chce zaprzeczyć swojemu własnemu przykazaniu: „Nie zabijaj!” Kant nie rozumiał, że Bóg jest wierny 

nawet wtedy, gdy wydaje się, że cię zdradza.]  
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Ta scena pozwala nam głębiej zrozumieć, czym jest wiara. Wiara nie polega na posiadaniu, ale na 

posłuszeństwie. Na posłuszeństwie, które nie wyklucza krzyża. Wierzyć w Boga, to ufać Mu całkowicie. To 

kochać Go bardziej niż wszystkie Jego dary. „Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował 

Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: Z 

Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego 

odzyskał go, jako podobieństwo [śmierci i zmartwychwstania Chrystusa]” – powie List do Hebrajczyków 

(Hbr 11,17-19). 

 

U Orygenesa pojawia się dalszy ciąg tego rozumowania, którego bohaterami są również Ojciec i Syn. Oto 

słowa Orygenesa: „Bóg rywalizuje w hojności z ludźmi. Abraham ofiaruje Bogu syna śmiertelnego, który 

umrze, a Bóg dla ludzi wydaje na śmierć Syna nieśmiertelnego. Oto nowe światło dla wiary. To jest nie 

tylko nasza wiara w Boga, ale też wiara Boga w nas. Bóg ofiaruje swego Izaaka, bo kocha nas całkowicie. 

Podobnie jak wiara w Boga to miłość do Niego wbrew wszelkiej oczywistości, tak też miłość Boga do ludzi 

objawia się wbrew wszelkiej oczywistości ludzkiej logiki. Szaleństwo wiary Abrahama znajduje swoje 

prawdziwe światło w szaleństwie wiary Boga, który nie oszczę¬dził swego Syna, ale ofiarował Go za nas na 

krzyżu (por. Rz 8,32). Jezus jest nowym Izaakiem, a Bóg to nowy Abraham, którego przedmiotem 

nieskończonej miłości jesteśmy my. Jan Paweł II w „Tryptyku rzymskim” napisał: „Ta góra nie doczekała 

się ofiary z syna. Inna góra – tak. Inny Ojciec złoży Syna – Baranka, Jezusa Chrystusa. Inny Ojciec złoży 

jedynego Syna, którego miłuje, za nas, dla nas i dla naszego zbawienia”. Oto Eucharystia.  

 

2. ŻYCIE Z WIARY A PRAWO STANOWIONE  
 

Akeda, ofiara całopalna Chrystusa domaga się naszej odpowiedzi. Tą odpowiedzią jest nasze życie z wiary. 

To życie z wiary od zawsze wystawione jest na zderzenie ze stanowionym prawem.  

 

„Moralność [bowiem] – jak mówi ostatnie oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskiem – 

związana jest zawsze z jakimś systemem wartości wynikającym m.in. z określonego światopoglądu, 

przekonań filozoficznych, czy religii. Brak jednolitych poglądów w tych dziedzinach zrodziło przekonanie, 

że prawo, skoro ma obowiązywać wszystkich, powinno być w tych sprawach bezstronne. Podobne 

sformułowanie znajduje się w Konstytucji RP (art. 25).  

 

Taki postulat brzmi bardzo atrakcyjnie. Obarczony jest jednak poważną i nieusuwalną wadą. Polega ona na 

tym, że władze publiczne (prawodawcze, wykonawcze i sądownicze) nie mogą uchylać się od zajmowania 

stanowiska w podstawowych sprawach dotyczących sensu egzystencji człowieka. Prawo pośrednio, albo 

bezpośrednio łączy się często z tymi kwestiami i dlatego nie może być wobec nich neutralne. Wkraczając w 

tak fundamentalne dziedziny, jak np. życie ludzkie, rodzina, prokreacja, wolność człowieka, programy 

edukacyjne, związki homoseksualne, czy regulując wiele innych stosunków międzyludzkich, prawo musi 

przyjąć jakąś postawę światopoglądową. W warunkach kultury euro-amerykańskiej, do której należy także 

Polska, postawa ta praktycznie osadzona jest albo w światopoglądzie materialistycznym, albo wynika z 

wartości chrześcijańskich.  

 

Błędne jest więc twierdzenie, że prawodawca jest bezstronny, gdy odrzucając normy moralne wyrosłe z 

chrześcijaństwa kieruje się zasadami wynikającymi ze światopoglądu materialistycznego. [...]. Tysiące lat 

chrześcijaństwa wyrosłego z dekalogu oraz z nauczania Chrystusa stwarzają dostatecznie mocne i 

przekonujące przesłanki, aby opowiedzieć się za wartościami moralnymi pochodzącymi z tych źródeł, a nie 

po stronie modnego ostatnio światopoglądu materialistycznego, błędnie skrywanego pod pojęciem 

„bezstronności”. Nie jest on bowiem w stanie odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące sensu 

egzystencji fizycznej i istnienia sfery duchowej. Odrzucanie lub choćby kwestionowanie spraw, które 

przekraczając możliwości ludzkiego rozumu stwarzają trudności dowodowe, nie jest racjonalne.  

 

Postulat respektowania w prawie podstawowych wartości chrześcijaństwa, nie oznacza oczywiście 

wprowadzania religii do prawa na wzór niektórych ortodoksyjnych państw koranicznych, czym straszy się 

często opinię publiczną. Chodzi bowiem jedynie o uniwersalne zasady moralne, które są korzystne dla 
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wszystkich i w świecie cywilizowanym mogą bez obaw być akceptowane także przez ludzi niewierzących 

lub wyznawców religii niechrześcijańskich. [...] 

 

Problemem [...] staje się interpretacja praw człowieka, prowadząca do ich relatywizacji. Przykładem może 

być najbardziej podstawowe prawo człowieka, jakim jest prawo do życia. Powołują się na nie zarówno 

zwolennicy jego dosłownego przestrzegania we wszystkich fazach ludzkiego życia (od poczęcia do 

naturalnej śmierci), jak i domagający się rezygnacji z ochrony życia na tych etapach, które wybiórczo 

określi prawodawca w zależności od stopnia rozwoju człowieka lub stanu jego zdrowia. W takich sytuacjach 

prawo do życia przestaje mieć wartość obiektywną, a staje się zależne od subiektywnych poglądów 

aktualnej większości parlamentarnej. [...] 

 

Z niezrozumiałych powodów podobne tendencje, zmierzające do niebezpiecznych zmian kulturowych, 

widoczne są także w odniesieniu do innych fundamentalnych spraw takich, jak np. wolność człowieka, 

rodzina, równość czy tolerancja. Być może, iż jedną z przyczyn tych zjawisk są niewystarczające wymogi 

stawiane osobom ubiegającym się o funkcje publiczne, zwłaszcza we władzach ustawodawczych. O ile np. 

od sędziów, którzy tylko stosują prawo, wymaga się studiów prawniczych, aplikacji, złożenia szeregu 

egzaminów potwierdzających ich kompetencje zawodowe, a także kwalifikacje moralne wyrażające się 

m.in. wymogiem „nieskazitelnego charakteru”, o tyle członkowie władzy prawodawczej, a więc ci, którzy 

stanowią prawa, podobnym wymogom prawnym nie podlegają. Walory etyczne i umiejętności 

merytoryczne nie warunkują ich startu w wyborach parlamentarnych. Praktyka pokazuje, że cechy te nie 

zawsze ujawniają się w procesie wyborczym. Dlatego byłoby lepiej wprowadzić stosowne wymogi do 

prawa wyborczego.  

 

[...] prawo spełnia funkcję wychowawczą (dobre prawo kształtuje dobre społeczeństwo), ale ostateczna 

decyzja należy do poszczególnych ludzi. To konkretne osoby doprowadzają do aborcji, eutanazji, niszczenia 

ludzkiego życia przy zapłodnieniu metodą „in vitro”, wstępują w związki homoseksualne itd.  

 

[...] Przetrwanie wartości, z których wyrasta nasz system kulturowo-cywilizacyjny zależy bowiem w 

większym stopniu od moralności poszczególnych osób, aniżeli od prawodawcy. Może on bowiem stwarzać 

tylko zewnętrzne ramy zachowań ludzkich. [...] gdyby ludzie rzeczywiście kierowali się rozumem, wolną 

wolą i prawym sumieniem niemoralne prawa stałyby się martwą literą, a wysiłek polityków zmierzających 

do ich uchwalania byłby bezprzedmiotowy” (Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie 

Poznańskim na temat związku prawa z moralnością – Poznań, 4 czerwca 2013 roku). Na tle bieżących 

dyskusji na temat wyższości prawa Bożego nad prawem stanowionym niech te słowa Rady Społecznej 

wniosą światło i rozeznanie konieczne do podejmowania rozważnych decyzji.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec, powróćmy do Eucharystii. Eucharystia oznacza trwanie z Kościołem. My nie wierzymy 

samotnie, my wierzymy razem z całym Kościołem. Stara żydowska legenda wyjaśnia to w bardzo 

przystępny sposób. Opowiada ona o pewnej kobiecie, która codziennie uczęszczała do synagogi. Nadszedł 

jednak czas, gdy spadły na nią ciężkie doświadczenia (mąż stracił pracę, dorosłe dzieci coraz rzadziej ją 

odwiedzały, ból głowy nie pozwalał jej zasnąć, sąsiedzi zaczęli ją obgadywać). Przyszły czarne myśli i 

nadszedł dzień, w którym po raz pierwszy nie poszła do synagogi. Następnego dnia również. Po kilku 

dniach do drzwi jej mieszkania zapukał stary rabin. Zapytał grzecznie, czy może wejść. Skinęła głową. 

Wszedł więc i usiadł koło kominka. Długo nic nie mówił, potem wziął szczypce, wyciągnął z ognia kawałek 

żarzącego się węgla i położył go na kamiennej posadzce przed kominkiem. Oboje przyglądali się, jak 

pomału gasł, aż wreszcie sczerniał i tylko nieco dymu uniosło się po nim do góry. Kobieta podniosła wzrok i 

powiedziała tylko jedno słowo: „zrozumiałam”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 50-ta rocznica poświęcenia kościoła, 27.6.2013 
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Abp Stanisław Gądecki. Jemu poświęceni i w pełni doskonali. 50-ta rocznica poświęcenia kościoła św. 

Barbary (Luboń – 27.6.2013). 
 

„Chryste, łaskawy Władco całej ziemi, 

Lud zgromadzony wychwala Cię hymnem 

W Twojej świątyni, której obchodzimy 

Doroczne święto” 

(z hymnu na poświęcenie kościoła – Godzina czytań). 

Tymi słowami rozpoczyna się liturgiczny hymn na rocznicę poświęcenia świątyni. Na rocznicę, do której 

właściwego przeżycia cała tutejsza wspólnota przygotowywała się w sposób duchowy, starając się – po 

pierwsze – zrozumieć co znaczy rocznica poświęcenia świątyni. Po wtóre – co wnosi ona w życie każdego z 

nas.  

   

1. ROCZNICA POŚWIĘCENIA DAWNEJ ŚWIĄTYNI  
 

Przechodząc do pierwszej sprawy, tj. co właściwie znaczy rocznica poświecenia świątyni, trzeba zwrócić 

uwagę na rolę czasu w życiu Ludu Bożego.  

 

a. My sami najczęściej przeżywamy czas jako ciąg umykających chwil, jako niekończące się przemijanie. 

Tak właśnie ujął to Newton, który wyobrażał sobie świat jako przestrzeń, przez którą przepływa jednolity 

strumień czasu. Czas w tym kontekście jest jedynie miarą przemijania. Powiedzielibyśmy, że jest to „czas 

zegarowy”, w swoim przepływie obojętny na ludzkie doznania. Grecy nazywali go terminem chrónos. 

Człowiek stara się uciec od tej tragicznej wizji, dlatego pragnie „zapchać czas” rozmaitą aktywnością: pracą, 

rozrywką, spotkaniami towarzyskimi, działalnością społeczną, itd., niemniej czas nielitościwie upływa, czy 

tego chcemy, czy nie. 

 

Pismo święte wnosi coś nowego w takie rozumienie czasu. Według Biblii, to Bóg wkracza w przemijający 

czas (chrónos) przez konkretne wydarzenia, które dokonują się w określonym czasie (Iz 48,6–8). Wskutek 

tego na linii czasu pojawiają się pewne wyróżnione punkty. Czas otrzymuje swój kierunek i – co jest jeszcze 

ważniejsze – otrzymuje swoje głębsze znaczenie. Monotonna linia czasu uzyskuje głębię, bo to co się dzieje, 

jest jednocześnie historią Bożego działania w świecie. Jest czasem zbawienia. Tak doświadczany czas Biblia 

grecka określa słowem kairós.  

 

Szczególnym miejscem doświadczania tego czasu zbawczego był – stworzony przez Mojżesza – „kalendarz 

liturgiczny”. Jest to tzw. „prawo o czasach świętych”, czyli po prostu o świętach. W skład tychże świąt – 

według Księgi Kapłańskiej – wchodził najpierw szabat (por. Kpł 23,2-3), następnie Pascha (por. Kpł 23,5-

8), Pierwociny (por. Kpł 23,9-14), Święto Tygodni (por. Kpł 23,15-22), Święto Nowiu (por. Kpł 23,23-25), 

Dzień Przebłagania (por. Kpł 23,26-32), Święto Namiotów (por. Kpł 23,33-43). Celebrowanie tychże 

uroczystości było traktowane jako: „ustawa wieczysta we wszystkich waszych siedzibach, dla waszych 

pokoleń”.  

 

Święta te przeżywano co roku, najpierw w świątyniach lokalnych (por. Sdz 21,19), a następnie w świątyni 

jerozolimskiej (por. Kpł 23,41). Doroczny charakter tych świąt potwierdza pielgrzymka rodziców Jezusa do 

Jerozolimy na święto Paschy (por. Łk 2,41-42).  

 

b. W połowie II wieku przed Chr., Mojżeszowa lista świąt została poszerzona o nowe święto, nieznane 

dotąd święto „Poświęcenia Świątyni” jerozolimskiej. Miało ono upamiętniać fakt oczyszczenia jej i 

ponownego poświęcenia przez Judę Machabeusza. To wydarzenie zostało dość szczegółowo opisane w 

Drugiej Księdze Machabejskiej: „Machabeusz, a z nim jego ludzie, pod wodzą Pana zdobyli świątynię i 

miasto, znieśli ustawione na placu przez obcokrajowców ołtarze i gaje. Po oczyszczeniu świątyni zbudowali 

nowy ołtarz, wykrzesali ogień z kamieni, a potem wziąwszy ten ogień, złożyli ofiarę, po dwóch latach 
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przerw; rozniecili ogień [na ołtarzu] kadzenia i zapalili lampy oraz wyłożyli chleb. Gdy to zostało dokonane, 

upadli całym ciałem przed Panem i błagali, aby już nigdy nie dozwolił im popaść w takie nieszczęścia, ale 

jeżeliby kiedy zgrzeszyli, żeby ich łagodnie skarcił, a nie wydawał bluźnierczym i barbarzyńskim narodom.  

 

Wypadło zaś tak, że w tym samym dniu, w którym świątynia był zbezczeszczona przez obcokrajowców, 

została ona oczyszczona, dwudziestego piątego tego samego miesiąca, którym jest Kislew. Z radością 

obchodzili uroczystość przez osiem dni na wzór Święta Namiotów, przypominając sobie, jak krótko 

przedtem Święto Namiotów obchodzili w górach i w grotach na podobieństwo dzikich zwierząt. Toteż z 

wiązankami, zielonymi gałęziami, a do tego jeszcze palmami w rękach śpiewali hymn na cześć Tego, który 

pozwolił im szczęśliwie oczyścić swoją świątynię. Wspólną zaś uchwałą i ślubowaniem postanowili, że cały 

naród żydowski będzie każdego roku obchodził ten dzień uroczyście” (2 Mch 10,1-8). 

 

Tak więc – od tej chwili aż do momentu zniszczenia świątyni jerozolimskiej – każdego roku obchodzono 

uroczyście rocznicę „Poświęcenia Świątyni” jerozolimskiej.  

 

c. Podobne obchody pojawiły się później w dziejach Kościoła, chociaż początkowo chrześcijanie nie 

odczuwali potrzeby święcenia specjalnych miejsc kultu, chodzili bowiem do świątyni jerozolimskiej i 

synagog, albo gromadzili się na „łamanie chleba” w prywatnych domach. Domy te – zwane przez nich 

domus ecclesiae – były traktowane jako miejsca, w których gromadzi się „wspólnota”. Nie budowali oni 

własnych świątyń, gdyż ich świątynią była „wspólnota chrześcijan”. Tak było w pierwszych trzech wiekach 

po Chr. i to niezależnie od prześladowań. 

 

Po ustaniu zaś prześladowań i znacznym wzroście liczby chrześcijan oraz przyznaniu im prawa do 

posiadania własnych miejsc kultu, zrodziła się potrzeba posiadania większych pomieszczeń. Wzorem dla 

tych pomieszczeń nie stały się jednak świątynie pogańskie, ale świeckie budowle zwane bazylikami. Stało 

się tak z praktycznego względu; bazyliki mogły pomieścić większą liczbę wiernych. Zwrócone ku 

wschodowi przypominały, że gromadzący się w nich wierni pielgrzymują ku prawdziwemu słońcu, którym 

jest Chrystus. A przyjmując kształt krzyża pouczały, że w zgromadzonych tam wiernych musi zostać 

ukrzyżowany stary, grzeszny człowiek, a narodzić się nowy. O tym, że ostatecznie dana budowla została 

przeznaczona na sprawowanie kultu, nie decydował jej architektoniczny kształt, ale właśnie jej poświęcenie. 

 

W konsekwencji, uroczysty obchód rocznicy poświęcenia kościoła zalicza się do najbardziej starodawnych 

przejawów kultu katolickiego. Świadczy o tym np. pochodzące z IV wieku po Chr. (381-384) Itinerarium 

Egeriae, które mówi o rocznicy poświecenia (dedykacji) jerozolimskich bazylik Zmartwychwstania i Męki 

Pańskiej. Według opisu Egerii obchody rocznicy poświęcenia tychże kościołów trwały osiem dni, 

gromadząc tłumy wiernych, mnichów i biskupów. Tak z czasem, ukształtowała się ważna dla każdej 

świątyni, rocznica jej poświęcenia, będąca analogią do rocznicy dnia przyjęcia Chrztu świętego przez 

chrześcijanina.  

 

„Miejsce to przecież zwane jest mieszkaniem 

Króla bez granic i bramą ojczyzny, 

Która otwiera swe podwoje wszystkim 

Spragnionym nieba” 

(z hymnu na poświęcenie kościoła – Godzina czytań). 

 

2. CHRZEŚCIJANIN ŚWIĄTYNIĄ BOGA  
 

a. Rocznica ta jest wyzwaniem duchowym dla każdego chrześcijanina. Jest bowiem sprawą istotną dla 

wspólnoty chrześcijańskiej posiadanie jakiegoś miejsca do wspólnotowej modlitwy, ale sprawą o wiele 

ważniejszą jest, aby Pan Bóg znalazł miejsce w naszym sercu. O tym przecież mówią słowa Jezusa 

wypowiedziane w rozmowie z Samarytanką: „Nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze (Garizim), ani w 

Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Nadchodzi godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele 

będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie” (J 4,23). Oddawanie Bogu czci „w Duchu i prawdzie” nie 
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oznacza tu kultu pozbawionego materialnych świątyń, ale wskazuje na chrześcijanina, będącego świątynią 

pełną Ducha Świętego. Oddawanie Bogu czci „w duchu i prawdzie” oznacza ukierunkowanie całego życia 

człowieka ku Bogu.  

 

W tym sensie smuci nas i boli widok niszczonych świątyń chrześcijańskich, które w wielu krajach są 

podpalane, dewastowane i bezczeszczone. Niemniej bolesny jest widok zamykanych kościołów i kaplic, 

które są zamieniane na sale koncertowe, muzea, hotele czy dyskoteki, a nawet na domy mieszkalne. Dzieje 

się tak dlatego, ponieważ o wiele wcześniej legła w gruzach duchowa świątynia w sercach chrześcijan.  

 

Jeśli Bóg nie znajdzie miejsca w moim sercu i moim życiu, to na nic się zdadzą wszelkie świątynie, choćby 

najwspanialsze i dlatego – liturgiczna rocznica poświęcenia świątyni – interesuje nas przede wszystkim ze 

względu na jej wpływ na życie chrześcijańskie. Czym bowiem dla nas jest obchodzenie rocznicy 

poświęcenia kościoła? Jest odnowieniem w nas świadomości, że to my jesteśmy prawdziwym i żywym 

Kościołem. O tym przypomina nam druga prefacja na rocznicę poświęcenia świątyni: „W Twojej dobroci 

dla ludzi mieszkasz w domu modlitwy, aby Twoja łaska, której stale nam udzielasz, uczyniła z nas świątynię 

Ducha Świętego jaśniejącą blaskiem cnotliwego życia”.  

 

Skoro więc chrześcijanin jest duchową świątynią, w której mieszka Bóg, to ważniejszą rzeczą – przy okazji 

obchodzenia rocznicy poświęcenia świątyni – jest przyjrzenie się stanowi owego życia w nas. Tego życia, 

które – jak twierdzi św. Augustyn – jest budowane w nas w podobny sposób, w jaki wznoszono ten kościół 

materialny. Gdy bowiem przyjmujemy wiarę, to jakby ściągano drzewa z lasów, a z gór kamienie. Gdy 

jesteśmy katechizowani, chrzczeni, wychowywani, to jakbyśmy byli obciosywani, układani i wyszlifowani 

rękoma robotników i rzemieślników. Nie staniemy się jednak świątynią Bożą, dopóki nie złączy nas miłość. 

Dopóki drzewo i kamienie nie zwiążą się ze sobą w określonym porządku, czyli – w pewnym sensie – 

dopóki się nie umiłują. Gdy zatem widzisz, że w jakiejś budowli kamienie i drzewa doskonale do siebie 

przylegają, wchodzisz do niej bezpieczny i nie obawiasz się zawalenia (por. św. Augustyn, Kazanie 336, 

1.6). 

 

b. Ten proces kształtowania świątyni duchowej w sposób jeszcze bardziej szczegółowy  

opisuje św. Grzegorz z Nyssy: „Trzy rzeczy określają i znamionują życie chrześcijanina: działanie, słowo, 

myślenie. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje myślenie. Na drugim miejscu jest słowo, które odsłania i 

wyraża myśl zaistniałą i ukształtowaną w duszy. Po myśleniu i mówieniu następuje działanie 

wprowadzające w czyn powstały w umyśle zamiar. Kiedy zatem pod wpływem różnych okoliczności 

działamy, myślimy albo mówimy, trzeba, aby każde nasze słowo, czyn i myśl były zgodne z tym wszystkim, 

co oznacza imię Chrystus, abyśmy nic takiego nie myśleli, mówili albo czynili, co mogłoby nas oddalić od 

tego tak bardzo wzniosłego wzoru.  

 

Kto więc otrzymał zaszczytne imię Chrystusa, powinien pilnie badać wszystkie swe myśli, słowa, czyny i 

osądzać, czy zmierzają one do Chrystusa, czy też oddalają się od Niego. W różny sposób można 

przeprowadzać tak doniosłą ocenę. Cokolwiek wykonuje się, wypowiada lub zamyśla pod wpływem 

namiętności, z pewnością nie godzi się z Chrystusem. Raczej nosi znamię oraz rysy przeciwnika, który 

pogrąża perły ducha w błocie namiętności, aby przyćmić i usunąć blask kosztownego kamienia.  

 

Wszystko zaś, co jest czyste i wolne od jakiegokolwiek niewłaściwego pożądania, zwraca się ku Twórcy i 

Początkowi duchowego pokoju, którym jest Chrystus. Kto od Niego czerpie, jakby z czystego i 

nieskażonego źródła, myśli i uczucia serca, osiąga takie podobieństwo względem swego wzoru i początku, 

jakie istnieje pomiędzy wodą ze źródła a tą, która płynie w strumieniu albo rozbłyskuje w amforze.  

 

Nieskażoność zatem, która się znajduje w Chrystusie i w naszych sercach, jest ta sama. Tamta jednak, to jest 

Chrystusa, znajduje się w swym źródle, nasza zaś stamtąd pochodzi i ku nam płynie niosąc ze sobą 

właściwe wskazania na życie. Kiedy owe wskazania pochodzące od Chrystusa kierują życiem w prawości i 

ładzie i prowadzą je, wówczas następuje zgodność i harmonia między człowiekiem zewnętrznym i 

wewnętrznym. W moim więc przekonaniu doskonałość chrześcijańska polega na tym, abyśmy nosząc imię 
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Chrystusa, wyrazili w naszych myślach, słowach i czynach wszystko, co imię to oznacza (św. Grzegorz z 

Nyssy, O doskonałości chrześcijańskiej). 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

A zatem, Drodzy Parafianie, przeżywający 50-tą rocznicę poświęcenia swojego kościoła, dziękuję 

serdecznie Wam wszystkim, razem z Waszym Księdzem Proboszczem za dzieło odnowienia tego 

zabytkowego kościoła. Jego piękno ułatwia teraz znacznie drogę ku Bogu. Ułatwia czerpanie Ducha 

Świętego w indywidualne życie chrześcijanina i w życie chrześcijańskiej wspólnoty.  

 

Pielęgnujcie w sobie tego Ducha ze wszystkich sił. „Wiarą, nadzieją i miłością – jak uczył św. Augustyn – 

budujcie świątynię ducha, czyniąc dobro teraz, bo tam już go nie zabraknie. Niech jej podłożem będzie teraz 

w waszych sercach nauka Apostołów i proroków, a wasza prostota niby gładką jej powierzchnią. Wasze 

modlitwy i święte mowy, jak wznoszące się mury, strzec będą w waszych duszach nauki zbawienia. 

Świadectwo Boże niech was oświeca jak płomień i blask świateł; dla słabych bądźcie podporą, a ubogich 

chrońcie jak pod dachem. Wtedy Pan, wasz Bóg, za dobro uczynione w czasie odda wam dobra wieczności, 

i staniecie się na zawsze Jego własnością, Jemu poświęceni i w pełni doskonali” (św. Augustyn, Kazanie 

337,4-5).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 60-lecie służby pracowników Szpitala im. F. 

Raszei, 30.6.2013  

Abp Stanisław Gądecki. Dziękczynienie za 60 lat służby pracowników Szpitala im. Franciszka Raszei 

(Katedra Poznańska – 30.06.2013).  

 

Opatrzność pozwala nam dzisiaj złożyć dziękczynienie za 60 lat służby pracowników Szpitala im. 

Franciszka Raszei na rzecz zachowania życia i zdrowia. Złożyć podziękowanie Bogu i ludziom za pracę tej 

znanej i wielce zasłużonej dla ochrony zdrowia instytucji medycznej Poznania.  

   

Jakże nie wspomnieć w tym miejscu roli, jaką ten szpital odegrał podczas Poznańskiego Czerwca w 1956 

roku. Kiedy w pobliżu toczyły się najcięższe walki uliczne, to właśnie do niego trafiali ranni z tych okolic. 

„Szpital ten zapisał się w pamięci Poznaniaków, jako symbol pomocy w cierpieniu i świadek śmierci 

Bohaterów '56...”, jak głosi tablica umieszczona na elewacji tego obiektu, upamiętniająca heroiczne 

poświęcenie ówczesnych lekarzy i pielęgniarek.  

 

Szpital ten wpisał się w szczególne posłannictwo każdego szpitala, na jakie wskazuje nauczanie Jana Pawła 

II: „Pod szczególną rozwagę należy wziąć na nowo rolę szpitali, klinik i ośrodków rekonwalescencji: 

zgodnie ze swoją prawdziwą tożsamością nie są one jedynie instytucjami, w których otacza się opieką 

chorych i umierających, ale przede wszystkim środowiskami, w których dostrzega się i przeżywa ludzki i 

prawdziwie chrześcijański sens choroby, cierpienia i śmierci” (Evangelium vitae, 88).  

 

1. MEDYCYNA  

 

a. Temu chrześcijańskiemu sensowi choroby grożą zarówno niebezpieczeństwa zewnętrzne jak i 

wewnętrzne. Niebezpieczeństwem zewnętrznym będzie tzw. „medycyna na życzenie”, wedle której 

człowiek chory idzie do lekarza tak jak do supermarketu. Tego samego rodzaju niebezpieczeństwem jest też 

tzw. „medycyna handlowa”, polegająca na wmawianiu ludziom przez niektóre laboratoria farmaceutyczne, 
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że chorobami są normalne stany, takie jak nieśmiałość czy łysienie. Firmy te najpierw podnoszą alarm, aby 

następnie sprzedawać swoje „lekarstwa” na te rzekome choroby. Być może kryzys gospodarczy zmusi je do 

powrotu do swej istoty, tzn. do wspierania badań dotyczących rzadkich chorób, pandemii z Trzeciego 

Świata oraz opieki zdrowotnej nad najsłabszymi. 

Niebezpieczeństwem wewnętrznym jest brak ludzkiego podejścia do pacjenta, dlatego słusznie mówi się 

dzisiaj o potrzebie humanizacji medycyny.  

 

Ma ona obecnie trzy cele: przyczynić się do wyzdrowienia chorej osoby, bądź przynajmniej do skutecznego 

zahamowania rozwoju choroby; łagodzić towarzyszące jej bolesne symptomy; otoczyć opieką chorego 

biorąc pod uwagę wszystkie jego ludzkie oczekiwania. W dawnych czasach, nie mogąc zatrzymać postępu 

choroby, ani tym bardzie uzdrowić go, medycyna zadowalała się łagodzeniem cierpień chorego. Obecnie 

rozwój nauki i techniki chirurgicznej przyniosły możliwość pokonania choroby i współczesna medycyna 

bywa dzisiaj często zainteresowana wyłącznie tym aspektem sprawy. Z tym jednak wiąże się 

niebezpieczeństwo; kiedy osiągnięcie zadowalających rezultatów okazuje się niemożliwe, pacjent zostanie 

pozostawiony samemu sobie. A przecież każdy pacjent, nawet nieuleczalnie chory, posiada swoją ludzką 

godność, którą należy uszanować. Szacunek dla tej godności wymaga bezwarunkowego respektowania 

każdej indywidualnej istoty ludzkiej, narodzonej bądź nienarodzonej, zdrowej czy chorej, w jakimkolwiek 

byłaby ona stanie.  

 

b. Autentyczna medycyna służy życiu. Rodzącemu się życiu, cierpiącemu i choremu życiu, albo 

umierającemu życiu. Encyklika Evangelium vitae uczy: „Fakt, że prawodawstwo wielu państw, oddalając 

się nawet od fundamentalnych zasad swych konstytucji, nie tylko nie karze tego rodzaju praktyk 

wymierzonych przeciw życiu, ale wręcz uznaje je za całkowicie legalne, jest niepokojącym przejawem, a 

zarazem jedną z istotnych przyczyn poważnego kryzysu moralnego: czyny jednomyślnie uważane niegdyś 

za przestępcze i w powszechnym odczuciu moralnym niedopuszczalne, zyskują stopniowo społeczną 

aprobatę. Nawet medycyna, która z tytułu swego powołania ma służyć obronie życia ludzkiego i opiece nad 

nim, w niektórych dziedzinach staje się coraz częściej narzędziem czynów wymierzonych przeciw 

człowiekowi i tym samym zniekształca swoje oblicze, zaprzecza samej sobie i uwłacza godności tych, 

którzy ją uprawiają. W takim kontekście kulturowym i prawnym również poważne problemy 

demograficzne, społeczne i rodzinne, nękające wiele narodów świata i domagające się odpowiedzialnej i 

czynnej reakcji ze strony społeczności narodowych i międzynarodowych, stają się przedmiotem rozwiązań 

fałszywych i złudnych, sprzecznych z prawdą oraz z dobrem osób i narodów.  

 

Prowadzi to do dramatycznych konsekwencji: choć samo zjawisko eliminacji wielu ludzkich istot poczętych 

lub bliskich już kresu życia jest niezwykle groźne i niepokojące, równie groźny i niepokojący jest fakt, że 

nawet ludzkie sumienie zostaje jak gdyby zaćmione przez oddziaływanie wielorakich uwarunkowań i z 

coraz większym trudem dostrzega różnicę między dobrem a złem w sprawach dotyczących fundamentalnej 

wartości ludzkiego życia” (Evangelium vitae, 4).  

 

Na personelu służby zdrowia: lekarzach, farmaceutach, pielęgniarkach i pielęgniarzach, kapelanach, 

pracownikach administracyjnych i wolontariuszach spoczywa w tym względzie szczególna 

odpowiedzialność: „Ich zawód każe im strzec ludzkiego życia i służyć mu. W dzisiejszym kontekście 

kulturowym i społecznym, w którym nauka i sztuka medyczna zdają się tracić swój wrodzony wymiar 

etyczny, mogą doznawać oni często silnej pokusy manipulowania życiem, z czasem wręcz powodowania 

śmierci. Wobec istnienia takiej pokusy wzrasta niezmiernie ich odpowiedzialność, która znajduje najgłębszą 

inspirację i najmocniejsze oparcie właśnie we wrodzonym i niezbywalnym wymiarze etycznym zawodu 

lekarskiego, o czym świadczy już starożytna, ale zawsze aktualna przysięga Hipokratesa, według której 

każdy lekarz jest zobowiązany okazywać najwyższy szacunek życiu ludzkiemu i jego świętości.  

 

Absolutne poszanowanie każdego niewinnego życia ludzkiego nakazuje także skorzystać z prawa do 
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sprzeciwu sumienia wobec aborcji i eutanazji. „Uśmiercenie” nigdy nie może zostać uznane za działanie 

lecznicze, nawet wówczas, gdy jedyną intencją jest spełnienie żądania pacjenta: jest to raczej 

sprzeniewierzenie się zawodowi lekarskiemu, który można określić jako żarliwe i stanowcze „tak” wobec 

życia. Także w dziedzinie poszukiwań biomedycznych, fascynującej i zapowiadającej nowe wielkie 

odkrycia służące dobru ludzkości, należy zawsze unikać eksperymentów, badań i zastosowań, które 

lekceważąc nienaruszalną godność ludzkiej istoty przestają służyć człowiekowi i choć pozornie mu 

pomagają, w rzeczywistości są wymierzone przeciw niemu” (por. Evangelium vitae, 89).  

 

c. W wysoce stechnologizowanym społeczeństwie pacjentowi grozi „urzeczowienie”. Wymogi nauki, 

techniki i organizacji służby zdrowia burzą jego zwyczajne życie. Poddany wysoce stechnologizowanej 

medycynie, pozbawionej wystarczającej ludzkiej emocji, popada w alienację. Dlatego papież Benedykt XVI 

wzywał swego czasu do tzw. „sojuszu terapeutycznego” między lekarzem i pacjentem (110. Zjazd 

włoskiego stowarzyszenia chirurgów – 20.10.2008). Sojusz ten zwraca uwagę na potrzebę wzajemnego 

zaufania między lekarzem i pacjentem. W jego kontekście można wypracować program terapii, który może 

prowadzić zarówno do śmiałych interwencji ratowania życia, jak i do decyzji o zadowoleniu się zwykłymi 

środkami, jakie oferuje medycyna. Sojusz terapeutyczny z pacjentem ma ogromne znaczenie dla 

powodzenia terapii, ponieważ niesie „element nadziei”. Pacjent bowiem pragnie, by patrzono na niego z 

życzliwością, a nie tylko by go badano. Chce, by go słuchano, a nie tylko poddawano wyszukanym 

badaniom. Chce mieć pewność, że zajmujący się nim lekarz myśli o nim i ma go w swoim sercu.  

 

2. MEDYCY  
 

a. Przykładem takiego sojuszu terapeutycznego z przeszłości był św. Józef Moscati (1880-1927), ordynator 

szpitala w Neapolu, wybitny naukowiec, wykładowca fizjologii człowieka oraz biochemii.  

 

Był on niezrównanym erudytą, diagnostą, który wprawiał w zakłopotanie uczniów i mistrzów. W 1911 roku 

jako najmłodszy wygrał konkurs na zastępcę ordynatora Zjednoczonych Szpitali Neapolu, w którym brali 

udział najwybitniejsi lekarze, oczekujący na to stanowisko od 30-tu lat. Został członkiem Królewskiej 

Akademii Medyczno-Chirurgicznej. Swobodnie dyskutował o filozofii, sztuce, literaturze, muzyce, teologii 

czy urbanistyce. Wielu nienawidziło go z powodu jego naukowej wyższości. On zaś doprowadził do 

rozkwitu powierzony mu instytut anatomii patologicznej, tworząc coś na kształt wspólnoty, która pracowała 

razem kierując się współzawodnictwem i ideałami. Uważałem – mawiał – że wymogiem sumienia jest 

nauczenie młodych ludzi, aby brzydzili się rutyną i zazdrosnym skrywaniem owoców własnego 

doświadczenia, ale by ukazywali je innym. Cierpienia nie traktował jako skórczu mięśniowego, ale jako 

wołanie duszy, do której przychodzi lekarz z płomieniem miłości miłosiernej. Ostatecznie bowiem nie 

nauka, lecz miłość przemieniła świat.  

 

Charakteryzował go brak zainteresowania pieniędzmi. Gdy otrzymywał kopertę z honorarium, które uważał 

za zbyt wysokie, zwracał część pieniędzmi ze słowami: „bierzecie mnie za złodzieja”. W przypadku 

biednych czasami sam płacił za realizację recept. Przewidział to, co nas dzisiaj spotyka, tj. traktowanie 

chorych jako towaru, albo akcji na giełdzie.  

 

Był poniżany i wyszydzany przez tych, którzy niechętnie patrzyli na jego szczere wyznanie wiary 

katolickiej. Sławnemu tenorowi, Enrico Carruso – który konsultował się u najlepszych specjalistów w USA, 

ale nikt nie był mu w stanie postawić poprawnej diagnozy – odpowiedział: „Konsultował się pan ze 

wszystkimi lekarzami, ale nie zasięgnął pan jeszcze rady u Chrystusa”. Mawiał: kto każdego rana przyjmuje 

Komunię świętą, ten ma w sobie energię, która się nigdy nie wyczerpuje. Wszystkich chorych pytał, czy są 

w stanie łaski uświęcającej, czy są w porządku wobec własnego sumienia. Najpierw leczył dusze, a dopiero 

potem ciała tych, którzy się do niego zwracali. Pacjentowi, który po miesiącach leczenia zdawał się nie 

reagować na kurację, otwarcie powiedział: „Pan się nie wyspowiadał, dlatego pan nie wyzdrowieje”.  
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Podczas jego pogrzebu napisano: „Płaczemy, bo świat stracił świętego, Neapol stracił wzór cnót, a biedni i 

chorzy utracili wszystko” (por. A. M. Sicari, Życie duchowe chrześcijanina, Poznań 1999, 224-244).  

 

b. Bliższym czasowo przykładem owego sojuszu terapeutycznego był Franciszek Raszeja, lekarz i 

nauczyciel uniwersytecki, patron szpitala, którego rocznicę istnienia obchodzimy. Po studiach medycznych 

w Münster, Krakowie i Poznaniu oraz uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych – pracował w klinice 

uniwersyteckiej w Poznaniu. Habilitował się w roku 1931 i został dyrektorem szpitala ortopedycznego w 

Swarzędzu, a jednocześnie kierował polikliniką ortopedyczną w Poznaniu. Doprowadził w roku 1935 do 

ponownego otwarcia szpitala ortopedycznego Uniwersytetu Poznańskiego i objął jego kierownictwo.  

 

We wrześniu 1939 roku pracował jako lekarz w Warszawie, gdzie nauczał na Tajnym Uniwersytecie 

Warszawskim. Tam skontaktował się z profesorem Ludwikiem Hirszfeldem i zorganizował akcje 

krwiodawstwa na rzecz ludności żydowskiej. A potem – dnia 21 lipca 1942 roku – udał się na teren getta, by 

zająć się chorym pacjentem i tam został zamordowany przez gestapowców razem ze swoim pacjentem i jego 

rodziną, dwoma żydowskimi lekarzami oraz pielęgniarką.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec, dziękuję serdecznie Zarządowi, pełniącemu funkcję dyrektora, ordynatorom, wszystkim 

lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom szpitala, wszystkim wolontariuszom za ich serce i umysł 

dedykowany służbie bliźnim. „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej 

wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!” 

(Ga 5,13). Wszystkim bez wyjątku życzę, by miłość Boga była zawsze żywa w ich sercach.  

 

Zakończmy naszą dzisiejszą refleksję słowami modlitwy porannej lekarza, przypisywanej Majmonidesowi z 

Kordoby: „Napełnij Boże duszę moją miłością do sztuki mojej i do wszystkich stworzeń. Nie dopuść, by 

chęć zysku lub poszukiwanie sławy wpłynęły na wykonywanie mojego zawodu, albowiem wrogowie 

prawdy i miłości do ludzi mogliby otumanić mnie i odwieść mnie daleko od wspaniałego obowiązku 

czynienia dobrze dzieciom Twoim. Wzmagaj Boże siłę mego serca, aby zawsze było gotowe służyć 

biednemu i bogatemu, przyjacielowi i wrogowi, złemu i dobremu. Uczyń, by chorzy moi mieli zaufanie do 

mnie i do sztuki mojej. Jeśli nieświadomie potępiają mnie i szydzą ze mnie, spraw, aby ukochanie sztuki 

mojej strzegło mnie jak zbroja, żebym mógł wytrwać w prawdzie, nie dbając o potęgę i rozgłos i o wiek 

moich wrogów. Użycz mi Boże wyrozumiałości i cierpliwości w stosunku do chorych upartych lub 

prostaków. Uczyń mnie wstrzemięźliwym we wszystkim, ale nienasyconym w zdobywaniu wiedzy. Oddal 

ode mnie myśl, że wszystko mogę. Użycz mi siły woli i sposobności do coraz większego poszerzania moich 

wiadomości” (Majmonides /1135-1204/). Tak umiał modlić się lekarz już w XII wieku po Chrystusie.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Odpust Matki Bożej Pocieszenia, 2.7.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Consolata. Odpust Matki Bożej Pocieszenia (Borek Wielkopolski – 2.07.2013). 

 

Z radością w sercu przybywamy dzisiaj do sanktuarium w Borku, gdzie ma swój tron Matka Pocieszenia. 

Przychodzimy tutaj w gronie dorosłych, młodzieży i dzieci, ponieważ przyprowadza nas smutek, związany z 

naszą ludzką kondycją, który domaga się „pocieszenia”. Przychodzimy, ponieważ nie chcemy poprzestawać 

na płytkim psychologizmie, sentymentalizmie czy przejściowej egzaltacji. Chcemy natomiast zrozumieć, 

czym jest prawdziwe, chrześcijańskie pocieszenie, jakie nam przynosi Patronka tutejszego sanktuarium.  
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1. SMUTEK  

 

Pierwszą rzeczą jest dostrzeżenie powszechnego smutku, który towarzyszy ludzkiemu życiu. Któż z nas 

nigdy nie doświadczył strapienia? Kto nie cierpiał z powodu krzywdy, upokorzenia, doznanej 

niesprawiedliwości, czy wreszcie smutku spowodowanego naturalnym biegiem życia z jego bolesnymi 

zdarzeniami takimi jak bieda, choroba, czy śmierć kogoś bliskiego? Utrapienie i smutek zdaje się być 

nieodstępnym składnikiem naszego życia, którego nie da się w żaden sposób uniknąć. Przybiera on 

najróżniejszy kształt. Jego powodem są zazwyczaj:  

 

• troski doczesne (co będziemy jedli, pili, w co się przyodziejemy, dach nad głową (por. Łk 2, 29); czyli 

groźba biedy, 

• doznane krzywdy, 

• słabości fizyczne własne albo bliskich (choroba),  

• słabości moralne własne lub bliskich (grzech; np. życie osiągane niegodziwymi środkami, jak w in vitro),  

• śmierć bliskiej osoby, 

• bliskość własnej śmierci. 

 

Biblia nie ukrywa tego, że istnieje smutek ludzki, którego nie da się pocieszyć. W wymiarze indywidualnym 

jego symbolem był Jakub, przekonany o śmierci swego syna Józefa: „Jakub rozdarł swoje szaty, a potem 

przepasał biodra worem i opłakiwał syna przez długi czas. Gdy zaś wszyscy jego synowie i córki usiłowali 

go pocieszać, nie słuchał pociech, mówiąc: Już w smutku zejdę za synem moim do Szeolu. I ojciec jego 

[nadal] go opłakiwał” (Rdz 37, 34-35). 

 

W wymiarze zbiorowym był to smutek Jerozolimy, czyli smutek narodu, który został wygnany ze swojej 

ziemi: „Płacze, płacze wśród nocy, na policzkach jej łzy, a nikt jej nie pociesza spośród wszystkich 

przyjaciół; zdradzili ją wszyscy najbliżsi i stali się wrogami” (Lm 1, 2). „W Rama daje się słyszeć lament i 

gorzki płacz. Rachel opłakuje swoich synów, nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma” (Jer 31,15). 

 

Na przekór smutkowi „nie do pocieszenia”, Pismo Święte zakazuje trwania w długotrwałym smutku: 

„Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce, i oddal długotrwały smutek od siebie; bo smutek zgubił 

wielu i nie ma z niego żadnego pożytku” (Syr 30, 24.23).  

 

2. POCIESZENIE OD BOGA  
 

Biblia uczy nas tego, abyśmy – dzięki wierze – obracali nasz smutek w nasze dobro duchowe, umacniając 

naszą więź z Bogiem, który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym. 

 

a. Doświadczenie duchowe Ludu Bożego uczy jednoznacznie, że pierwszym i najważniejszym źródłem 

naszego pocieszenia jest Pan Bóg. „Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę” – powie o 

Bogu prorok Izajasz (Iz 66, 13). O tym samym często wspominają psalmy. „Gdy się w moim sercu mnożą 

niepokoje, Twoje pociechy mnie orzeźwiają” (Ps 94, 19). „Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, lecz 

znowu przywrócisz mi życie i z czeluści ziemi znów mnie wydobędziesz. Pomnóż moją godność i pociesz 

mnie na nowo!” (Ps 71, 20-21). „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 

Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; 

namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity” (Ps 23, 4-5). Dlatego Bóg jest nazywany przez 

Apostoła Pawła „Bogiem wszelkiej pociechy” (2 Kor 1, 3). 

 

Konkretnym instrumentem Bożego pocieszenia jest Prawo Boże: „Niech Twoja łaska stanie mi się pociechą 

zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze. Niech zaznam Twojej litości, abym żył, bo Twoje Prawo jest moją 

rozkoszą” (Ps 119, 76-77). Ono jest Słowem Bożym: „słowa Pana zabrzmiały zmiłowaniem i pociechą. 

(Zach 1, 13). „Pomnij na słowo swoje do Twojego sługi, przez które mi dałeś nadzieję. W moim ucisku to 

pociechą dla mnie, że Twoja mowa obdarza mnie życiem. (Ps 119, 49-50). Ono jest mądrością Izraela. Ono 
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jego pociechą: „wiedza wyprzedza znaki i cuda, następstwa chwil i czasów. Postanowiłem więc wziąć ją za 

towarzyszkę życia, wiedząc, że mi będzie doradczynią w dobrem, a w troskach i w smutku pociechą. (Mdr 

8, 8-9). Tę mądrość, czyli Prawo, przybliżali ludowi prorocy: „Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu 

ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze” (1Kor 14, 3; por. Syr 49, 9-10; Rz 15, 4). Ono jest zawarte w świętych 

księgach: „Pociechę bowiem swoją mamy w księgach świętych, które są w naszych rękach” (1 Mach 12, 8-

9). Pocieszeniem jest również wspomnienie Bożego wsparcia otrzymanego w przeszłości: „Przypominając 

sobie Twoje wyroki odwieczne, Panie, doznaję pociechy” (Ps 119, 52). Pocieszać, znaczy ostatecznie 

odnosić całą rzeczywistość, w której żyjemy, do Boga. Nie skupiać jej na sobie i swoich rozwiązaniach, ale 

skupiać ją na Bogu. On zawsze daje szersze możliwości. Ja mogę ofiarować – nawet bogate – lecz tylko 

moje doświadczenie. To za mało, by komuś dać wolność. Nawet Zmartwychwstały Jezus, pocieszając 

dwóch mężczyzn idących do Emaus odniósł się do historii zbawienia. 

 

Dla Nowego Testamentu głównym źródłem pocieszenia jest już nie tyle bezosobowe Prawo, lecz osoba 

Jezusa. Symeon, „człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela”, czyli Jezusa (Łk 2, 25). 

Na Niego wskazywał Jan Chrzciciel (por. J 1, 22). Sam Jezus – komentując słowa Izajasza proroka odnosi je 

do siebie: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł 

dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 

abym obwoływał rok łaski od Pana. [...] Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, 

któreście słyszeli»” (Łk 4, 18-19.21). 

 

Ten Jezus – odchodząc z tego świata – przekazał Kościołowi innego Pocieszyciela, którym jest Duch 

Święty: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – (J 14, 16). 

Dzięki Niemu: „Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i 

napełniał się pociechą Ducha Świętego” (Dz 9, 31).  

 

b. Apostoł Paweł doświadczył osobiście pociechy pochodzącej od Boga. Błogosławi za to Boga 

następującymi słowami: „Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i 

Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać 

tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga” (2 Kor 1, 3-4). 

Paweł doświadczył w swoim życiu apostolskim wielkich utrapień, licznych trudności i udręk, które musiał 

pokonać. Cierpiał okrutnie, ale we wszystkich tych trudnościach, które wydawały się bez wyjścia 

otrzymywał od Boga pociechę i pokrzepienie. Musiał znieść prześladowania, bywał więziony, ale zawsze 

czuł się wewnętrznie wolny, ożywiała go bowiem pociecha Ducha Świętego oraz pragnienie głoszenia 

ewangelicznego słowa nadziei. Kiedy cierpi dla Chrystusa, doznaje Bożej pociechy. Pisze: „Jak bowiem 

obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy” (2 Kor 1, 5).  

 

Błogosławieństwa rozpoczynające Drugi List do Koryntian są wezwaniem do tego, by nie poddać się w 

obliczu cierpień i trudności. Jest to zachęta do przeżywania każdej sytuacji w zjednoczeniu z Chrystusem, 

który bierze na siebie całe cierpienie i grzech świata, by przynieść światło, nadzieję i odkupienie (por. 

Benedykt XVI, Bóg pociesza w strapieniu. Audiencja generalna – 30.05.2012). 

 

Głęboka wieź z Chrystusem pozwala nam dzielić cierpienia i udręki braci. Pisze św. Paweł: „Któż odczuwa 

słabość, bym i ja nie czuł się słaby? Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął” (2 Kor 11, 29). Ten 

udział w cierpieniach braci nie jest podyktowany zwykłą życzliwością, ani li tylko ludzką wielkodusznością 

lub duchem altruizmu, on rodzi się z pociechy Pańskiej, z przeogromnej mocy Boga, a nie z nas (por. 2 Kor 

4, 7). 

 

3. POCIESZENIE OD MARYI  
 

A Maryja? Dlaczego Maryja miałaby przynosić nam pocieszenie, skoro istnieje Bóg, istnieje Chrystus 

uwielbiony, istnieje Duch Święty? Ona jest Matka Pocieszenia, ponieważ dała ziemskie życie 
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Pocieszycielowi. Zwrócił na to uwagę już starzec Symeon, oczekujący „pociechy Izraela”, spotykając 

rodziców przynoszących dziecko Jezus do świątyni.  

 

Ona jest Matką Pocieszenia także dlatego, bo jest naszą Matką. A między Matką a dzieckiem istnieje zawsze 

ów „jedyny i niepowtarzalny związek osób: matki z dzieckiem oraz dziecka z matką. Również, kiedy ta 

sama niewiasta jest matką wielu dzieci, jej osobisty stosunek do każdego z nich charakteryzuje 

macierzyństwo w samej jego istocie. Każde bowiem z dzieci jest zrodzone w sposób jedyny i 

niepowtarzalny, zarówno dla matki, jak dla dziecka. Każde też w sposób jedyny i niepowtarzalny jest 

ogarnięte ową macierzyńską miłością, na jakiej opiera się jego wychowanie i dojrzewanie w 

człowieczeństwie. Można powiedzieć, iż „macierzyństwo w porządku łaski” zachowuje analogię tego, co 

„w porządku natury” charakteryzuje związek matki z dzieckiem” (Redemptoris Mater, 45).  

 

Maryję nazywamy naszą Pocieszycielką, bo ona przychodzi nam z pomocą, pocieszając nas w każdym 

naszym utrapieniu. Zapowiadała to już scena wesela w Kanie Galilejskiej. Kiedy zabrakło tam wina, Maryja 

wyprosiła u swego Syna Bożą pomoc. Piękne świadectwo o tym daje św. Bernard: „Wzywaj Maryję! [...] 

Nie waham się powiedzieć, że i Ona zostanie wysłuchana, bo całkowicie jest oddana i uległa Panu. I z całą 

pewnością Syn wysłuchuje Matkę, a i Syna wysłucha Ojciec” (7. Kazanie na Narodzenie NMP). 

 

Maryja – obecna w Kościele jako Matka Odkupiciela – po macierzyńsku uczestniczy w „ciężkiej walce 

przeciw mocom ciemności”, jaka toczy się w ciągu całej historii ludzkiej. Stąd też chrześcijanie z ufnością 

wznosząc oczy ku Maryi w swoim ziemskim pielgrzymowaniu, starają się usilnie o to, aby wzrastać w 

świętości. Maryja pomaga wszystkim swoim dzieciom, „aby w Chrystusie znajdowali drogę do domu Ojca” 

( Redemptoris Mater, 47). Tego doświadczały całe pokolenia nawiedzające to wzniosłe boreckie 

sanktuarium. Dlatego i my zwracamy się do Niej słowami litanii:  

 

Pocieszenie Świata, 

Pocieszenie strapionych, 

Pocieszenie płaczących, 

Pocieszenie opuszczonych, 

Pocieszenie nędznych, 

Pocieszenie wygnańców, 

Pocieszenie żywych i umarłych, 

Pocieszenie przyjaciół Bożych, 

Pociecho rozpaczających, 

Pocieszycielko ubogich, 

Pocieszycielko wdów i sierot, 

Pocieszycielko najlitościwsza chorych, 

Pocieszycielko doskonałych i niedoskonałych , 

(z Litanii do Matki Bożej Pocieszenia) 

Wstawiaj się za nami! 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec wymowny i inspirujący przykład. Pewna chińska legenda opowiada o kobiecie, która straciła 

jedynego syna. Pogrążona w smutku przyszła do mędrca i prosiła go, aby nauczył jej jakieś modlitwy, która 

mogłaby przywrócić życie jej synowi? Starzec powiedział: Przynieś mi ziarnko gorczycy z domu, który 

nigdy nie zaznał smutku. Będzie mi ono potrzebne, aby wypędzić smutek z twojego życia. 

 

Kobieta chodziła długo, odwiedzając rozmaite domy bogatych i biednych. Wszędzie jednak spotykała ludzi, 

którzy w ten czy inny sposób doznali smutku. W niektórych miejscach zatrzymywała się na dłużej, aby 

pocieszać zasmuconych. Zaangażowała się tak mocno w pocieszanie innych, że na koniec zapomniała o 

poszukiwaniu magicznego ziarnka gorczycy. I nawet nie zauważyła, że poszukiwanie ziarnka gorczycy 

wypędziło smutek z jej życia. 
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Tak, cierpienie towarzyszy każdemu z nas. Pragniemy się od niego wyzwolić. Poszukujemy – jak kobieta z 

chińskiej legendy – ziarnka gorczycy, które pomogłoby nam przemienić nasz smutek w radość. Jedna z dróg 

wyzwolenia od smutku polega na tym, by dostrzec cierpienie i smutek innych, i starać się im pomóc, 

ponieważ pocieszając innych sami znajdziemy pociechę.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, XIV Niedziela Zwykła C, 7.7.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Aby głosili królestwo Boże. XIV Niedziela Zwykła C (Wieleń - 7.07.2013). 

 

W dniu patronalnym tutejszego sanktuarium przypominamy sobie najpierw imponującą koronację 

wieleńskiej Matki Bożej Ucieczki Grzeszników. Przeżywaliśmy wówczas wielką radość, której nie da się do 

końca wyrazić słowami. A dzisiaj minęło już 8 lat od tamtej chwili, my zaś dalej rozważamy tę samą 

Ewangelię, zastanawiając się – przed obliczem naszej Matki niebieskiej – nad byciem każdego i każdej z 

nas zwiastunem królestwa Bożego.  

   

1. ZGROMADZENIE WSZYSTKICH NARODÓW  

 

Po powrocie z wygnania babilońskiego prorok (Trito-Izajasz) przepowiadał odnowionej Jerozolimie radość, 

bezpieczeństwo, pokój, pociechę i szczęście (por. Iz 66,10-14c): „Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i 

chwałę narodów jak strumień wezbrany [...] Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę” (Iz 

66,12-13). Inaczej mówiąc, zapowiadał nadejście czasów mesjańskich.  

 

Udział w dobrach czasów mesjańskich pragnął przekazać „wielu” ludziom. Dlatego najpierw wysyła 

posłańców na krańce ówczesnego świata, w pierwszym rzędzie do Żydów rozproszonych między narodami, 

aby ich sprowadzić do Jerozolimy. „Wyślę – mówi Bóg – niektórych ocalałych z nich do narodów [...]. Oni 

ogłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich 

waszych braci. Idzie więc najpierw o zgromadzenie w Jerozolimie Żydów rozproszonych w różnych krajach 

– przy pomocy innych Żydów, którzy wrócili z wygnania (por. Iz 66,18-20).  

 

Ale na tym się nie kończy. Uczta na Syjonie jest przygotowana nie tylko dla Żydów, ale także dla tych 

wybranych z wszystkich narodów, którzy uwierzyli w Jahwe (por. Iz 2,2-5; 42,4): „Cudzoziemców zaś, 

którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – 

wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, 

przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą 

przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów” (Iz 56,6-

7). Stanie się rzecz niesłychana; spośród pogan, prozelitów, którzy uwierzyli w Jahwe, Pan Bóg wybierze 

sobie nawet kapłanów i lewitów (por. Iz 66,21).  

 

„Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie!  

Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili,  

ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech;  

ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały”. 

 

2. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO  
 

Kiedy zaś nadeszła „pełnia czasów”, Jezus proklamuje ponownie Dobrą Nowinę. Nie tylko naucza, 
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podobnie jak uczeni w Piśmie, ale obwieszcza swoje orędzie o panowaniu Boga. „Słuchaj, Izraelu, Pan jest 

naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej 

duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6,4-5). Panowanie Boga, czyli samo sedno Tory ustanawia 

centralnym punktem swego przepowiadania. Jezus musiał posiadać przeczucie – dla nas niemal przerażające 

– kim jest Bóg i co stanowi centrum Jego woli (por. G. Lohfink, Jezus z Nazaretu. Czego chciał. Kim był”, 

282.283). Najpierw obwieszcza to sam, a następnie każe obwieszczać to swoim apostołom i uczniom.  

 

Jezus postępuje podobnie jak czynił to wcześniej Pan Bóg, rozsyłając swoich zwiastunów, aby udali się z 

Dobrą Nowiną o królestwie Bożym i przygotowali ludzi do spotkania z Nim (por. Łk 9,1-6). To, co sam 

czynił do tej pory, teraz będą czynili Jego apostołowie i uczniowie. Będą obwieszczać obecność królestwa 

Bożego. Obecność samego Boga między ludźmi.  

 

W pierwszej kolejności posłał 12 apostołów. Posyła Dwunastu do głoszenia Ewangelii po wsiach: „Wtedy 

zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał 

ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. [...] Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc 

Ewangelię i uzdrawiając wszędzie” (Łk 9,1.6).  

 

W drugiej kolejności Jezus rozesłał 72 uczniów – ponownie do Żydów – z podobnym przesłaniem, aby 

zwiastowali bliskość królestwa Bożego. Tym razem nie do wsi, ale do miast i miejscowości: „Jezus 

wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i 

miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” (Łk 10,1). W rzadko którym fragmencie Pisma św. widać 

wyraźniej, jak bardzo Chrystus ceni człowieka, zapraszając go do współpracy w swoim dziele.  

 

Misja głoszenia królestwa Bożego Izraelowi była więc najpierw prowadzona przez grono 12 apostołów, 

czyli reprezentantów 12 plemion nowego Izraela. Tym razem celem ewangelizacji byłby Izrael. Następnie ta 

sama misja była prowadzona przez 72. uczniów. Liczba 72 mogła stanowić nawiązanie do liczby członków 

– utworzonej przez Mojżesza – Rady Starszych; po sześciu ludzi z każdego z 12. pokoleń Izraela. Inni 

twierdzą, iż jest to raczej nawiązanie do liczby całości, do 72 narodów świata wymienionych w spisie 

greckiej Księgi Rodzaju (10,2-31; LXX). „A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden 

i jedno będzie Jego imię” (Zach 14,9). W tym przypadku domniemanym celem ewangelizacji byłyby 

wszystkie narody świata, czego zapowiedzią było wyjście samego Jezusa do pogan i uzdrowienia oraz 

wskrzeszenia, jakich dokonał na rzecz wierzących pogan w czasie swojej publicznej działalności.  

   

„Posyłam was do serc z zawiści twardych, 

Do oczu ślepych, zaciśniętych rąk, 

Gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych, 

Posyłam was na całej ziemi krąg”.  

 

Powołując do głoszenia królestwa Bożego, Chrystus uwzględnia cechy ludzkiej natury zwiastunów Dobrej 

Nowiny. Wie na przykład, że w pojedynkę źle się pracuje, dlatego wysyła uczniów po dwóch, aby się 

wzajemnie wspierali i mobilizowali. Wie, że grozi im pokusa dostosowania się do zwyczajów, jakimi rządzi 

się świat, dlatego każe im zrezygnować ze wszystkich światowych zabezpieczeń. Wie, że łatwo zbacza się z 

obranej drogi i rozprasza na różne cele, dlatego każe się koncentrować na jednym. Wie, że zbytnia troska o 

środki do pracy przeszkadza nieraz w samej pracy i powoduje jej bezowocność, dlatego wymaga ubóstwa. 

Wie, że człowiek lubi gonić za odmianą i jest niecierpliwy, każe więc trzymać się jednego miejsca, dopóki 

nie ukończy się wyznaczonego zadania. Gdy praca nie rokuje nadziei na owoce, każe nie tracić czasu. Wie 

też, że człowiek lubi oglądać owoce swojej pracy, dlatego pozwala się nimi cieszyć, z tym jednak 

zastrzeżeniem, że więź z Jezusem jest o wiele ważniejsza.  
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A potem: „Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet 

złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. 

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie 

zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona 

zapisane są w niebie”. (Łk 10,17-20).  

W tych słowach uczniowie wyrazili radość żniwiarzy, którzy zebrali plony i przynoszą je Panu (por. Iz 9,2). 

Przynoszą owoc pierwszej ewangelizacji. Mimo, że ostateczne zwycięstwo nad szatanem dokona się dopiero 

na końcu czasów (por. 1Kor 15,24-27; Ap 12,9-10), uczniowie już teraz doświadczają radości królestwa 

Bożego i jego owoców. Poprzez głoszenie Dobrej Nowiny szatan już teraz jest zrzucany z miejsca, które 

zajął.  

 

3. DZISIAJ  

 

Kiedy Jezus mówi, „żniwo wielkie, ale robotników mało” to mimowolnie myślimy, że słowa te odnoszą się 

do „specjalistów” w tym dziele, czyli do duchowieństwa i zakonników.  

Istotnie tak właśnie zrozumiał to posłanie np. św. Franciszek. Jako młodzieniec, jeszcze przed swoim 

nawróceniem, spotkał prawdopodobnie eremitów syryjskich, którzy wiedli życie pustelnicze na stokach 

Monte Subasio. Spotkanie to wzmogło pragnienie odosobnienia i życia eremickiego, czego zapowiedź 

można napotkać w jego „Regule dla pustelni”. Dopiero wysłuchanie Ewangelii o rozesłaniu uczniów (por. 

Łk 10,1-6) i apostołów (por. Mt 10,5-15) sprawiło, że św. Franciszek porzucił strój eremity i wybrał życie 

podzielone między modlitwę, kontemplację i apostolat.  

 

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że to nie tylko oni, ale wszyscy uczniowie Jezusa, są powołani do 

niesienia misji Kościoła w imię Chrystusa. Dlatego każdy z ochrzczonych jest powołany – wzorem 

apostołów i uczniów – do gorliwego głoszenia Dobrej Nowiny. Każdy może to robić w najprostszy z 

możliwych sposobów, czyli świadectwem własnego życia. A chociaż czasami może nas spotkać w związku 

z tym uznanie i podziw, to jednak częściej napotkamy na trudności, na brak zrozumienia i odrzucenie. I tak 

jak uznanie ze strony ludzi nie może być naszym celem, tak też odrzucenie z ich strony nie może być dla nas 

powodem zniechęcenia. Jezus wskazuje nam dalszy, ostateczny cel naszych działań: „Cieszcie się, że wasze 

imiona zapisane są w niebie”. Możemy zostać odrzuceni, wykpieni i opuszczeni przez ludzi, ale nigdy przez 

Chrystusa. Zapraszając nas do swojego żniwa, czyli głoszenia Ewangelii o zbawieniu, Chrystus nie stawia 

żadnych warunków. Niepotrzebne jest jakieś specjalne pochodzenie społeczne, stan majątkowy, 

rekomendacja, czy narodowość – nic, poza własną, dobrą wolą. Ojciec Żelazek mawiał: „trzeba tylko 

chcieć”.  

 

„Do przekazania treści czysto doktrynalnej, pewnej idei, być może wystarczyłaby książka albo powtarzanie 

ustnego przesłania. Lecz tym, co przekazuje się w Kościele, tym, co przekazuje się w jego żywej Tradycji, 

jest nowe światło, rodzące się ze spotkania z Bogiem żywym, światło, które sięga centrum osoby, jej serca, 

angażując jej umysł, jej wolę oraz jej życie uczuciowe, otwierając ją na żywe relacje w komunii z Bogiem i 

innymi ludźmi” (Lumen fidei, 40).  

 

Ewangelizacja nie może się ograniczać do dzieł charytatywnych. Okazywanie pomocy ludziom żyjącym w 

materialnej nędzy – tym, którzy są głodni, którzy potrzebują odzieży i dachu nad głową – jest pięknym 

uczynkiem miłosierdzia, to jednak nie wystarcza. Owszem, musimy troszczyć się o tych, którzy cierpią z 

powodu niedostatku, i otaczać ich opieką, ale na tym świecie istnieje ubóstwo dotkliwsze, jest ubóstwo tych, 

którzy nie wierzą w Boga. Dramatycznym źródłem największego ludzkiego ubóstwa jest odrzucenie, 

obojętność, odrzucenie i nienawiść względem Chrystusa. Względem tego, który nas kocha, który za nas 

umarł, który dla nas zmartwychwstał.  
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Terenem misyjnym są nie tylko wszystkie kraje, lecz również nasze otoczenie, nasze wioski, w których 

mieszkamy, nasze serca, dusze i umysły – nasze własne i bliźnich. Jakże często topimy się dzisiaj w 

zgorzknieniu i narzekaniu, że za dużo w naszej ojczyźnie korupcji, narkomanów, alkoholików, 

niewychowanej młodzieży, rozbitych małżeństw, duchownych nie wypełniających wiernie swojej posługi. 

Żniwo – podobnie jak za czasów Jezusa – jest dzisiaj ogromne.  

 

Jedno jest także pewne, robotnicy w sutannach do tej pracy już nie wystarczą. Dlatego warto ufnie prosić, by 

każdy z nas osobiście, podjął się tego zadania, które przyjęliśmy jako nasze, własne razem z sakramentem 

chrztu świętego. Czy ja zdaje sobie sprawę z tego, że modlitwa Pańska o dobrych „żniwiarzy” dotyczy w 

pierwszym rzędzie mnie samego? Czy wchodzę w powołanie „żniwiarza”, który ma gorliwie zająć się 

ewangelizowaniem siebie oraz najbliższych (dziecka, współmałżonka, podopiecznych, pracowników, 

przyjaciół)? Czy nie zwalniam się zbyt łatwo z głoszenia królestwa Bożego dzisiaj?  

 

Głoszenie Chrystusa i Jego zbawczego orędzia jest powinnością wszystkich. „Biada mi bowiem – stwierdzał 

św. Paweł – gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9,16). Na drodze do Damaszku zrozumiał, że głoszenie 

królestwa Bożego jest dziełem miłości. To miłość Chrystusa skłoniła go do przemierzania rozległych dróg 

Cesarstwa Rzymskiego. Miłość sprawiła, że stał się „wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić 

przynajmniej niektórych” (1 Kor 9,22). Patrząc na doświadczenie św. Pawła, uświadamiamy sobie, że 

działalność apostolska i misyjna jest odpowiedzią na miłość, jaką nas Bóg umiłował.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Zebraliśmy się dzisiaj tak gromadnie w tym pięknym, wieleńskim Wieczerniku, aby – jak apostołowie z 

Matką Jezusa – błagać o Ducha Świętego. Abyśmy otrzymali Jego moc i odwagę do wypełnienia misji 

zwiastunów królestwa Bożego. Potrzebujemy – o wiele bardziej niż apostołowie i 72 uczniów – aby Duch 

Święty nas w tym zadaniu umocnił i poprowadził. Abyśmy – razem z Maryją – podjęli się pracować nad 

odrodzeniem człowieka, nad odrodzeniem nas samych.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, V Misyjne Święto Młodych, 3.7.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Idźcie i głoście światu Ewangelię. Święto św. Tomasza Apostoła. V Misyjne 

Święto Młodych (Chludowo, 3.07.2013).  
 

Działalność misyjna Kościoła jest pilnie potrzebna i niezwykle ważna. Praca misyjna pozostaje podstawową 

posługą, jaką Kościół winien zapewnić dzisiejszemu światu, by nadać ewangeliczny wymiar przemianom 

kulturowym, społecznym i etycznym. Aby ofiarować Chrystusowe zbawienie człowiekowi naszych czasów, 

który dziś w wielu częściach świata cierpi poniżenie i ucisk z powodu powszechnego ubóstwa, przemocy i 

systematycznego łamania praw człowieka.  

   

Ten nakaz misyjny Chrystusa został nam ukazany w ewangelijnej scenie spotkania Zmartwychwstałego z 

niedowiarkiem Tomaszem (por. J 20,19-29) jako rezultat nierozerwalnego związku między wiarą a 

posłaniem.  

 

1. WIARA 
 

a. Na pierwszym spotkaniu ze Zmartwychwstałym we Wieczerniku zabrakło – nie wiemy z jakiego powodu 
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– Tomasza. Gdy się pojawił: „Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do 

nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie 

włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę” (J 20,25). Zazwyczaj tę wypowiedź Tomasza traktuje się jako 

dowód jego niedowiarstwa. W sumie jednak domagał się on tylko tego samego, czego wcześniej 

doświadczyli inni uczniowie. On także chciał najpierw ujrzeć „ręce i bok”, podobnie jak widzieli je 

wcześniej uczniowie.  

 

Zdaje się, że ta scena była potrzebna Ewangeliście po to, by wskazać na nowy rodzaj wiary, potrzebny 

Kościołowi po Wniebowstąpieniu, kiedy nie było już możliwości wierzyć „z widzenia”, trzeba było wierzyć 

„ze słyszenia”. Chodziło więc o nowy rodzaj wiary, potrzebnej także naszym czasom, czerpiącej swoją 

pewność z innych źródeł aniżeli „oglądanie” Jezusa.  

 

Odpowiedzią na niewiarę Tomasza jest ponowne pojawienie się Jezusa po ośmiu dniach. Według 

żydowskiego sposobu liczenia – liczono pierwszy i ostatni dzień danego okresu. Wyrażenie więc „po ośmiu 

dniach” można rozumieć „po tygodniu”, „tydzień później” – a więc w następną niedzielę.  

 

W następną więc niedzielę Tomasz spotkał się razem z innymi uczniami. „Jezus przyszedł mimo drzwi 

zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Potem rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i 

zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym! (me 

ginou apistos alla pistos)»”. Jezus zwraca się bezpośrednio do Tomasza, stawiając się do jego dyspozycji. 

Chce go przekonać. Rozumie jego niedowierzanie.  

 

Reakcją Tomasza na pełną miłości postawę Jezusa jest wyznanie wiary: „Pan mój i Bóg mój” (słowo „Pan” 

(Kyrios) w greckiej Septuagincie pojawia się w miejscu hebrajskiego „Jahwe”). Wcześniej nazywano Go 

Synem Człowieczym, Synem Bożym, Synem Jednorodzonym, teraz – po raz pierwszy – Jezus zostaje 

wprost nazywany przez kogoś Bogiem. Tomasz nie powiedział: „To prawda, Pan zmartwychwstał”. On 

poszedł dalej i powiedział: „Pan mój i Bóg mój!”. Był pierwszym z uczniów, który złożył wyznanie wiary w 

boskość Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu i oddał Mu cześć. Wychodząc od jego niedowiarstwa, Jezus 

doprowadził go do stwierdzenia nie tyle zmartwychwstania, ile Jego boskości. By dopatrzyć się w 

Zmartwychwstałym Boga Tomasz musiał włożyć palec w rany Jezusa. To była jest droga odkrycia w 

Zmartwychwstałym Boga.  

 

Wiara Tomasza zrodziła się więc – tak jak wiara pozostałych uczniów – dzięki „widzeniu” Pana. Jezus 

jednak podkreśla, że szczęśliwymi od „widzących” Zmartwychwstałego są ludzie „słyszący” o 

Zmartwychwstałym i dający temu wiarę. Szczęśliwszymi są ci, którzy uwierzyli świadectwie apostołów, niż 

ci, którzy widzieli Zmartwychwstałego. Do grona „szczęśliwszych” należą wszyscy wierzący dzięki 

świadectwu o Zmartwychwstałym, począwszy od drugiej generacji uczniów aż po dzień dzisiejszy i do 

końca świata.  

 

Świadectwo pierwszych uczniów zostaje w pełni wyrażone w prologu do Pierwszego Listu św. Jana: „To 

wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na 

co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i 

głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli 

i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je 

z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna” (J 1,1-4). 

 

b. Św. Grzegorz Wielki tak skomentuje to wydarzenie: „Cóż o tym myślicie, ukochani bracia? Czy sądzicie, 

że był to przypadek? Że przez przypadek wybrany ów uczeń był nieobecny, dopiero gdy przybył, usłyszał, 
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kiedy usłyszał, powątpiewał, z powątpiewaniem dotykał, dotykając uwierzył?  

 

Nie, to nie stało się przez przypadek, ale dzięki zrządzeniu Opatrzności Bożej. Boża dobroć sprawiła 

cudownie, iż kiedy ów uczeń z niedowierzaniem dotknął rany na ciele swego Mistrza, wtedy nas samych 

uleczył z niedowiarstwa. Niewiara bowiem Tomasza pomogła naszej wierze bardziej niż wiara pozostałych 

uczniów. Gdy bowiem przez dotknięcie odzyskał wiarę, wówczas i nasza wiara pokonawszy wszelkie 

zwątpienie doznała umocnienia. Tak więc wątpiący i dotykający uczeń stał się świadkiem prawdziwości 

zmartwychwstania.  

 

Dotknął i zawołał: „«Pan mój i Bóg mój». Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie 

ujrzałeś». Mówi Apostoł Paweł: «Wiara jest sposobem posiadania tych dóbr, których się spodziewamy; 

poznaniem rzeczywistości, której nie widzimy». Wynika stąd jasno, iż wiara daje nam poznać to, czego nie 

można zobaczyć. Albowiem to, co widać, nie jest już przedmiotem wiary, lecz wiedzy. Dlaczego więc Pan 

powiedział do Tomasza, który widział i dotykał: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś». Otóż 

dlatego, że co innego widział, w co innego uwierzył. Śmiertelny człowiek nie może zobaczyć Boga. Kiedy 

więc Tomasz rzekł: «Pan mój i Bóg mój», widział wprawdzie człowieka, ale w człowieku tym wyznał Boga. 

Ujrzawszy więc, uwierzył, albowiem widząc prawdziwego człowieka, wyznał Boga, którego nie mógł 

zobaczyć.  

 

Dalsze słowa radują nas bardzo: «Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». Słowa te odnoszą się 

nade wszystko do nas, albowiem my właśnie umysłem przyjmujemy Tego, którego nie zobaczyliśmy 

zmysłami. Odnoszą się do nas, jeśli tylko za naszą wiarą podążają uczynki” (św. Grzegorz Wielki, Homilia 

26, 7-9). 

 

2. MISJE 
 

a. Także Tomasza – jak tego dowodzi późniejsza jego działalność misyjna – objął nakaz misyjny, chociaż 

nie został on powtórzony wprost do niego przez Jezusa: „A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak 

Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie 

Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» 

(J 20,21-23).  

 

Tomasz Apostoł zrozumiał to i aż do śmierci świadczył o Chrystusie. Jeszcze dzisiaj katolicy w Indiach 

czczą go jako swojego Apostoła. Tomasz miał tam dotrzeć – około roku 44 lub 52 po Chr. – lądując na 

zachodnim wybrzeżu Malabaru. Tam głosił Ewangelię, założył siedem kościołów i poniósł śmierć 

męczeńską.  

 

Pamięć o Apostole Tomaszu zachowali tamtejsi chrześcijanie nestoriańscy. Kiedy w roku 1517 

Portugalczycy wylądowali w Mylapore, pokazano im grób Apostoła Tomasza. Tam istnieje najsłynniejsze 

sanktuarium św. Tomasza Apostoła w Indiach. Znajduje się ono na miejscu, gdzie według miejscowej 

tradycji miał on ponieść śmierć męczeńską. Ma ono różne nazwy: Calamina (najczęściej spotykana), 

Thomas Mouth (Góra Św. Tomasza), Madras, Maabar i Meliapore. Wszystkie te nazwy oznaczają jedną i te 

samą miejscowość, położoną na jednym z przedmieść Madrasu, gdzie znajduje się grób św. Tomasza w 

miejscowej katedrze.  

 

b. O zainteresowaniu treścią nauczania św. Tomasza Apostoła świadczą liczne apokryfy: „Historia Abgara”, 

„Dzieje Tomasza” i „Ewangelia Tomasza”, „Apokalipsa św. Tomasza”, zwana także „Listem Pana naszego 

Jezusa Chrystusa do Tomasza”.  

 

Ciekawsza jest treść gnostyckiej „Ewangelii św. Tomasza”. Składa się ona z 114 logiów, czyli zdań 

przypisywanych Chrystusowi, a rozpoczynających się tak:  
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„To są tajemne słowa, które wypowiedział Jezus żywy, a zapisał je Didymus Juda Tomasz (św. Apostoł). 

7. Rzekł Jezus: „Szczęśliwy lew, którego zje człowiek. I lew stanie się człowiekiem. Przeklęty człowiek, 

którego zje lew. I człowiek stanie się lwem”.  

 

29 Rzekł Jezus: „Jeśli ciało powstało z powodu ducha, to cud; jeśli duch dla ciała, to jest cud cudów. Ale 

dziwię się temu: jak tak wielkie bogactwo zamieszkało w tej nędzy”.  

 

47 Rzekł Jezus: „Niemożliwe, aby człowiek dosiadał dwu koni, aby napinał dwa łuki i niemożliwe, żeby 

sługa służył dwom panom”. 

48 Rzekł Jezus: „Jeśli dwaj zawrą pokój między sobą w tym samym domu, to powiedzą górze: […], i ona 

się przesunie”.  

 

51 Spytali Go uczniowie Jego: „W którym dniu nastanie odpocznienie zmarłych i którego dnia nastanie 

nowy świat?” Odrzekł im: „To, czego wyczekujecie, nadeszło, ale wy tego nie wiecie”.  

 

53 Spytali Go uczniowie Jego: „Obrzezanie jest pożyteczne czy nie?” Odrzekł im: „Gdyby było potrzebne, 

ojcowie płodziliby obrzezanych w ich matkach, ale obrzezanie w Duchu znalazło prawdziwie pełny 

pożytek”.  

 

82 Rzekł Jezus: „Kto jest blisko mnie, blisko jest ognia, a kto jest daleko ode mnie, daleko jest od 

królestwa”.  

 

c. W perspektywie dochodzenia Tomasza apostoła do wiary w bóstwo Zmartwychwstałego drogą dotykania 

Jego ran, znaczące jest także jego późniejsze zachowanie w Indiach. „Dzieje Tomasza” – powstałe dopiero 

w wieku IV/V – opisują podróż św. Tomasza do Indii w roli architekta na zaproszenie tamtejszego króla 

Gondafora. Król ten zlecił Tomaszowi zbudowanie pałacu królewskiego, św. Tomasz natomiast zamiast 

zabrania się do budowy, pieniądze otrzymane na budowę pałacu przeznaczył na ubogich. On w osobach 

ubogich dostrzegł rany Chrystusa.  

 

Gdzie mogę znaleźć rany Jezusa dzisiaj? – pyta Ojciec Święty Franciszek. Te rany są jeszcze dzisiaj 

widoczne na ciele tych, którzy cierpią głód, pragnienie, są nadzy, upokarzani, zniewoleni, są w więzieniu i 

w szpitalu. Dotykając dzisiaj ich ran, możemy wyznawać Boga żyjącego pośród nas. Dotykasz ran Jezusa 

spełniając uczynki miłosierdzia. Jezus prosi nas, abyśmy złożyli akt wiary w Niego poprzez te rany.  

 

Nie wystarczy utworzenie fundacji, aby pomóc wszystkim, ani też zrobienie wielu dobrych rzeczy. 

Wszystko to jest ważne, lecz byłoby to tylko postępowanie godne filantropów. My tymczasem – powiedział 

papież Franciszek – „musimy dotykać ran Jezusa, musimy gładzić rany Jezusa. Musimy z czułością leczyć 

rany Jezusa. Musimy dosłownie całować rany Jezusa”. Życie św. Franciszka zmieniło się, kiedy uścisnął 

trędowatego, ponieważ „dotknął Boga żywego”. Jezus prosi nas, byśmy poprzez nasze dzieła miłosierdzia 

weszli w Jego rany. W nich rodzi się powołanie do misji Kościoła.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

A zatem, św. Tomaszu Apostole, proś Boga za nami, abyśmy zachowali naszą wiarę i – tak jak Ty – uznali 

Chrystusa za naszego Pana i Boga. 
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Najświętsza Maryjo, która z macierzyńską troską towarzyszyłaś w drodze młodemu Kościołowi, wzbudź w 

nas świadomość, że wszyscy jesteśmy misjonarzami, to znaczy posłanymi przez Pana, aby być Jego 

świadkami w każdej chwili naszego życia.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, XVII Niedziela Zwykła, 28.7.2013 

Abp Stanisław Gądecki. XVII Niedziela Zwykła (Kanada, Mississauga – 28.07.2013). 

 

Dzisiejsze czytania liturgiczne podejmują przede wszystkim temat miłosierdzia. A czynią to w trzech 

odsłonach. Najpierw mówią o miłosierdziu Boga wobec sprawiedliwych, potem o miłosierdziu Bożym 

wobec usprawiedliwionych, wreszcie – o miłosierdziu chrześcijanina.  

   

1. MIŁOSIERDZIE BOGA WOBEC SPRAWIEDLIWYCH  

 

a. Pierwsza odsłona to miłosierdzie Boże wobec sprawiedliwych. Ten problem ilustruje opowiadanie o 

sprawiedliwości Bożej, jaka dotknęła Sodomę i Gomorę. Dotknęła miasta będące po dziś dzień symbolem 

niegościnności i grzechu. „Bóg rzekł do Abrahama: «Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo 

występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie»”.  

Mieszkańcom Sodomy przeciwstawiony jest najpierw sprawiedliwy Lot, przybysz w tym mieście, będący – 

podobnie jak Abraham – człowiekiem uprzedzającej gościnności. Kiedy dwaj aniołowie przybyli wieczorem 

do tego miasta, gościnny Lot „ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi rzekł: 

«Raczcie, panowie moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg; obmyjcie sobie nogi, a rano pójdziecie w 

dalszą drogę». Ale oni mu rzekli: «Nie! Spędzimy noc na dworze». Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i 

weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerzę, poleciwszy upiec chleba przaśnego. I posilili się” (Rdz 

19,1-3).  

W odróżnieniu od Lota, mężczyźni mieszkający w Sodomie są nie tylko obrazem niegościnności, ale i 

występku, którego nawet przed obcymi nie usiłują ukryć: „mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i 

starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom, wywołali Lota i rzekli do niego: «Gdzie tu są ci ludzie, 

którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!» […] 

rzekł im: «Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku!» […] Ale oni krzyknęli: «Odejdź 

precz!» I mówili: «Sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić! Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż 

z nimi!» I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota” (Rdz 19,5.7.9). Mężczyźni tego miasta byli w 

całości zdeprawowani, ponieważ nie znalazł się ani jeden, który stanąłby w obronie obu gości Lota (Raszi). 

Natura grzechu sodomitów jest nam dobrze znana; była to niegościnność połączona z praktykowaniem 

homoseksualizmu. Idzie o ten rodzaj grzechu – przeciwnego naturze człowieka – który zagraża ludzkości 

(C. Westermann), gdzie człowiek staje się zagrożeniem dla drugiego człowieka.  

 

Występki sodomitów były Bogu od dawna znane, dlatego Bóg postanowił zniszczyć ich miasto. Dwaj jego 

posłańcy „rzekli do Lota: «Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich 

bliskich, wyprowadź stąd. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu 

do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć»” (Rdz 19,12-13). Stąd prosty wniosek; Bóg 

jest sprawiedliwy wobec grzeszników i nie zostawi ich występków bez kary. „Pan […] , przebacza 

niegodziwość i grzech, lecz nie pozostawia go bez ukarania, tylko karze grzechy ojców na synach do 

trzeciego, a nawet czwartego pokolenia” (Lb 14,18).  

 

Tym co mnie niepokoi dzisiaj – powiedział ktoś – to nie istnienie grzechu, bo ten istnieje od zawsze, ale 

fakt, że po raz pierwszy w historii ludzkości grzech próbuje się usprawiedliwić za pośrednictwem prawa. 
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b. Istnieje również druga strona medalu; Bóg jest jednocześnie miłosierny wobec sprawiedliwych. Abraham 

wie o tym i dlatego podejmuje negocjacje z Bogiem, nie dlatego jakoby wątpił w Boże miłosierdzie, ale 

ponieważ pragnie poznać rozmiar Bożego miłosierdzia. Chce ocalić mieszkańców obu miast ze względu na 

jak najmniejszą liczbę sprawiedliwych. Z uwagi na niewielu sprawiedliwych chciałby ocalić tysiące 

niesprawiedliwych. Odpowiedział Pan: „Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu”. Przy tej okazji 

ujawnia się ważna prawda: o ile Bóg karze niesprawiedliwych „do trzeciego a nawet czwartego pokolenia”, 

o tyle sprawiedliwych obdarza łaską: „w tysiączne pokolenia” (Wj 34,7). A zatem miłosierdzie Boże góruje 

nad sądem.  

 

Bóg w każdym pokoleniu szuka sprawiedliwych i ze względu na nich decyduje o ocaleniu niektórych. W 

wieczności może się okazać, że człowiek od lat ciężko chory, przez swoje cierpienie ratował od nieszczęść 

swoją rodzinę, która codziennie narzekała na to, że jest dla niej ciężarem. Najczęściej nie wiemy, przez 

czyją sprawiedliwość Bóg ocala rodzinę, miasto i naród.  

 

2. MIŁOSIERDZIE BOGA WOBEC USPRAWIEDLIWIONYCH  
 

Druga odsłona to już nie tylko prawda o miłosierdziu Bożym dla sprawiedliwych, ale o miłosierdziu Bożym 

dla grzeszników.  

 

Chrystus idzie dalej. Tym razem już nie – jak za czasów Abrahama – dziesięciu sprawiedliwych, ale jeden 

Sprawiedliwy wystarcza, aby ocalić nie dwa miasta – ale całą ludzkość. On sam „skreślił zapis dłużny 

obciążający nas nakazami. To, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi przygwoździwszy do krzyża”. 

Ogromny dług grzechów całego rodzaju ludzkiego został zniesiony przez Jego śmierć. „Zapis dłużny” 

zawierał spis naszych występków, za które – jako odszkodowanie (por. Fil 19) – należała się nam śmierć 

(por. Rdz 2,17). Chrystus – jako reprezentant nowej ludzkości – wziął na siebie cały nasz dług, usunął 

grzech przybiwszy go do krzyża. Pokonał moce zła i poddał je swojej kontroli (por. Fil 2,10).  

 

„Zostaliśmy na powrót zdobyci przez „Dawcę życia” (Dz 3, 15) za cenę Jego bezcennej krwi (por. 1 Kor 6, 

20; 7, 23; 1 P 1, 19), a poprzez obmycie wodą chrztu zostaliśmy wszczepieni w Niego (por. Rz 6, 4-5; Kol 

2, 12) niczym gałęzie, które z jednego drzewa czerpią soki i zdolność owocowania (por. J 15, 5). 

Wewnętrznie odnowieni łaską Ducha, „Pana i Ożywiciela”, staliśmy się ludem dla życia i mamy 

postępować zgodnie z tym powołaniem” (Evangelium vitae, 79). 

 

Źródłem odpuszczenia grzechów jest Krew Jezusa (por. Mt 26,28; Ef 1,7; Hbr 9,22). „Drogą do otrzymania 

odpuszczenia grzechów jest nawrócenie i chrzest, a owocem – dar Ducha Świętego (por. Dz 2,38). Nakaz 

odpuszczania grzechów mocą Ducha Świętego skierowany do uczniów nie dotyczy wyłącznie posługi 

sakramentalnej, ale całej misji uczniów Jezusa. Każdy ochrzczony jest włączony w tę misję. Przebaczenie 

świadczy również o tym, że w naszym świecie miłość jest silniejsza niż grzech” (Dives in misericordia, 14). 

 

„W Chrzcie świętym więc zawiera się fakt nawrócenia i przywrócenia właściwego ładu w stosunkach z 

Bogiem, pojednanie z Bogiem wraz ze zgładzeniem grzechu pierworodnego i idące za tym włączenie do 

wielkiej rodziny pojednanych” (Reconciliatio et paenitentia, 27). 

 

Złe moce – choć mogą szkodzić niewierzącym – nie mogą już uczynić szkody ludziom wierzącym. Mimo 

tego, człowiek wierzący musi nadal czuwać i modlić się, aby nie odzyskały one kontroli nad nim (por. Ef 

6,10-17). „W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się 

ostać wobec podstępnych zakusów diabła. [...] Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i 

oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o 

pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone 

pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i 

błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!” (Ef 6,10-11.14-18).  
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„Wychodząc od tego można definiować, czym jest miłość. Poczynając od tego spojrzenia, chrześcijanin 

znajduje drogę swego życia i swojej miłości” (Deus Caritas est, 12). 

 

3. CHRZEŚCIJANIN – CZŁOWIEKIEM MIŁOSIERDZIA  
 

Modlitwa „Ojcze nasz”, przekazana uczniom nie tylko poucza ich jak mają się modlić, lecz także jak mają 

żyć i postępować.  

 

„Przebacz nam nasze grzechy”. Odpuszczenie grzechów jest głębokim pragnieniem ludzkiego serca (por. 

np. Ps 25,11; 32,1; 51,3n; 79,9; etc.), ono uzdrawia (por. Mt 9,2.5), rodzi się z miłości i owocuje miłością 

(por. Łk 7,47). Każdy z nas musi prosić o odpuszczenie grzechów: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to 

samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i 

sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, 

czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki” (1J 1,8-10).  

 

„Bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini”. Przebaczenie swemu bratu jest dla człowieka warunkiem 

otrzymania przebaczenia od Boga (por. Łk 6,37). Te słowa – nazwane „zadziwiającą prośbą” (KKK, 2838) 

– zwracają uwagę na to, że przebaczenie win naszym bliźnim jest warunkiem uzyskania przebaczenia 

Bożego przez nas. 

 

Tę samą zasadę przytaczała wcześniej Księga Syracydesa: „Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy 

błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana 

szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać 

będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów?” (Syr 28,2-4). 

 

Nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy (por. Mt 18,21-22), czyli w nieskończoność. Do czegoś takiego 

człowiek nie jest zdolny. Tylko Duch Święty może nas do czegoś podobnego uzdolnić. Tylko On może 

umieścić w nas te same dążenia, jakie były w Jezusie Chrystusie.  

 

„Bóg nie przyjmuje ofiary podzielonych braci. Poleca im odejść od ołtarza i pojednać się najpierw ze 

swoimi braćmi. Najwspanialszą ofiarą dla Boga jest nasz pokój, zgoda, jedność całego wiernego ludu w 

Ojcu, Synu i Duchu Świętym” (św. Cyprian). 

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Zakończmy nasze dzisiejsze rozważanie parafrazą modlitwy O. Roberta De Grandisa, SJ.  

Panie Jezu przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi 

życie.  

 

Przebaczam mojemu mężowi/żonie brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia, wszelką 

winę, wady, słabości, czyny i słowa, które mnie zraniły.  

Przebaczam moim dzieciom ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, 

ciepła, zrozumienia. Przebaczam im wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.  

 

Przebaczam rodzinie współmałżonka, teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez 

małżeństwo weszli do mojej rodziny i traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli, uczynki 

i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.  
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Przebaczam moim krewnym: babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy w złej intencji ingerowali w 

sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców – spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali 

jedno z rodziców przeciwko drugiemu.  

 

Przebaczam moim współpracownikom, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Którzy zrzucają na 

mnie swoje zadania. Którzy nie chcą współpracować i usiłują zagarnąć moje stanowisko.  

 

Przebaczam sąsiadom, ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów.  

 

Przebaczam księżom, zakonnikom i zakonnicom, grupom parafialnym, ich złe kazania, małostkowość, brak 

zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina potrzebowała. Wszelkie zranienia, jakie zadano mnie 

lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości.  

Przebaczam osobom odmiennych przekonań, tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy 

atakowali mnie, ośmieszali i dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.  

 

Przebaczam przedstawicielom innych wyznań, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, 

atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia.  

Przebaczam tym, którzy zranili mnie w sensie etnicznym. Dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili 

dowcipy o mojej narodowości, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną.  

 

Przebaczam wszystkim specjalistom: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i 

pracownikom administracyjnym, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili.  

Przebaczam wszystkim pracownikom służb publicznych: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, 

sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy żądali zbyt wiele za swoją pracę.  

Przebaczam mojemu pracodawcy za to, że nie płacił mi sprawiedliwie, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił 

moich osiągnięć.  

 

Przebaczam moim nauczycielom i wykładowcom, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali, traktowali 

niesprawiedliwie, wyśmiewali.  

 

Przebaczam moim przyjaciołom, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i byli 

nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy ich nie oddali, plotkowali o mnie.  

 

W szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia dla tej jednej osoby, która w moim życiu zraniła mnie 

najbardziej. Pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga; o kim 

powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.  

 

Sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich, którym zadałem ból, szczególnie mojego 

współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za największe krzywdy, jakie im wyrządziłem. 

Niech Twój święty Duch napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu. Amen.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Rocznica imienin śp. ks. kanonika Czesława 

Tuszyńskiego, 17.8.2013 
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Abp Stanisław Gądecki. Msza święta z okazji rocznicy imienin śp. ks. kanonika Czesława Tuszyńskiego 

(Grodzisk Wielkopolski – 17.08.2013).  
 

Modlitwą rozpoczynamy świętowanie rocznicy imienin księdza kanonika Czesława Tuszyńskiego, osoby 

niezwykle skromnej, odważnej i całkowicie oddanej Kościołowi oraz miastu Grodzisk. Nasze 

eucharystyczne spotkanie pragnie wyrazić Panu Bogu wdzięczność duchowieństwa, władz miasta i jego 

mieszkańców za życie i dzieło tego małego wzrostem, ale wielkiego duchem kapłana.  

   

W takiej to chwili Kościół ofiaruje nam do rozważenia dwa teksty; o zawarciu przymierza w Sychem (por. 

Joz 24) oraz o błogosławieniu dzieci przez Jezusa (por. Mt 19,13-15). Teksty te rzucają promień światła na 

postać ks. Czesława, w szczególności zaś wyjaśniają motywy, jakimi kierował się w swojej pracy 

duszpasterskiej, która owocowała tak wielką miłością i przywiązaniem w sercach grodziszczan.  

 

1. CZYTANIA 
 

a. przymierze w Sychem (Joz 24,14-29) 

 

Pierwsza scena to zawarcie przymierza w Sychem za czasów Jozuego. Był to właściwie akt odnowienia 

przymierza synajskiego. Dokonywał się on w nowych okolicznościach. Wszyscy Hebrajczycy nie tylko 

znaleźli się już w Ziemi Obiecanej, ale żyli już w środowisku, w którym panował politeizm. Przymierze 

Jozuego miało zachować tożsamości Żydów, odcinając ich od wielobóstwa i bałwochwalstwa jednocześnie.  

 

Jozue zdawał sobie sprawę z wagi sytuacji, dlatego skierował do wszystkich plemion izraelskich radykalny 

nakaz: „Bójcie się więc Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi 

przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu!” (aż 16 razy powtarza się w tym rozdziale 

słowo „służyć”, poza tym także „bójcie się, usuńcie, rozstrzygnijcie, zwróćcie wasze serca”). Tym 

sposobem Jozue uczył swoich ziomków prostej, ale niezwykle trudnej prawdy; człowiek jest sługą Boga, a 

nie Bóg sługą człowieka. 

 

Jozue – jako przywódca ludu – był szczerym i wypróbowanym wyznawcą monoteizmu, który wie, że Jahwe 

jest Panem jedynym, sprawcą życia i śmierci, od którego zależy przetrwanie Izraela: „Pan jest naszym 

Bogiem – Panem jedynym. [...] Nie będziecie oddawali czci bogom obcym, spomiędzy bogów okolicznych 

narodów, bo Pan, Bóg twój, który jest u ciebie, jest Bogiem zazdrosnym, by się nie rozpalił na ciebie gniew 

Pana, Boga twego, i nie zmiótł cię z powierzchni ziemi” (Pwt 6,4.14-15).  

 

Dziwna rzecz. Chociaż Jozue zdawał sobie sprawę z tego, że wybór bożków to śmierć, to jednak pozostawił 

swoim ziomkom wolność wyboru: „Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, 

komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też 

bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście”.  

 

On sam jednak – jako przywódca narodu – nie może pozostawić najmniejszej wątpliwości co do własnej 

wiary, dlatego mówi: „Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu”.  

Wtedy naród – przypominając sobie wcześniejsze dobrodziejstwa doznane z ręki Jahwe – potwierdza 

pragnienie zawarcia przymierza z Jahwe: „Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć 

bóstwom obcym! [...] My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem”. Pojawia się więc więź 

jednomyślności między przywódcą a ludem.  

 

I właśnie w takiej chwili Jozue sam zaczyna szerzyć wątpliwości: „Wy nie możecie służyć Panu, bo jest On 

Bogiem świętym i jest Bogiem zazdrosnym i nie przebaczy wam występków i grzechów. Jeśli opuścicie 

Pana, aby służyć bogom obcym, ześle na was znów nieszczęścia, a choć przedtem dobrze wam czynił, 
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wtedy sprowadzi zagładę”. Mając teraz pełną świadomość tego co czyni, lud ponownie potwierdza swój 

zamiar: „My chcemy służyć Panu!”.  

 

A wtedy – mimo tego, że starożytne formy zawierania przymierza nie pozwalały na to, aby świadkami były 

strony zawierające kontrakt – Izraelici wyrażają swoją wolę stania się świadkami „przeciw samym sobie”.  

 

Na koniec – oprócz żywych świadków w postaci samych Izraelitów – zostanie wzniesiony „martwy 

świadek” w postaci ogromnego głazu (który po dziś dzień można oglądać w Sychem). Jozue wziął „wielki 

kamień i wzniósł go tam pod terebintem, który jest w miejscu poświęconym Panu. Następnie Jozue rzekł do 

zgromadzonego ludu: Patrzcie, oto ten kamień będzie dla was świadkiem, ponieważ on słyszał wszystkie 

słowa, które Pan mówił do nas. Będzie on świadkiem przeciw wam, abyście się nie wyparli waszego Boga”.  

 

Istotnie, dzięki żywej świadomości zawartego przymierza: „Izrael służył Panu przez cały czas życia Jozuego 

i przez cały czas życia starszych, którzy przeżyli Jozuego, a dobrze znali wszystko, co Pan uczynił dla 

Izraela” (Joz 24,31). 

 

Ta odległa czasowo scena zawarcia przymierza w Sychem przypomina każdemu z nas, że na początku 

nowego odcinka drogi życiowej, kiedy dostrzeżemy otaczające nas bałwochwalstwo, musimy dokonać 

radykalnego wyboru, między Bogiem a bożkami. Słowo „idol” – „bożek” pochodzi z greki i oznacza 

„obraz”, „postać”, „wizerunek”, ale również „widmo”, „zjawę”, „czczy pozór”. Trzeba dokonać takiego 

zdecydowanego wyboru, ponieważ idol jest zwodniczy, odwodzi nas od rzeczywistości, by zamknąć go w 

królestwie pozoru. Trzeba dobrowolnie powiedzieć w swoim sercu: „Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, 

który (jest i działa) ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich” (Ef 4,6). Błędy pogaństwa muszą 

zostać napiętnowane, gdyż powodują silne wyobcowanie i oddalają człowieka od jego prawdziwego 

przeznaczenia (por. Benedykt XVI, Rozum nigdy nie jest w sprzeczności z wiarą. Paryż. Msza św. na Placu 

Inwalidów – 13.09.2008). Takiego wyboru dokonał ks. Tuszyński, wstępując do seminarium duchownego i 

potwierdził go przymierzem zawartym w czasie swoich święceń kapłańskich. Dzięki temu: „służył Panu 

przez cały czas życia”. 

 

b. błogosławienie dzieci (Mt 19,13-15) 

 

Drugi tekst natchniony, tj. dzisiejsza Ewangelia, przypomina nam z kolei drobny epizod z życia Jezusa, 

który dobrze ilustruje jej paradoksalną logikę. „Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce”. 

Wiemy, że gest „nałożenia rąk” w Nowym Testamencie jest związany przede wszystkim z uzdrowieniami 

(por. Mt 9,18; Mk 6,5; 7,32; Łk 4,40; Dz 9,12.17; 28,8), z darem Ducha Świętego (por. Dz 8,17-19; 19,6) 

lub przekazywaniem urzędu (por. Dz 6,6; 13,3; 1 Tm 4,14; 5,22; 2 Tm 1,6).  

 

W przypadku dzieci rzecz idzie o przekazanie im błogosławieństwa. To gest nadzwyczajny, w Ewangeliach 

tylko trzy razy wspomina się o błogosławieństwie Jezusowym (właśnie podczas błogosławienia dzieci, 

podczas ostatniej Wieczerzy i podczas Wniebowstąpienia). Błogosławieństwo Jezusowe – połączone z 

modlitwą – pozwala dzieciom osiągnąć pełnię. Dzieci ludzkie otrzymały moc stania się dziećmi Bożymi. 

Owocowanie ludzkie poszerzyło się o owocowanie Boże.  

 

„Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 

mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11,25). Prostota i niewinność dzieci przyciągnęła 

Jezusową uwagę, bo dzieci chętniej otwierają się na Boże dary.  

 

Dlaczego „uczniowie szorstko zabraniali im tego”? Prawdopodobnie byli oni przekonani, że Jezus ma 

poważniejsze sprawy na głowie, albo że istnieją ważniejsze osoby, które powinny się do Niego zbliżyć. 

Dzieci byłyby mało ważne, by zajmować czas Jezusowi. Tymczasem Jezusowa hierarchia ważności jest 
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odmienna od hierarchii ważności uczniów. Widać to jeszcze wyraźniej wtedy, kiedy uczniom zrodził się w 

głowie problem: kto z nich jest najważniejszy. „Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je 

przy sobie i rzekł do nich: „Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, 

przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki” (Łk 

9,47-48). 

 

Pośród wielu cech charakterystycznych dziecka, najważniejszą ewangeliczną cechą jest właśnie jego 

małość. To ona sprawia, że dziecko – podobnie jak na opiekę rodziców – jest niejako „zdane” na Bożą 

opiekę. Dzieci – podobnie jak ubodzy – nie są samowystarczalne, dlatego nie są też zadufane w sobie, lecz 

spontanicznie otwarte na Boże dary (por. J 4,10). Dziecko jest bardziej ufne niż człowiek dorosły. Ono też 

wydaje się czytelniejszym obrazem dobroci Boga, aniżeli dorosły. Chrystus postawił dziecko w samym 

centrum Królestwa Bożego, mówiąc: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich 

bowiem należy królestwo niebieskie” (por Mt 5,3).  

 

„Żaden kraj na świecie, żaden system polityczny nie może myśleć o swej przyszłości inaczej, jak tylko 

poprzez wizję tych nowych pokoleń, które przejmą od swoich rodziców wielorakie dziedzictwo wartości, 

zadań i dążeń zarówno własnego narodu, jak też całej rodziny ludzkiej. Troska o dziecko, jeszcze przed jego 

narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i 

podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” (Familiaris consortio, 26). 

 

Łatwość ks. Czesława w kontakcie z dziećmi brała się zapewne z jego życia doświadczonego przez 

trudności, lecz przede wszystkim – ze rozumienia paradoksalnej logiki Ewangelii. Ponieważ rozumiał 

Jezusowy nakaz – „Nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie”, dlatego tak wiele wysiłku wkładał w troskę o 

katechezę i religijne wychowanie dzieci w czasach, gdy władza starała się przeszkadzać temu procesowi ze 

wszystkich sił.  

 

2. KS. KANONIK CZESŁAW TUSZYŃSKI  

 

Całe jego życie przygotowało go do zrozumienia owej logiki Ewangelii. Czesław Tuszyński urodził się 20 

lipca 1908 roku w Wattenscheid w powiecie Gelsenkirchen, jako syn polskiego emigranta i górnika. Był 

najstarszym z pięciorga rodzeństwa. Mając cztery lata (w 1911 r.) przybył z rodzicami do Krotoszyna, który 

staje się jego miastem rodzinnym. Tam zaczął uczęszczać do Katolickiej Szkoły Powszechnej (w 1915 r.). 

Tam też – po zwycięstwie powstania wielkopolskiego – przystąpił do I Komunii świętej (22.06.1919). W 

tym samym 1919 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum Klasycznym w Krotoszynie. Gimnazjum ukończył w 

1927 z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami, przez profesora łaciny nazwany „perłą w koronie gimnazjum”. 

Po roku przeżywał z innymi najazd sowiecki na Polskę (w 1920 r.). W latach szkolnych był gorliwym 

ministrantem w krotoszyńskiej farze i prezesem Sodalicji Mariańskiej. Tam też służył księdzu Michałowi 

Kozalowi – późniejszemu błogosławionemu męczennikowi Dachau – podczas jego Mszy świętej 

prymicyjnej.  

 

Następnie – posłuszny głosowi powołania – skierował prośbę o przyjęcie go do Wyższego Seminarium 

Duchownego. Tak potwierdziło się to, czego uczyło przymierze w Sychem; na początku nowej drogi życia 

człowiek musi dokonać radykalnego wyboru, między Bogiem jedynym a wieloma idolami. Musi wyrzec się 

bałwochwalstwa, czyli ubóstwiania tego, co nie jest Bogiem. Kardynał August Hlond przyjął go dnia 26 

września 1927 roku. Ówczesnym zwyczajem filozofię studiował w Gnieźnie, a teologię w Poznaniu. 

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk kardynała Hlonda w katedrze poznańskiej dnia 12 czerwca 1932 roku. 

Okres seminaryjny nie był dla niego wolnym od trudności. Najpierw – na pierwszym roku – musiał 

przerwać naukę z powodu choroby. Następnie, w okresie kryzysu gospodarczego – musiał prosić o 

odroczenie opłat seminaryjnych z uwagi na bezrobocie ojca. Być może ówczesne trudności ze zdrowiem i 

ubóstwo ukształtowały w nim późniejszą otwartość i zrozumienie dla „maluczkich”, dla chorych i biednych.  
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Po prymicjach (13.06.1932), dwa miesiące (lipiec-sierpień) pracował w Poznaniu przy kościele św. 

Wojciecha, pod okiem błogosławionego księdza proboszcza Narcyza Putza, późniejszego męczennika z 

Dachau. Krótko potem – 1.09.1932 – został wikariuszem w Buku. Po roku (1.07.1933) został przeniesiony 

na stanowisko kapelana przy Zakładzie Płucnym w Kowanówku koło Obornik. Stamtąd – z uwagi na nieżyt 

dróg oddechowych – przeniesiono go najpierw na wikariat do Niepartu w powiecie jutrosińskim 

(1.02.1934), a następnie do Środy Wielkopolskiej (1.07.1934). Po dalszych czterech latach mianowano go 

mansjonarzem w Kórniku (od 1.07.1938). Jego przełożeni cenili sobie jego pobożność oraz ujmująco 

skromny styl bycia. Mimo słabego zdrowia, niezwykle oddany pracy duszpasterskiej, był szczególnie 

cenionym spowiednikiem, doradcą i przewodnikiem.  

 

W 1938 roku rozpoczął dodatkowe studia na Wydziale Ekonomii Społecznej Uniwersytetu Poznańskiego, 

których z uwagi na wybuch drugiej wojny światowej nie mógł ukończyć.  

Po wybuchu wojny i aresztowaniu ks. dziekana Stefana Gruszki oraz jego wywózce do Generalnej Guberni 

(15.12.1940), ks. bp Dymek skierował go do parafii w Grodzisku na urząd wikariusza substytuta. Po 

wielogodzinnym przesłuchaniu przez gestapo w Poznaniu, dotarł on do Grodziska dnia 21.12.1940 roku. 

Gdy w okolicznych parafiach nastąpiły liczne aresztowania księży i zsyłki do Dachau, parafianie radzili mu 

ucieczkę z miasta. On jednak odrzucił tę propozycję, przekonany, że spowodowałoby to aresztowania 

innych księży. Pozostał więc pośród swoich parafian. W czerwcu 1941 roku Niemcy zamienili grodziski 

klasztor na magazyn wojskowy. W grudniu zaś oddali kościół farny gminie katolików niemieckich, 

przekazując kościelne księgi metrykalne do Poznania. Parafii odebrano zarząd cmentarza, a Polakom 

pozostawiono drewniany kościółek św. Ducha, gdzie ks. Czesław zamieszkał w tzw. „przytułku”. W 1943 

roku otrzymuje zgodę na duszpasterstwo w całym powiecie grodziskim. Tę pracę wykonywał z wielkim 

poświęceniem, często w warunkach konspiracyjnych, z narażeniem życia. W czasie okupacyjnym słowa 

Jezusa – „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie” – musiały dla niego brzmieć 

szczególnie wymagająco.  

 

Po wojnie mianowany przez abp. Dymka proboszczem w Grodzisku, zaangażował wszystkie swoje siły w 

zorganizowanie i rozwój życia parafialnego. Odrestaurował zniszczone i ograbione przez okupanta kościoły 

i inne budynki kościelne. Po długich staraniach otrzymał w zarząd kościół poewangelicki i przeprowadził 

jego renowację. Reaktywował stowarzyszenia kościelne. W 1950 roku przeżył z kolei ich rozwiązanie przez 

komunistyczne władze. Długie godziny przesiadywał w konfesjonale, otoczony najliczniej przez 

penitentów. Był prawdziwym ojcem duchowym parafii. Jego hasłem było: „nic dla siebie – wszystko dla 

parafii”. Urzekał wszystkich swoją dobrocią, co niektórzy nieuczciwie wykorzystywali. Został kanonikiem 

honorowym Kolegiaty Poznańskiej.  

 

Po 42 latach proboszczowania poprosił – ze względu na zły stan zdrowia – o przejście w stan spoczynku i 

otrzymał zgodę ks. biskupa Mariana Przykuckiego. Dnia 26 stycznia 1982 roku odprawił swoją ostatnią 

Mszę świętą, 28 stycznia przyjął Sakrament Chorych i 30 stycznia odszedł do Pana.  

 

W czasie swojego duszpasterzowania w Grodzisku miał to szczęście, że tutejsi mieszkańcy odpłacali mu 

wdzięcznością. Tej wdzięczności nie brakowało także po jego śmierci, kiedy to Miasto dziękowało Bogu w 

modlitwach za jego niezwykłą miłość i oddanie. Kiedy przygotowywało inscenizacje rocznicowe. Kiedy 

wydało okolicznościowy datownik, kartkę i znaczek. Kiedy nazwało jego imieniem ulice i rondo, a także 

postawiło ławeczkę-pomnik, poświęcony jego osobie. Kiedy to powstała cenna publikacja państwa Ligii i 

Bogdana Michalaków, opowiadająca o jego życiu i dokonaniach. Kiedy w plebiscycie mieszkańcy przyznali 

mu tytuł Grodziszczanina 700-lecia.  
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Dzisiaj żyjemy w czasach, w których podnoszą głowy stare upiory. Potrzeba więc by w tej sytuacji Lud 

Boży nie stracił orientacji. By nie zapomniał o świętym przymierzu i odciął się od bałwanów. W tej sytuacji 

konieczne jest, by również w Grodzisku pojawiły się nowe powołania, nowi kapłani, przewodnicy Ludu 

Bożego, na miarę księdza Tuszyńskiego.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec, módlmy się – słowami zaczerpniętymi z litanii do błogosławionego Czesława, patrona księdza 

kanonika Tuszyńskiego – o dobra duchowe dla wszystkich mieszkańców Grodziska:  

 

Pocieszycielu smutnych i nieszczęśliwych,  

Lekarzu chorych na duszy i ciele,  

Gorliwy nauczycielu i wychowawco młodzieży,  

Siewco kultury chrześcijańskiej,  

Roztropny gospodarzu w sprawach doczesnych i wiecznych,  

 

Abyśmy pracowali nad ulepszeniem i zbawieniem duszy,  

Abyśmy się strzegli pychy, chciwości i samolubstwa,  

Abyśmy unikali grzechów i wszelkiej podłości,  

Abyśmy byli zgodnym, rozważnym, wiernym Bogu narodem,  

Abyśmy się strzegli bezbożności i barbarzyństwa,  

Abyśmy sumiennie spełniali swoje obowiązki,  

Abyśmy przeszli przez życie dobrze czyniąc,  

Abyśmy z tobą Boga wiekuiście chwalili.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Zamknięcie domu sióstr elżbietanek w Strzelnie, 

18.8.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Zamknięcie domu sióstr elżbietanek w Strzelnie (Strzelno – 18.08.2013). 

 

Podczas dzisiejszej Eucharystii dziękujemy Bogu za ponad sto lat obecności sióstr elżbietanek w Strzelnie. 

Za ich modlitwę i pracę na rzecz naszego miasta i tutejszej parafii. Okazywanie wdzięczności jest przecież 

miarą naszego człowieczeństwa. Św. Paweł w takich okolicznościach mówi: „bądźcie wdzięczni!” 

(eucháristoi gínesthe – Kol 3,15), czyli „bądźcie eucharystyczni!”.  

   

Dzisiejsza okoliczność skłania mnie do podjęcia czterech kwestii; najpierw celu życia konsekrowanego w 

ogóle, następnie dziejów Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, potem historii obecności elżbietanek w 

Strzelnie, na koniec podziękowania za modlitwę i pracę, dzięki której siostry pozostawiają w naszej 

miejscowości trwały i nieprzemijający ślad.  

 

1. ŻYCIE KONSEKROWANE  
 

Pierwszą kwestią jest cel życia konsekrowanego. Najprościej wyjaśnia to Jezus, podejmując temat 

bezżeństwa:  

 

„Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili;  

i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili;  

a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni” (Mt 19,12).  



1050 
 

 

W tych słowach Jezus uczy nas, że celem życia konsekrowanego nie jest w pierwszym rzędzie – działalność 

społeczna, edukacyjna czy dobroczynna. Tym podstawowym celem jest Królestwo Boże, czyli 

„sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17). Autentyczna zakonnica – ze względu na 

bezżeństwo – może być całkowicie oddana sprawom Bożym. Jest wolna od troski o małżonka, o 

wychowanie dzieci, kierowanie domem, zabieganie o pracę zawodową i dobra materialne. „Niezamężna i 

dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, 

zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi” (1Kor 7,34). Pozostaje jej tylko jedna 

troska; podobać się Bogu i swoim sposobem życia zapowiadać kształt przyszłego świata, zgodnie ze 

słowami Zbawiciela: „ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z 

martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić” (Łk 20,35). 

 

Powołanie do życia konsekrowanego jest wyłącznie dziełem Bożej miłości. Osoba konsekrowana – dzięki 

swojemu powołaniu – odkrywa, że kocha Boga w sposób całkowity i wyłączny; całym sobą, a nie tylko 

częścią swego jestestwa. Kocha Go miłością głębszą, wyłączną i całkowitą, bardziej niż jakiegokolwiek 

człowieka. Kocha Go miłością – „z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 

6,5) – na jaką tylko Bóg zasługuje.  

 

Dzisiaj nie wszyscy rozumieją doniosłość życia konsekrowanego. Z badań socjologicznych dowiadujemy 

się, że wielu ludzi nie wie po co istnieją zakonnicy i zakonnice. Niektóre odpowiedzi ankietowe są wręcz 

szokujące; według nich zakonnicy nic nie robią, siedzą i modlą się, nie zajmują się niczym konkretnym, 

same zaś zakony są miejscem ucieczki od cywilizacji; przechowalnią dla tych, którzy nie wiedzą co ze sobą 

zrobić. 

 

My – przeciwnie – zdajemy sobie sprawę z tego, że życie konsekrowane jest niezwykle istotne dla Kościoła. 

Ono bierze swój początek i pierwowzór z samego Chrystusa, który wybrał właśnie życie w dziewictwie, 

ubóstwie i posłuszeństwie. Dlatego w Kościele nie powinno nigdy zabraknąć życia konsekrowanego, chciał 

go bowiem sam Chrystus, jako niezbywalnej części składowej swojego Kościoła. Bez zgromadzeń 

zakonnych Kościół nie byłby w pełni sobą. To jest najistotniejsza rzecz, którą – wraz z odejściem sióstr – 

traci Strzelno.  

 

2. ZGROMADZENIE SIÓSTR ELŻBIETANEK  
 

Druga kwestia to dzieje Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, które jest pewną formą konkretyzacji życia 

konsekrowanego w ogóle. Zgromadzenie to z jednej strony wyrasta z owego pradawnego, podstawowego, 

ewangelicznego nurtu życia konsekrowanego, a z drugiej – z potrzeb społecznych Śląska XIX wieku.  

 

Jest to pierwsze rodzime zgromadzenie Ziemi Śląskiej, powstałe po kasacie zakonów przez rząd pruski w 

1810 roku. W XIX wieku na Ziemi Śląskiej dokonywał się proces szybkiego uprzemysłowienia, ze 

wszystkimi jego dobrymi i złymi skutkami. Następowała ruina drobnego rzemiosła, ucieczka ludzi ze wsi do 

miasta, w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych w nowo powstających ośrodkach przemysłowych. 

Niepewność pracy, niska płaca oraz stały wzrost cen na podstawowe artykuły żywnościowe sprawiały, że 

los ogromnej rzeszy ludzi, zwłaszcza najbiedniejszych, stawał się wyjątkowo trudny. Przeludnienie 

mieszkań robotniczych, idące za tym wszelkiego rodzaju choroby, klęski żywiołowe oraz głód i epidemie. 

Przy niedostatecznej liczbie lekarzy, pielęgniarek i szpitali, pociągało to za sobą ogromną śmiertelność, 

zwłaszcza wśród ludzi biednych.  

 

Odpowiedzią na tę sytuację było powstałe w Nysie (27 września 1842 roku) stowarzyszenie na rzecz 

terenowej pielęgnacji chorych. Z czasem (4 września 1859 roku) stowarzyszenie to zostało przekształcone w 

zgromadzenie zakonne. Ten ruch zapoczątkowała wrażliwa na ludzką nędzę Dorota Klara Wolff (do której 

wkrótce dołączyły Matylda Merkert i jej rodzona siostra Luiza oraz Franciszka Werner). Głównym celem, 

jaki sobie wytyczyły te kobiety była bezinteresowna pomoc najbardziej potrzebującym – zwłaszcza 

cierpiącym i chorym – w ich własnych mieszkaniach, bez względu na wiek, stan i wyznanie. Z czasem – 
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oprócz pielęgnacji ambulatoryjnej – siostry podjęły się także obowiązków sanitariuszek w lazaretach 

wojskowych. Otaczały troską biedne i zaniedbane rodziny, a ponieważ były to najczęściej rodziny 

wielodzietne, siostry roztaczały też opiekę nad dziećmi, które były zagrożone skutkami braku odpowiednich 

warunków życiowych. Konieczność rozwinięcia działalności opiekuńczej nad dziećmi stała się jeszcze 

bardziej konieczna w odniesieniu do dzieci osieroconych w wyniku wojen i epidemii. Stąd – już w zaraniu 

zgromadzenia – obok pierwotnego celu, jakim była terenowa pielęgnacja chorych, pojawiła się również 

opieka nad dziećmi. 

 

Założycielki natchnęły zgromadzenie tak potężnym duchem, że w swoim szczytowym momencie, w 1938 

roku – na krótko przed wybuchem II wojny światowej – liczyło ono 4.827 sióstr, żyjących w 519 domach. 

Dzisiaj jest ono obecne w Italii, Boliwii, Brazylii, Czechach, Danii, Gruzji, Kazachstanie, Litwie, 

Paragwaju, Rosji, Ukrainie i Ziemi Świętej. Niestety najpierw wojna, potem okres stalinizmu, wreszcie 

sekularyzacja sprawiły, że w 2006 roku zgromadzenie liczyło już tylko ok. 1000 sióstr.  

 

3. DOM ELŻBIETANEK W STRZELNIE  
 

Trzecia kwestia to Dom Elżbietanek, pod wezwaniem św. Józefa w Strzelnie.  

 

a. Elżbietanki przybyły do Strzelna 121 lat temu, tj. w okresie swojego rozkwitu. Placówkę tę założono za 

czasów przełożonej generalnej, matki Melchiory Klammt (1886-1908), w roku złotego jubileuszu istnienia 

zgromadzenia.  

 

Kiedy w latach 1890-92 przystąpiono do rozbudowy i reorganizacji strzeleńskiego szpitala, ukonstytuował 

się komitet na czele którego stanął miejscowy proboszcz, wybitny patriota i społecznik, ks. Antoni Kantecki. 

Na jego wniosek oraz na prośbę miejscowych władz postanowiono powierzyć pracę pielęgniarską nad 

pacjentami siostrom elżbietankom. Pierwsze elżbietanki (siostra Zebina Marianna Mułkowska i Hildeburga 

Leppner) przybyły do naszego miasta już 1 października 1892 roku, po roku wsparła je trzecia zakonnica. 

Otrzymały one wówczas dwupokojowe mieszkanie w szpitalu.  

 

Wkrótce (w 1894 r.) kolejny proboszcz, ks. Władysław Woliński podjął starania o sprowadzenie następnych 

sióstr, tym razem nie do szpitala, ale w celu zapewnienia opieki domowej nad obłożnie chorymi, 

niedołężnymi i osobami mieszkającymi w swoich domach w osamotnieniu. W tym celu zwrócił się do 

arcybiskupa Stablewskiego z prośbą o zezwolenie na erygowanie domu sióstr elżbietanek. Dom taki 

erygowano dnia 9 maja 1897 roku. Przybyły do niego dwie siostry (siostra Apronia Dwulecka i siostra 

Prodozja). Początkowo mieszkały na komornym. Potem – w roku 1906 – zakupiono dla nich (za 13.000 

marek) dom przy ulicy Szerokiej (obecnie Gimnazjalnej 9). Otwarcie ochronki nastąpiło dnia 1 września 

1913 roku. Początkowo mieściła się ona w samym domu sióstr, ale z czasem – z uwagi na dużą grupę dzieci 

(ok. 100) – miejscowe Towarzystwo św. Wincentego a Paolo pobudowało na podwórzu sióstr obszerną 

salkę (za 5.800 marek). Powiększył się skład osobowy sióstr, dzięki czemu mogły one stopniowo rozszerzać 

swoją działalność o pracę charytatywną w „Caritasie” (kuchnia dla ubogich) , Ośrodku Zdrowia, mogły też 

otworzyć szkołę robót ręcznych (por. ks. Cz. Pest, Działalność sióstr elżbietanek w Strzelnie w dobie 

niewoli pruskiej w latach 1892-1918).  

 

b. e pożyteczne dzieła elżbietańskie przerwała II wojna światowa. Podczas okupacji hitlerowcy wyrzucili 

siostry ze szpitala i wtedy część z nich zajęła się prowadzeniem przedszkola przy domu zakonnym. Niektóre 

siostry miały zezwolenie na domową opiekę medyczną, wykonując praktyki w Strzelnie i okolicznych 

miejscowościach. W końcu jednak – uprzedzone o aresztowaniu – rozproszyły się w 1941 roku, a ich dom 

zamieniono na przedszkole dla dzieci niemieckich.  

 

Okres ten tak opisuje siostra Malwina Zych: „W 1939 roku po wybuchu wojny, siostry zakonne zostały 

zwolnione ze szpitala. Wróciłam wtedy do przedszkola gdzie mieszkaliśmy i pracowałam dalej dla chorych 
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jako pielęgniarka środowiskowa. Szłam więc wszędzie tam, gdzie mnie poproszono, obojętnie czy to był 

Polak czy Niemiec. Otrzymałam od gestapo pozwolenie i przepustkę, że wolno mi udzielać takiej pomocy.  

 

[...] Wszyscy uciekali do Kutna, my pozostałyśmy na miejscu i pomagałyśmy innym. Miałyśmy chorą 

siostrę przełożoną Izentrudę. Ciężko chory był tez ksiądz Czechowski, który pozostał w parafii ze względu 

na stan zdrowia. Inni księża zaginęli bez śladu. Gestapo często nachodziło księdza Prałata i chciało go 

wywieźć. My zawsze tłumaczyliśmy, że jest chory i niedługo umrze.  

 

Pewnego dnia otrzymałyśmy rozkaz w ciągu 15 minut, opuszczenia przedszkola, nie zdążyłyśmy nawet 

dokończyć obiadu. Siostra Przełożona bardzo to przeżywała. Poszłyśmy do chorego księdza Prałata po 

pomoc. Dał nam klucze do mieszkania organisty. Byłyśmy wtedy cztery siostry: siostra Przełożona 

Izentruda, siostra Salomea, siostra Kordula i ja. Niestety siostra Przełożona nie wytrzymała tych przeżyć i 

zmarła wkrótce na zawał serca. Ksiądz zdążył jeszcze zaopatrzyć ją Olejami Świętymi. Pochowana została 

w nocy po świecku.  

Niedługo po niej zmarł ksiądz Czechowski, przed śmiercią wyjawił nam swoje życzenie – chciał być 

pochowany przy krzyżu na cmentarzu w Strzelnie. Do końca był przytomny, rozdał Komunię Świętą, resztę 

spożył sam i prosił zaśpiewać – „Pij ten kielich z Bożej woli”. Zaśpiewałyśmy do końca, on poprosił o 

gromnicę i w naszej obecności umarł. Ja kazałam, aby zadzwoniono we wszystkie dzwony. Gdy gestapo 

pytało się, kto kazał dzwonić, to powiedziałam, że u nas jest taki zwyczaj, że jak ksiądz umiera, daje się 

znać w ten sposób całej parafii, takie też było życzenie Księdza Prałata.  

 

Po pewnym czasie, ludzie w Strzelnie uprzedzili nas, że Niemcy chcą nas wywieść do lagru. 

Postanowiłyśmy się rozjechać do swoich rodzin”. 

 

c. Po wyzwoleniu miasta i powrocie z tułaczki wojennej elżbietanki przybyły ponownie do Strzelna w 

styczniu 1945 roku. Od razu też podjęły pracę w szpitalu, zorganizowały na nowo w swoim domu 

przedszkole i kuchnię Caritas dla ubogich.  

 

Niestety, spokój panował niedługo. Po kilku zaledwie latach totalitaryzm komunistyczny ujawnił swoje 

ateistyczne oblicze. Nagonka na zakonnice rozpoczęła się dnia 5 lutego 1951 roku. Ich usunięcie ze szpitala 

poprzedzono wiecami zorganizowanymi przez partię i Ligę Kobiet w sali kina „Kujawianka”. Mimo 

odważnego oporu intendenta szpitala, elżbietanki zostały pozbawione swoich stanowisk, a zastąpił je 

personel świecki o niższych kwalifikacjach.  

 

Po tych wydarzeniach siostry kontynuowały opiekę domową nad osobami chorymi i starszymi. Z czasem 

jednak ich liczba się pomniejszyła. 

 

W roku 1952 – po zamknięciu przez władze oświatowe przedszkola elżbietańskiego – siostry podejmowały 

się różnych zajęć: otwarły punkt katechetyczny dla dzieci przedszkolnych przy parafii, podjęły pracę w 

biurze parafialnym, katechizację, pracę z młodzieżą, prowadzenie scholi i grup modlitewnych oraz 

zdobienie ołtarzy w kościele i troskę o bieliznę kościelną. 

 

Trzeba podkreślić, że od samego początku swojego pobytu w Strzelnie elżbietanki zaskarbiły sobie 

życzliwość i sympatię mieszkańców tego miasta za ich dobroć, ofiarność i poświęcenie. Przez blisko 121 lat 

były związane z tym miastem na dobre i złe, a niektóre z nich pozostały nawet na tutejszym cmentarzu na 

zawsze. 

 

4. PODZIĘKOWANIE  
 

Trzeba więc dziękować siostrom za ich tutejszą obecność, za modlitwę i pracę. Tę wdzięczność chciałbym 
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wyrazić najpierw w imieniu parafii strzeleńskiej, ale także we własnym imieniu, ponieważ i ja korzystałem z 

ich modlitwy i pracy. Najpierw z ochronki elżbietańskiej, następnie z siostrzanej katechezy, z modlitwy 

sióstr w stallach tutejszego kościoła, dalej z ich sześcioletniej opieki nad klerykami w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Gnieźnie, potem w Jerozolimie – w Nowym Domu Polskim, a po powrocie z 

Rzymu, z 10-letniej opieki nad wykładowcami i profesorami gnieźnieńskiego seminarium duchownego, 

wreszcie z ponad 11 już letniej opieki nad domem arcybiskupów poznańskich. Jest za co dziękować Panu 

Bogu i siostrom.  

 

Zamknięcie kolejnego domu elżbietanek daje też dużo do myślenia na temat obecnego czasu. To, z czym 

mamy dzisiaj do czynienia jest bowiem pochodną tak sytuacji „świata”, jak i sytuacji Kościoła. 

 

Najpierw jest pochodną sytuacji otaczającego nas świata. Żyjemy przecież w czasach naznaczonych 

chwiejnością w społeczeństwie, które jest bardziej zainteresowane konsumpcją i technologią niż etyką i 

religią. „Świat” w jego negatywnym wymiarze nie ma woli przyjęcia Ducha Świętego, „bo Go nie widzi, ani 

nie zna”. Nie doświadcza Go. A konsekwencją tego jest dominacja kultury antypowołaniowej. 

Subiektywizm, indywidualizm, relatywizm, filozofia doraźnej przyjemności, kryzys więzi i wartości, kryzys 

rodziny, wychowawców i wychowania – oto niektóre zjawiska, nie sprzyjające odkryciu i realizacji 

powołania do życia zakonnego. „Współczesne przemiany społeczne oraz spadek liczby powołań stawiają w 

trudnej sytuacji życie konsekrowane [...]. Zagrożone są dzieła apostolskie wielu Instytutów, a nawet sama 

ich obecność w pewnych Kościołach lokalnych. Podobnie jak w innych okresach historii istnieje dziś 

niebezpieczeństwo, że niektóre Instytuty przestaną istnieć” (Vita consecrata, 63).  

 

Brak powołań zakonnych jest też pochodną sytuacji Kościoła. Zadanie promocji powołań nie jest 

realizowane w taki sposób, aby stawało się rzeczywiście wspólnym dziełem całego Kościoła, które wymaga 

czynnej współpracy pasterzy, zakonników, rodziców i wychowawców. Brak duszpasterstwa obejmującego 

wszystkich wierzących. Duszpasterstwa, które nie jest zrodzone z lęku przed wyginięciem, ale z pewności, 

że Boży dar został udzielony każdemu człowiekowi. Duszpasterstwa młodzieży, które nie ma na celu 

werbunku, ale rozeznanie Bożego zamysłu. Duszpasterstwa prowadzonego nie tylko w środowiskach, z 

których można się spodziewać powołań, ale w każdym Kościele lokalnym. Duszpasterstwa, które nie jest 

powierzone jednostce, ale rodzinie i społeczności (por. Idziemy naprzód z nadzieją).  

 

Co robić w tej trudnej sytuacji? Co robić, gdy dzieła społeczne dla realizacji których powstało zgromadzenie 

zostały przejęte przez świeckie instytucje? W tej sytuacji ciągle jeszcze jest możliwy powrót do pierwotnej 

gorliwości i wybór zadania, którego nie chcą podjąć ludzie świeccy. Najlepszą promocją powołań 

zakonnych w każdym czasie pozostaje zawsze osobiste, odważne świadectwo życia osób konsekrowanych, 

bez reszty oddane Bogu i bliźnim. Nic tak nie przekona młodego człowieka do wejścia na drogę konsekracji, 

jak radość i entuzjazm powołanych, jak ich żarliwa miłość do Chrystusa, siostrzana wspólnota, gorliwość w 

służbie Bożej, pełna taktu i życzliwości troska o człowieka. Czy nie na tym polega ewangeliczny sukces 

sióstr św. Matki Teresy z Kalkuty? 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec módlmy się: Chryste, Ty wezwałeś swoich uczniów, aby porzucili wszystko i poszli za Tobą. 

Spraw, aby wiele młodych dziewcząt – za przykładem uczniów – opuściło to, co ziemskie a dążyło do tego, 

co boskie. Wlej w dziewczęce serca, czyste i wielkoduszne pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania 

się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i ewangelicznej miłości. Spraw, aby powołane do 

służby w Kościele były roztropne w działaniu, przyjazne dla wszystkich, Ewangelii i oddane dziełom 

miłosierdzia.  

 

Maryjo, która wspierałaś pierwszą wspólnotę uczniów swoją modlitwą (por. Dz 1, 14), wstawiaj się za nami, 

aby ludowi chrześcijańskiemu nie zabrakło służebnic Bożej radości. By nie zabrakło zakonnic, które pójdą 

pod prąd, realizując rady ewangeliczne ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, i które w sposób profetyczny 
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będą świadczyć o Chrystusie i o Jego wyzwalającym orędziu zbawienia. Pomóż im odpowiedzieć Bogu 

całym swoim życiem: „Oto, Boże, idę pełnić Twoją wolę” (por. Hbr 10, 7).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, XX Niedziela Zwykła C, 18.8.2013  

Abp Stanisław Gądecki. Wprowadzenie relikwii bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk. XX Niedziela Zwykła C 

(Poznań, kościół pw. św. Rocha – 18.08.2013).  

 

Dzisiaj – w XX Niedzielę Zwykłą – do tutejszego kościoła, będącego już wcześniej miejscem obecności 

relikwii innej serafitki, bł. siostry Sancji, wprowadzamy relikwie założycielki zgromadzenia sióstr serafitek, 

bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk.  

Czynimy to w momencie, w którym dociera do nas – w czytaniach liturgicznych – Słowo Boże mówiące o 

prześladowaniu sprawiedliwego, o Chrystusie, który przynosi ogień i podział, o zachęcie do wytrwałości 

pośród ucisku, którego żywym przykładem była Matka Małgorzata Szewczyk.  

 

1. JEREMIASZ – PRZEŚLADOWANIE SPRAWIEDLIWEGO  

 

a. Najpierw historia sprawiedliwego prześladowanego; historia Jeremiasza. Jeremiasz – jeden z 

największych proroków Starego Testamentu – zostaje wydany na śmierć. Wydarzenie to ma miejsce w 

oblężonej przez Babilończyków Jerozolimie (w 587 roku przed Chr.). Prorok trzeźwo oceniał sytuację i 

wiedział, że Izraelici nie mają żadnych szans, aby odeprzeć atak nieprzyjaciół, którzy opanowali już cały 

kraj. Jest tylko jedno rozwiązanie, poddać się. W ten sposób można uratować przynajmniej życie i wartości 

duchowe, które zostały zagubione w narodzie w czasach dobrobytu.  

 

W niebezpieczeństwie zagłady narodu przywódcy Jerozolimy odbierają postawę Jeremiasza jako widomy 

znak defetyzmu, dlatego postanawiają go wyeliminować: „Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę 

obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich 

podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia!” Początkowo 

go aresztowali, a kiedy nadal wzywał – w imieniu Boga – do poddania, postanowili go zgładzić. Wrzucono 

go do cysterny znajdującej się na dziedzińcu królewskim, gdzie zamiast wody było jedynie dużo błota.  

 

Wierność słowu Pana – w krytycznych momentach dla życia narodu – wcześniej czy później spotka się nie 

tylko z obrzuceniem błotem, ale również z prawdziwym niebezpieczeństwem śmierci. Tam, gdzie idzie o 

prawdę, tam musi być cierpienie. Na ziemi bowiem cierpienie jest najmocniejszym świadectwem prawdy. 

Wszyscy fałszywi świadkowie załamują się w obliczu cierpienia. Tylko człowiek przekonany o całkowitej 

słuszności sprawy potrafi dla niej cierpieć i oddać życie. Na ziemi nie ma mocniejszego świadectwa dla 

prawdy, jak cierpienie i ofiara. 

Niespodziewanie, obrońcą sprawiedliwego okazuje się Ebedmelek, urzędnik królewski, który nie jest 

żydem, lecz cudzoziemcem. Jest Kuszytą, który przyjął judaizm. Pan posługuje się miłosierdziem 

cudzoziemca, w celu uchronienia sprawiedliwego Izraelity od niechybnej śmierci. „Panie mój, królu! – woła 

Ebedmelek – Ci ludzie postąpili źle we wszystkim, co uczynili prorokowi Jeremiaszowi, wrzucając go do 

cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście!”  

 

b. Jak to się dzieje, że człowiek sprawiedliwy jest prześladowany i skazany na śmierć? Zdarza się to, 

ponieważ tłumy nie lubią prawdy. Prawdziwego proroka zawsze rzucą w błoto, albo ukrzyżują. Jeremiasz 

nie dziwi się temu. On tylko pragnie uświadomić swoim ziomkom, że myślą błędnie, sądząc, iż Bóg jest 

tylko wtedy z człowiekiem, kiedy człowiekowi się dobrze wiedzie. Bóg często przewiduje klęskę człowieka 

i przez nią chce go uczyć prawdziwej mądrości. Ludzie jednak zazwyczaj nie wierzą w proroctwa, które 
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głoszą klęskę.  

Jak się to dzieje, że rodacy odrzucają proroka, a w jego obronie staje cudzoziemiec? Że człowiek wierny 

Bogu spotyka się z trudnościami ze strony najbliższych. Że często domownicy stają się wrogami człowieka, 

który chce być sprawiedliwy i uczciwy. Czasami najtrudniejszą walkę, jaką sprawiedliwy musi stoczyć, to 

walka z jego najbliższymi.  

 

Wkrótce spełniło się to, co przepowiadał Jeremiasz. Jerozolima została zdobyta, połowę ludzi wycięto w 

pień, drugą połowę wywieziono do niewoli, a królowi wyłupiono oczy. Jeremiasza nie wzięto do niewoli. 

Pozwolono mu robić to, co uważał za stosowne. Mógł zostać na miejscu i mógł wędrować z jeńcami do 

Babilonu (por. ks. Edward Staniek).  

 

Psalmista oddaje genialnie uczucia duszy ocalonego Jeremiasza: „Z nadzieją czekałem na Pana, a On się 

pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska, stopy 

moje postawił na skale i umocnił moje kroki” (Ps 40,2-3).  

 

2. CHRYSTUS – OGIEŃ I PODZIAŁ  
 

a. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje, z kolei, cel wędrówki Jezusa do Jeruzalem. Jest nim rozpalenie na ziemi 

ognia Ducha Świętego poprzez „chrzest” Jezusa, czyli poprzez Jego Paschę; śmierć, zmartwychwstanie i 

Zesłanie Ducha Świętego. „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już 

zapłonął!”  

 

W Starym Testamencie ogień jest symbolem zbawczej obecności Boga (por. Wj 3,2; 13,21; 24,17), jest 

znakiem skutecznego słowa Bożego, przepowiadanego z mocą przez proroka (por. Jer 5,14; 23,29; Syr 

48,1), lub ostatecznego sądu, poprzez który Bóg oczyści świat ze zła (por. Iz 66,15n; Ps 66,12). W Jezusie 

wypełniły się wszystkie te zapowiedzi. Jego przyjście na świat jest ostatecznym i najwyższym objawieniem 

Boga. Jego przepowiadanie jest jak ogień, który z jednej strony rozpala ludzkie serca, a z drugiej – 

wywołuje podział, czyli sąd; jedni Go przyjmują, drudzy odrzucają. On jest znakiem sprzeciwu, który 

wydobywa na jaw intencje ludzkich serc (por. Łk 2,34). Wobec Jezusa nie można przejść obojętnie. Jego 

przyjście domaga się osobistej decyzji każdego; za lub przeciw. Świat ma stanąć w płomieniach Ducha 

Świętego, który oczyści go z grzechu, uczyni z nas dzieci Boga i rozbudzi w nas nowy sposób życia, 

odpowiadający tej godności (por. Dz 2,37-41; Rz 8,14-17).  

 

Jak ogień zapałki ogarnia w mgnieniu oka suchą gałązkę, zamieniając ją w płonącą żagiew, tak Słowo 

Chrystusa rozpłomienia nas, jeśli tylko pozwolimy Mu na to. Właśnie to miało miejsce w początkach 

głoszenia Ewangelii, w pierwszych wiekach życia Kościoła, w licznych okresach jego odrodzenia 

duchowego. Także dzisiaj w wielu ruchach odnowy, gdzie traktuje się Słowo Boże poważnie, tam wydaje 

ono swoje owoce. Wpływa na ludzkie życie, diametralnie przemieniając myślenie, mentalność, motywacje i 

postępowanie. Wielu ludzi pod wpływem ognia Ducha Świętego zaczyna robić to, co dotąd istniało tylko w 

sferze „trzeba by...” (por. ks. Mariusz Pohl).  

 

b. „Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam” (diamerismon). Te 

słowa Jezusowe wydają się sprzeczne z prorockimi zapowiedziami pokoju między ludźmi w czasach 

mesjańskich (por. Iz 9,5-6; Za 9,9-10), a nawet ze słowami samego Jezusa o pokoju przynoszonym do 

ludzkich domów (por. Łk 10,5-6). Rzeczywiście, z jednej strony Ewangelia niesie pokój ludziom 

udręczonym przez zło (por. Łk 7,50; 8,48), przynosi pojednanie z Bogiem i między sobą. Z drugiej jednak 

strony – spotyka się z odrzuceniem i nienawiścią, wywołując nieuchronnie podziały między ludźmi.  
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Kto chce iść za Nim, musi uczestniczyć w Jego kielichu i w Jego chrzcie. Musi jak On być znakiem 

sprzeciwu i podziału (por. Łk 2,34). „Rozłam i miecz (Mt 10,34) oznaczają powagę i trud bycia uczniem 

Chrystusa. Uczeń Chrystusa musi być gotowy na wielkoduszne decyzje. Nie oznaczają jednak (one) ani 

wojny, ani nienawiści, gdyż te są sprzeczne z Jezusowym przykazaniem miłości. Chrystus, głosząc to 

przykazanie, daje równocześnie najgłębsze podstawy do pokoju w świecie, między ludźmi” (J. 

Kudasiewicz).  

 

Dzisiejsza Ewangelia powinna być otrzeźwieniem i przebudzeniem dla tych wszystkich, którzy chcą 

traktować chrześcijaństwo jako religię świętego spokoju. Dla tych, którzy traktują naukę Chrystusa jako 

zbiór bajeczek, bezmyślnych przyzwyczajeń, które nikogo nie ziębią ani nie parzą. Być może nieraz są 

trochę uciążliwe, więc się je opuszcza. Nieraz uprzykrzają życie, to się o nich zapomina. I tak jakoś leci 

(chrzciny, Pierwsza Komunia, ślub, pogrzeb, po drodze Pasterka, kolęda, Popielec, Wielkanoc). I to 

wszystko. Całe życie chrześcijańskie udaje się nam sprowadzić do nikomu nie wadzących obyczajów i 

chodzenia do kościoła. Gdy ktoś wykracza poza ten schemat, uznajemy go za fanatyka i dewota, by w ten 

sposób nie zakłócić sobie łatwego i przyjemnego wizerunku katolika. W ten sposób człowiek bardzo 

skutecznie odgradza się od Słowa Prawdy i zasypia w błogim samozadowoleniu.  

 

3. WYTRWAŁOŚĆ POŚRÓD PRZECIWNOŚCI  

 

a. Dzisiejsze słowa z Listu do Hebrajczyków przenoszą nam – w następnej kolejności – zachętę do 

wytrwałości, gdy dotyka nas krzyż.  

 

Ci, którzy „biegną” za Panem, którzy biorą udział w chrześcijańskich zawodach, w chrześcijańskim stylu 

życia nie są sami. Mają obok siebie mnóstwo świadków wspierających ich, dodających im odwagi i siły. 

Tym mnóstwem świadków są patriarchowie i prorocy, błogosławieni i święci, którzy ukończyli już bieg 

swojego życia, wiary ustrzegli i otrzymali wieniec zwycięstwa. Mamy z nimi współzawodniczyć. „I my 

zatem [...] winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach”.  

 

Bardziej niż we wszystkich patriarchów, proroków, błogosławionych i świętych, winniśmy jednak 

wpatrywać się w Chrystusa, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. Nawet największe postacie 

z historii zbawienia są tylko nikłym cieniem, w porównaniu z Jezusem, który jest boskim wzorem, do 

którego zdążają wierzący. Przede wszystkim „patrzmy na Jezusa”. Przyjrzyjmy się cenie, jaką za nas 

zapłacił, abyśmy wytrwali w wierze, abyśmy nie ustawali złamani na duchu.  

 

b. Nas również Pan Bóg nieustannie wychowuje, poddając próbie krzyża. Wychowuje nas, posługując się 

własną paideią, czyli formacją umysłu i obyczajów, przy pomocy pouczeń, nakazów, upomnień, nagany, i 

kary (por. Hbr 12,5-11). W tej Bożej paidei kryje się echo nauczania mądrościowego Księgi Przysłów: 

„Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz – nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a od Szeolu zachowasz 

mu duszę” (Prz 23,13-14). Obecność krzyża w naszym życiu jest znakiem tego, że Bóg traktuje nas jak 

swoje dzieci. Gdyby nie dotykał nas karceniem, które „jest udziałem wszystkich” (Hbr 12,8 – Biblia 

Warszawska), znaczyłoby to, że „jesteście bękartami, a nie synami” (Hbr 12,8 – Biblia Gdańska).  

 

Bóg nie jest źródłem zła, cierpienia czy prześladowania. Autorem tego jest zawsze człowiek. Bóg jednak 

dopuszcza cierpienie i prześladowanie tworzone przez ludzi. Nie czyni tego, ponieważ jest mściwym, tępym 

i bezwzględnym sadystą, który ma zamiłowanie w zadawaniu nam bólu, ale dla ostatecznego dobra 

człowieka, „aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości” (Hbr 12,10). Celem krzyża, jaki nas dotyka, nie 
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jest cierpienie, ale „błogi [spokojny] plon sprawiedliwości” (Hbr 12,11). Celem krzyża jest nasze „życie” 

(Hbr 12,9). Cierpienie ma moc oczyszczającą. „Cierpienie jest najgorliwszym narzędziem łaski; 

najskuteczniej, najściślej, najdokładniej przynosi Bożą łaskę” (bł. kard. H. Newman). Coś z tego możemy 

zrozumieć, kiedy patrzymy na chirurga, który oczyszcza ranę, sprawiając nam ból, lecz nie wyrządzając 

nam krzywdy.  

 

A zatem „trwajmy w paidei, trwajmy w karności! (Hbr 12,7), skoro – walcząc przeciw grzechowi – nie 

zostaliśmy jeszcze męczennikami. Ta walka wewnętrzna z grzechem trwa przez całe nasze życie. Ona 

zaczyna się od rzeczy drobnych już w dziecięcych latach. Ten, kto wygrywa walkę po walce, nabywa 

stopniowo mądrości i grzech tak łatwo go nie zwiedzie. Kto zaś lekceważy przeciwnika i pozwoli mu 

odnosić zwycięstwa w rzeczach drobnych, przegra również bitwę o wielkie wartości. Każdy grzech ciężki 

zanim zaistnieje, ma już swoją długą prehistorię. Jego zwycięstwo jest przygotowywane całymi latami. 

Można powiedzieć, że grzech o wiele dłużej i dokładniej przygotowuje się do odniesienia zwycięstwa, niż 

człowiek do starcia z grzechem i w tym tkwi tajemnica jego uwodzicielskiej siły. Ileż zatem mądrości jest 

zawartej w wezwaniu autora Listu do Hebrajczyków, aby uczniowie Chrystusa „opierali się aż do krwi, 

walcząc przeciw grzechowi”. Z grzechem może wygrać tylko ten, kto chce z nim walczyć (por. ks. Edward 

Staniek).  

 

4. MAŁGORZATA ŁUCJA SZEWCZYK  

 

Wsłuchując się w orędzie skierowane do nas dzisiaj przez Kościół, zastanawiamy się nad sposobem w jaki 

je realizowała błogosławiona Matka Małgorzata Łucja Szewczyk, założycielka serafitek; jedna ze świadków 

wiary, o których wspominał już wcześniej List do Hebrajczyków.  

 

a. Kardynał Angelo Amato, przewodnicząc uroczystości beatyfikacyjnej Matki Małgorzaty zwrócił nam 

uwagę na to, co często umyka naszej uwadze, a mianowicie że: „Polska jest ojczyzną świętych. [...] Polska 

jest narodem, który zrodził i nadal rodzi wielu świętych, chrześcijan odnowionych przez łaskę i ożywionych 

Bożą miłością, ludzi odważnych, którzy silni wiarą wychylają się z łodzi miotanej burzami, aby pomóc 

braciom będącym w potrzebie, którzy walczą o to, aby nie wchłonęły ich fale nędzy fizycznej czy moralnej. 

Czyniąc dobro, święci przypominają nam, że nie jesteśmy skazani na zło, ale powołani do dobra. Dobro 

zawsze zwycięża nad złem, ponieważ jest częścią kodu genetycznego osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i 

podobieństwo Boga, który jest dobrocią i świętością nieskończoną. Mimo nikczemności i grzechów, które 

codziennie zniekształcają ludzkość, dobroć Bożego oblicza rozbłyska zawsze na twarzy każdego człowieka, 

zwłaszcza świętego. [...]  

 

b. Dzisiaj dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi, który wzbogacił Polskę kolejnym darem, jakim była 

beatyfikacja Matki Małgorzaty Łucji Szewczyk (1828-1905), założycielki Zgromadzenia Córek Matki Bożej 

Bolesnej, potocznie zwanych siostrami serafitkami.  

Małgorzata Łucja Szewczyk przyszła na świat w 1828 roku na Wołyniu, w katolickiej rodzinie, jako córka 

Marianny i Jana, dzierżawcy folwarku i cukrowni w Szepetówce, koło Zasławia.  

 

Mając zaledwie siedem lat, przeżyła śmierć ojca. Dwa lata później umarła jej matka. Po śmierci rodziców 

losem sieroty zajęła się dużo od niej starsza siostra przyrodnia, która otoczyła ją macierzyńską opieką i 

zatroszczyła się o jej staranne wychowanie. 

 

Należąc od młodości do Rodziny Franciszkańskiej na Wołyniu, zgłębiała idee św. Franciszka i usilnie 

starała się żyć według wzoru, jaki pozostawił on swoim naśladowcom. Mając dwadzieścia lat złożyła 

profesję tercjarską, służąc ofiarnie potrzebującym, zwłaszcza chorym i pozbawionym opieki. 
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W roku 1870 udała się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, celem głębszego poznania Bożych zamiarów 

względem siebie. Tam pozostała około trzech lat, służąc jako wolontariuszka chorym pielgrzymom w 

szpitalu francuskich Sióstr św. Józefa, pod kierunkiem duchowym o. Jukundyna Bielaka, franciszkanina, 

opiekuna polskich pątników. Tam złożyła przyrzeczenie, że poświęci się całkowicie Bogu przez służbę 

opuszczonym, ubogim i cierpiącym, a Bolesna Matka z Góry Kalwarii stanie się odtąd Mistrzynią i 

Opiekunką jej apostolatu. 

 

Po powrocie z Ziemi Świetej opuszcza swoje rodzinne strony i udaje się do Warszawy, a stamtąd do 

Zakroczymia, by nawiązać kontakt z bł. Honoratem Koźmińskim i odprawić rekolekcje pod jego 

kierunkiem. Odtąd bł. Honorat został jej kierownikiem duchowym. Łucja wynajęła mieszkanie w 

Zakroczymiu i przyjęła do siebie dwie opuszczone staruszki, którymi się gorliwie opiekowała. Gdy 

przyłączyła się do niej pierwsza kandydatka, wynajęła drugie mieszkanie i przyjęła kolejne staruszki; 

pielęgnowała je z wielką miłością i poświęceniem, dając w ten sposób początek nowej rodzinie zakonnej o 

nazwie pierwotnej „Siostrzyczki Ubogich”. Wtedy też Łucja przyjęła imię Małgorzata. Zapoczątkowane w 

1881 roku zgromadzenie bezhabitowe Ojciec Honorat oddał w opiekę Matki Bożej Bolesnej, a we wstępie 

do ustaw umieścił jego hasło: „Wszystko dla Jezusa przez Bolejące Serce Maryi”. 

 

Do Łucji zaczęły przyłączać się inne kandydatki, ożywione tym samym co ona pragnieniem niesienia 

pomocy najbardziej potrzebującym, co pozwalało jej rozszerzyć zakres pracy charytatywnej. Siostry służyły 

opuszczonym i chorym w Zakroczymiu, a później w Warszawie i w Częstochowie. Szyły bieliznę kościelną 

i szaty liturgiczne. Założycielka wychowywała swoje duchowe córki do ofiarnej i radosnej służby 

cierpiącym.  

 

W 1891 roku podjęła trudną decyzję osiedlenia się w Galicji, gdzie istniała większa swoboda religijna. Pełna 

ufności w pomoc Bożą, udała się najpierw do kard. Dunajewskiego, który przyjął Siostry życzliwie do 

swo¬jej diecezji. Następnie rodzina Czeczów podarowała jej dworek w Hałcnowie, który poświęcił kard. 

Dunajewski. Poświęcił także przygotowane habity dla sióstr. Odtąd ukryte Zgromadzenie Siostrzyczek 

Ubogich za¬częło występować jaw¬nie, jako habitowe, pod nazwą Zgromadzenia Córek Matki Bożej 

Bole¬snej, znanych także jako siostry serafitki.  

 

Wrażliwa na ubóstwo i ludzkie cierpienia, otwarła progi domu w Hałcnowie nie tylko dla ubogich staruszek, 

ale także dla sierót, którym poświęciła szczególną uwagę. Organizowała sierocińce i ochronki dla dzieci 

pozbawionych opieki rodziców i warunków rozwoju. Dla ubogich dziewcząt otwierała pracownie 

krawieckie i hafciarskie, gdzie mogły one rozwijać swoje zdolności, zdobywać środki do życia, a także 

formację religijną i duchową.  

 

W roku 1892 rozpoczęła budowę domu centralnego w Oświęcimiu. W miarę wzrostu liczby sióstr rozwijała 

działalność charytatywną tak w Oświęcimiu, jak i na różnych placówkach zakładanych w Galicji.  

 

Założycielka przez 23 lata zarządzała Rodziną Serafitek. Zmarła 5 czerwca 1905 roku w Nieszawie, w 

diecezji włocławskiej.  

 

Całe swoje dojrzałe życie poświęciła ubogim i uciśnionym, dzieciom w sierocińcach i w przedszkolach, 

chorym w szpitalach. Przyjmowała biednych i opuszczonych, karmiąc ich, opiekując się nimi i pocieszając. 

Z czasem zasięg jej działania stawał się coraz to szerszy; docierała do chorych w szpitalach i biednych w ich 

domach. Troszczyła się zarówno o zdrowie ciała jak i o zbawienie duszy, dlatego pragnęła, aby również i 

ubodzy – często pełni goryczy z uwagi na swoje uciążliwe położenie – kochali Pana Boga, by nawrócili się 

do Niego i powrócili na drogę żywej wiary.  

 

W ten sposób uczyniła nie tylko bardzo wiele dobra w Kościele, lecz również i w społeczeństwie. Jej życie 

było stałym wzywaniem do tego, by „czynić dobro i czynić je dobrze”.  
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ZAKOŃCZENIE 
 

Słowami litanii, prośmy zatem: 

 

Błogosławiona Małgorzato Łucjo Szewczyk, 

Matko sierot i ubogich, 

Założycielko ochronek i domów dziecka, 

Opiekunko chorych i cierpiących, 

Narzędzie miłosierdzia Bożego, 

Rozpoznająca w ubogich Oblicze Syna Bożego, 

Orędowniczko nasza u Boga, wstawiaj się za nami!  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Kamień węgielny w klasztorze Karmelitów 

Bosych, 24.8.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Kamień, który odrzucili budujący. Wmurowanie kamienia węgielnego pod 

klasztor Karmelitów Bosych (Zwola k. Zaniemyśla – 24.08.2013). 
 

Warszawska Prowincja Karmelitów Bosych – w perspektywie zbliżającego się jubileuszu pięćsetnej 

rocznicy urodzin św. Teresy z Avila – zdecydowała się na budowę tego Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego 

pod wezwaniem świętej Teresy od Jezusa, pragnąc dzielić się tutaj, w Zwoli, z przybywającymi swoją 

duchowością i doświadczeniem modlitwy, służąc każdemu, a w szczególności rodzinom w odkrywaniu i 

przeżywaniu ich powołania.  

   

Dzisiaj potrzeba takich miejsc skupienia i ciszy. „Nasze czasy są dramatyczne i zarazem fascynujące. 

Podczas gdy z jednej strony wydaje się, iż ludzie zabiegają o dobrobyt materialny i pogrążają się coraz 

bardziej w konsumistycznym materializmie, to z drugiej strony ujawnia się dziś pełne niepokoju 

poszukiwanie sensu istnienia, potrzeba życia wewnętrznego, pragnienie nauczenia się koncentracji i 

modlitwy. Nie tylko w kulturach przepojonych religijnością, ale również w społeczeństwach 

zeświecczonych poszukuje się duchowego wymiaru życia jako środka zaradczego na odczłowieczenie” 

(Redemptoris missio, 38). 

 

W dzisiejsze popołudnie przeżywamy radosne wydarzenie, święcimy bowiem kamień węgielny tego 

klasztoru. Pochodzi on z klasztoru św. Józefa w Avila. Z tego samego klasztoru, w którym św. Teresa – 

właśnie 24 sierpnia 1562 roku – rozpoczęła reformę zakonu karmelitańskiego.  

W tym szczególnym momencie pragniemy wniknąć w głębszy sens tego, co czynimy, rozważając trzy 

kwestie: co to jest kamień węgielny, dlaczego Chrystus został nazwany kamieniem węgielnym i wreszcie – 

dlaczego autentyczny chrześcijanin to człowiek wznoszący swoje życie na Chrystusie, kamieniu węgielnym.  

 

1. KAMIEŃ WĘGIELNY  
 

a. Zacznijmy od kamienia węgielnego, na którym zostało wzniesione środowisko bytowania całej ludzkości, 

tj. ziemia. Kiedy autor Księgi Hioba pisze o dziele stworzenia, przytacza taką rozmowę Boga z Hiobem: 

 

„Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię?  

Powiedz, jeżeli znasz mądrość.  

Kto wybadał jej przestworza?  

Wiesz, kto ją sznurem wymierzył?  

Na czym się słupy wspierają?  
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Kto założył jej kamień węgielny  

ku uciesze porannych gwiazd,  

ku radości wszystkich synów Bożych? (Hi 38, 4-7) 

 

W przytoczonej mowie Bóg obrazowo – dla łatwiejszego zrozumienia tematu – porównuje ziemię do 

kolosalnego budynku, zaplanowanego przez architekta i posadowionego przez geodetę (por. Hi 38,5), pod 

który położono fundament, a następnie wmurowano kamień narożny, czyli węgielny (por Hi 38,6; Raszi 

uważa, że kamień węgielny ziemi został położony pośrodku morza). Cały ten budynek stał się radością 

synów Bożych. W sposób poetycki autor natchniony daje nam do zrozumienia, że ziemia została zbudowana 

w sposób stabilny, według wszelkich zasad sztuki architektonicznej, a kamień węgielny jest tym, co 

gwarantuje jej trwałość. Nie znaczy to, że budowli tej nie czekają trzęsienia ziemi, ale że ostatecznie 

przetrwa ona wszelkie kataklizmy.  

 

Dlaczego to ziemia potrzebuje owego metaforycznego kamienia węgielnego? Ponieważ w budownictwie 

kamień w narożu ściany wieńcowej – na którym opiera się węgieł, czyli narożnik ściany – posiada ogromne 

znaczenie konstrukcyjne. On jest podporą budowli, nadającą trwałość całej budowli, łączy jej ściany 

zewnętrzne i wyznacza ich kierunek. 

 

b. W sensie przenośnym można by powiedzieć, że każdy człowiek – nie będąc Bogiem – wznosi również 

budynek na swoją miarę, a tym budynkiem jest jego własne życie. Życie każdego z nas można przyrównać 

symbolicznie do domu, który – podobnie jak budowla materialna – domaga się tak fundamentu i kamienia 

węgielnego. Pragnienie wzniesienia takiego domu kryje się w sercu każdego z nas. Tęsknota za domem, 

który jest własny, który jest trwały, do którego można wracać z radością oraz z radością przyjmować 

każdego przechodzącego gościa. Tęsknota za domem, w którym miłość jest chlebem powszednim, gdzie 

panuje przebaczenie a prawda jest źródłem, z którego wypływa pokój serca. Tęsknota za domem, który 

napełnia dumą, którego nie trzeba się wstydzić i który nigdy nie zostanie zrujnowany. To pragnienie nie jest 

niczym innym jak tęsknotą za życiem pełnym, szczęśliwym i udanym (por. Benedykt XVI, Spotkanie z 

młodzieżą, Krakowskie Błonia, 27.05.2006). 

 

2. CHRYSTUS KAMIENIEM WĘGIELNYM KOŚCIOŁA 
 

a. Nie tylko nasza ziemia, nie tylko nasze życie, lecz również Kościół posiada swój własny kamień 

węgielny. Najbardziej dramatycznie został on opisany w czwartej Pieśni Sługi Jahwe (Iz 53,1-12).  

 

„Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,  

Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, [...] 

Po udręce i sądzie został usunięty;  

a kto się przejmuje Jego losem?  

Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących;  

za grzechy mego ludu został zbity na śmierć” (Iz 53,4.8).  

 

W najkrótszej syntezie to samo zostaje powiedziane w Psalmie 118: „Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana: cudem jest w oczach naszych” (Ps 118, 22-23). Tekst 

ten wspomina tak uniżenie i śmierć Mesjasza, jak i jego wywyższenie i zbawienie, które przynosi.  

 

W II wieku przed Chr. Księga Daniela podejmuje znowu ten sam temat Mesjasza, interpretując go wyraźnie 

w sensie zbiorowym. Widząc w nim świętych Żydów. Przekazuje mianowicie tzw. sen króla 

Nabuchodonozora o czterech imperiach (Babilończyków, Medów, Persów i Greków), z których wszystkie 

ulegną zagładzie. Zgładzi je inne, piąte królestwo, które porównywane jest również do kamienia: „Patrzyłeś, 

a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i 

gliny, i połamał je. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto – i stały się jak 

plewy na klepisku w lecie; uniósł je wiatr, tak że nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył 

posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię” (Dz 2,34-35).  
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To piąte królestwo „nigdy nie ulegnie zniszczeniu. [...] Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo 

zaś będzie trwało na zawsze, jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go 

ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto” (Dn 2, 44-45). Wymieniany w tym kontekście Syn 

Człowieczy oznacza albo Mesjasza (Judę Machabeusza? – Hen Etiop. 46; 90,37-38), albo – co jest o wiele 

bardziej prawdopodobne – naród mesjański, czyli „świętych Najwyższego” (Dn 7,18.22.25; 12,1-3). 

 

To tajemnicze, piąte królestwo jest opisane jaśniej w siódmym rozdziale Daniela:  

 

„Patrzałem w nocnych widzeniach:  

a oto na obłokach nieba przybywa  

jakby Syn Człowieczy.  

Podchodzi do Przedwiecznego  

i wprowadzają Go przed Niego.  

Powierzono Mu panowanie,  

chwałę i władzę królewską,  

a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki.  

Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem,  

które nie przeminie,  

a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn 7,13-14). 

 

b. W Nowym Testamencie tym ostatecznym kamieniem węgła Ludu Bożego zostanie jednostka, Mesjasz, 

Chrystus, odrzucony i zabity przez grzeszników. On sam – od początku swojej działalności publicznej – był 

świadom tego, że stanie się „kamieniem odrzuconym”. Świadczy o tym Jego przypowieść o zamordowanym 

Synu: „W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy 

zobaczywszy syna mówili do siebie: ‘To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego 

dziedzictwo’. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili”. 

 

To samo – bez żadnej przenośni – wyraził Jezus mówiąc: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten 

kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach” 

(Mt 21,37- 42; Mk 12,10; Łk 20,17; Dz 4,11; 1P 2,7). „I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele 

cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po 

trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa” (Mk 8, 31-32). 

 

Podobnie też – po Jego śmierci – postrzegali Jego rolę apostołowie: „On jest kamieniem, odrzuconym przez 

was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano 

ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 11-12). 

„Kamień”, który został potraktowany przez ludzi jako bezużyteczny, czyli Ten który został zabity, Ten sam 

stanie się kamieniem węgielnym, przynosząc ludziom zbawienie.  

 

c. „Żywy kamień. Kamień węgielny – Chrystus. Wiadomo, że został odrzucony przez ludzi w momencie 

Golgoty, ale właśnie przez Golgotę, przez Krzyż stał się owym węgielnym kamieniem ludzkości, która 

buduje się jako nieogarniona w czasie i przestrzeni, kosmiczna świątynia stworzenia dla Stwórcy.  

 

Jest wprawdzie Chrystus odrzucany, odrzucany w ciągu całej historii, w różnych pokoleniach i 

społeczeństwach, jako ‘znak sprzeciwu’ (por. Łk 2,34) – a jednak trwa w tej historii. Trwa w dziejach, 

kształtując ich najgłębszy rdzeń i pion – ten właśnie pion, poprzez który dzieje ludzkie – mimo wszystkich 

odstępstw i negacji – wznoszą się ku Bogu: do tych wiecznych przeznaczeń, jakie człowiek i ludzkość ma w 

Bogu i tylko w Bogu” (Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do przedstawicieli laikatu, 

Olsztyn, 6 czerwca 1991). 
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3. CHRZEŚCIJANIN ŻYWYM KAMIENIEM  

 

Wreszcie trzecia sprawa. Chrystus jest głową i kamieniem węgielnym Kościoła, którego fundament 

stanowią apostołowie, wierni zaś są żywymi kamieniami tej budowli. Tylko jeden z kamieni fundamentu 

przewyższa inne, jest nim Piotr – czyli skała (por. Mt 16,18). Każdy z wierzących jest „żyjącym 

kamieniem” budowli, którą jest Kościół. „Żywe kamienie” to wszyscy, którzy mają życie z Chrystusa. 

Wszyscy, którzy życiem, jakie jest w Chrystusie, obdarowują innych.  

 

„A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami 

Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus 

Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się 

we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha” (Ef 2, 19-22).  

 

„Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga 

wybranym i drogocennym – powie św. Piotr – wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako 

duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu 

przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, 

drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, 

cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą 

węgła – i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są 

przeznaczeni” (1 Pt 2, 4-8). 

 

Taka jest rzeczywistość Kościoła. Kościół to Chrystus i my, Chrystus z nami. Kościół opiera się na 

Chrystusie, jest przez Niego wspierany i nie może być od Niego oddzielony (por. Ef 2, 20-22; 1 P 2, 5).  

 

a. Każdy kto usiłuje się obyć w swoim życiu bez Chrystusa, ten buduje na piasku, ponieważ zerwane więzi z 

Chrystusem – bez względu na to, czy dokonuje się to przy świadomości religijnej czy już zeświecczonej – 

prowadzą do duchowego wyjałowienia. Wiodą do rozpaczy i wydobywają drzemiące w nich siły 

destrukcyjne. Życie w pozbawionym fundamentu Bożego świecie staje się tak nieznośne, że jedynym 

wyjściem z tej sytuacji jest instynkt niszczenia. Każda próba wykluczenia Chrystusa z naszego życia kończy 

się tragicznie. Wystarczy wspomnieć narodowy i międzynarodowy socjalizm XX wieku, które miały 

zapewnić ludzkości szczęście, tymczasem przyniosły milionom ludzi straszliwe nieszczęścia: wojny, 

prześladowania, obozy koncentracyjne i gułagi. Człowiek pozbawiony fundamentu Bożego ulega 

rozpadowi, jak budynek bez fundamentu i kamienia węgielnego. Załamuje się jego serce, jego 

człowieczeństwo, jego cywilizacja i kultura, rozpada się literatura, sztuka. Z początku tego nie widać, 

zwłaszcza że nigdy nie brak klakierów, którzy wynoszą pod niebiosa wszystko, co nowe. Ten ludzki rozpad 

dobitnie przedstawił w swoim malarstwie Picasso. Niestety, publiczność oglądając jego dzieła, zamiast 

rozpoznać siebie w rozczłonkowanych twarzach i się przerazić, uznała je za wzorzec piękna i prawdy (por. 

K. Dorosz, Bóg i terror historii, Warszawa 2010, 187).  

 

b. Osadzenie budowli własnego życia na Chrystusie chroni je przed katastrofą. „Każdego więc, kto tych 

słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na 

skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na 

skale był utwierdzony” (Mt 7,24-25). 

 

Co to znaczy budować swoje życie na skale? – pytał Benedykt XVI podczas pamiętnego spotkania z 

młodzieżą w Krakowie. Budować na skale, to znaczy budować na Kimś, kto jest odrzucony. [...] To że Bóg 

wybrał Jezusa, nie eliminuje tajemnicy zła, które sprawia, że człowiek jest w stanie odrzucić Tego, który go 

do końca umiłował. To odrzucenie Jezusa przez ludzi powtarza się w historii ludzkości i sięga również 
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naszych czasów. Nie trzeba wielkiej bystrości umysłu, by dostrzec wielorakie objawy odrzucania Jezusa. 

Jest On ignorowany, wyśmiewany, ogłaszany królem przeszłości, ale nie teraźniejszości, a tym bardziej 

jutra, jest spychany do lamusa spraw i osób, o których nie powinno się mówić na głos i w obecności innych. 

Jeśli w budowaniu domu twojego życia napotykasz na tych, którzy pogardzają Chrystusem; fundamentem, 

na którym budujesz, nie zniechęcaj się! Wiara wzmacnia się przechodząc przez próby. Wiara żywa musi 

ciągle wzrastać. Nasza wiara w Jezusa musi często się konfrontować z niewiarą innych, by pozostać naszą 

na zawsze. 

 

Budować na skale, to znaczy mieć świadomość, że pojawią się przeciwności. Chrystus mówi: „Spadł 

deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom...” (Mt 7, 25). Te naturalne zjawiska są 

nie tylko obrazem różnorakich przeciwności ludzkiego losu, one także są przewidywalne. Chrystus nie 

obiecuje, że na budowany dom nie spadnie ulewny deszcz, nie obiecuje, że wzburzona fala ominie to, co dla 

nas najdroższe, nie obiecuje, że gwałtowne wichry oszczędzą to, co budowaliśmy nieraz kosztem wielkich 

wyrzeczeń. Chrystus jest w pełni świadomy wszystkiego, co może zburzyć trwałe szczęście człowieka. Nie 

dziwcie się więc przeciwnościom! Nie zrażajcie się nimi! Budowa na skale to nie ucieczka przed żywiołami, 

które są wpisane w tajemnicę człowieka. Budować na skale znaczy zaufać mocy Fundamentu i Kamienia 

Węgielnego, którym jest Chrystus.  

 

Być zbudowanym na skale, to znaczy być osadzonym na Miłości Chrystusa. Umieć wprowadzać miłość w 

czyn. Żyć czynną miłością. Caritas nie jest dla Kościoła rodzajem opieki społecznej, którą można by 

powierzyć komu innemu, ale należy do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty. Św. Paweł w 

swoim hymnie o miłości (por. 1 Kor 13) naucza nas, że caritas jest zawsze czymś więcej, niż zwyczajną 

działalnością: „Gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości 

bym nie miał, nic mi nie pomoże”  

 

„Nie ma takiego sprawiedliwego porządku państwowego, który mógłby sprawić, że posługa miłości byłaby 

zbędna. Kto usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy uwolnić się od człowieka jako człowieka. Zawsze 

będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność. Zawsze będą 

sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego. 

Państwo, które chce zapewnić wszystko, które wszystko przyjmuje na siebie, w końcu staje się instancją 

biurokratyczną, nie mogącą zapewnić najistotniejszych rzeczy, których człowiek cierpiący – każdy człowiek 

– potrzebuje: pełnego miłości osobistego oddania. Nie państwo, które ustala i panuje nad wszystkim, jest 

tym, którego potrzebujemy, ale państwo, które dostrzeże i wesprze, w duchu pomocniczości, inicjatywy 

podejmowane przez różnorakie siły społeczne, łączące w sobie spontaniczność i bliskość z ludźmi 

potrzebującymi pomocy. Kościół jest jedną z tych żywotnych sił: pulsuje w nim dynamizm miłości 

wzbudzanej przez Ducha Chrystusa (Deus caritas est, 28).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Kto zmierza ku Bogu, ten nie oddala się od ludzi, ale staje się im bliższy. Najwyraźniejsze potwierdzenie tej 

prawdy dostrzegamy w osobie Maryi. Jej czysta miłość nie szukała siebie samej, ale pragnęła dobra innych. 

Ona ukazuje nam, czym jest miłość i skąd pochodzi. Skąd czerpie swoją wciąż odnawialną siłę. Jej 

zawierzamy dzieło budowy tego nowego klasztoru Karmelitów Bosych i prosimy:  

 

Matko Boża, 

Prowadź nas także tutaj, w Zwoli, ku Jezusowi. 

Naucz nas Go poznawać i kochać, 

abyśmy mogli stać się zdolni do prawdziwej miłości, 

zbudowanej na kamieniu węgielnym, którym jest Miłość, Chrystus nasz Pan i Zbawiciel.  
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, XXI Niedziela Zwykła C, 25.8.2013  

Abp Stanisław Gądecki. Dożynki Wojewódzko-Archidiecezjalne. XXI Niedziela Zwykła „C” (Środa 

Wlkp. – 25.08.2013).  

 

Każdego roku o tej porze gromadzimy się w naszej ojczyźnie na dożynkach, aby wspólnie dziękować Bogu 

za tegoroczne plony, wyrazić naszą wdzięczność wobec rolników za ich pracę, a także aby prosić o Boże 

błogosławieństwo na przyszły rok. Gospodarze przynoszą przed ołtarz chleb, żniwne wieńce, warzywa i 

owoce, kwiaty i zioła, ponieważ dożynki to ukoronowanie żniwnego mozołu wielu ludzi.  

   

Tym razem nasz szacunek dla trudnej i tak bardzo potrzebnej dla dobra całego naszego społeczeństwa pracy 

rolników, ogrodników, sadowników i pszczelarzy wyrażamy na Dożynkach Wojewódzko-

Archidiecezjalnych tutaj, w Środzie Wielkopolskiej. Stare porzekadło, które już nieco straciło na swojej 

aktualności mówiło: „Od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza”. 

 

To właśnie tutaj – na średzkim rynku – wsłuchujemy się w treści dzisiejszej Liturgii Słowa i zastanawiamy 

się nad trzema sprawami: nad „wąską bramą” wiodącą do zbawienia, nad Bożym sposobem wychowywania 

człowieka oraz nad dzisiejszą sytuacją rolników.  

 

1. „WĄSKA BRAMA”  

 

Kiedy Jezus usłyszał zwrócone do niego pytanie: „Czy tylko nieliczni będą zbawieni?”, nie odpowiedział na 

nie wprost. Zamiast mówić o procentach ludzi zbawionych, wskazał, co należy czynić, aby się znaleźć w ich 

gronie. Mówił o wąskiej bramie, przez którą należy się przecisnąć, czyli stwierdził, że do zbawienia 

konieczny jest nasz wysiłek. Nie wystarczy tylko pragnąć zbawienia. Oczywiście, my nie potrafimy zbawić 

się o własnych siłach, jednakże nie może się to dokonać bez naszego udziału. Nie możemy liczyć na to, że 

Pan Bóg przyjmie nas takimi, jakimi jesteśmy. Bóg traktuje nas poważnie, jako osoby wolne i 

odpowiedzialne, i chce, abyśmy świadomie i zdecydowanie zbliżali się do Niego, pokonując wszelkie 

przeszkody. Musimy przejść przez „przesmyk krzyża”. „Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest 

brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże 

ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7,13-

14).  

 

Konieczne jest zatem sprawiedliwe działanie. Samo zewnętrzne zjednoczenie z Panem nie wystarcza. Nie 

wystarczy przynależność do określonego narodu, instytucji czy tradycji. Nie wystarcza sama znajomość 

Jezusa, czy przynależność do Kościoła. Idzie o coś więcej. Przyjęte w porę ukierunkowanie na Boga musi 

objawić się w czynie, w spełnianiu Bożej woli. Kto nie kieruje się wolą Boga w swoim konkretnym 

działaniu, ten sam wyklucza się ze zbawienia, a taka decyzja zostaje uszanowana przez Boga. „Odstąpcie 

ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości”.  

 

Musimy wysilać się w stosownym czasie, bo nasz czas jest ograniczony. Najpóźniej w chwili naszej śmierci 

drzwi zostaną zamknięte i zdecyduje się nasz los. A wtedy będzie za późno na pukanie do drzwi. Nie 

możemy troski o własne zbawienie odkładać na starość, ponieważ to nie my zamykamy drzwi, ale Bóg, 

dlatego powinniśmy być zawsze gotowi. Gdy nadejdzie godzina sądu ostatecznego, a Pan domu – czyli Bóg 

– zamknie drzwi, wówczas „wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli” (Łk 13,24). 

Wtedy nie wystarczy znajomość Ewangelii i chrześcijaństwa. Wtedy potrzebna będzie sprawiedliwość, czyli 
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„oliwa” w lampach.  

„Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi” (Łk 13,30). Niektórzy z 

pierwszych – czyli z narodu wybranego – zostaną potępieni, a niektórzy z pogan będą zbawieni. Skutkiem 

wykluczenia będzie „płacz i zgrzytanie zębów”. Wysiłek jest drogą do radości. Odmowa wysiłku – drogą ku 

rozpaczy.  

 

Piekło oznacza nie tyle miejsce, ile raczej sytuację, w jakiej znajdzie się człowiek, który w sposób wolny i 

ostateczny oddalił się od Boga, źródła życia i radości. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z 

Bogiem określa się właśnie słowem „piekło” (por. KKK, 1033). Potępienia nie można przypisać Bogu, 

ponieważ On w swojej miłosiernej miłości pragnie wyłącznie zbawienia istot stworzonych przez siebie. To 

sam człowiek dobrowolnie zamyka się na Jego miłość. Potępienie polega na ostatecznym oddaleniu się od 

Boga, które człowiek dobrowolnie wybrał i potwierdził ten wybór ostateczną pieczęcią w chwili śmierci. 

Wyrok Boży tylko ratyfikuje ten stan.  

 

Jezus nie wymienia liczby zbawionych, ale wyjaśnia jak wygląda wspólnota zbawionych. Szczęśliwość 

królestwa Bożego przejawia się w tym, że owe związki z ludźmi nie zostaną przerwane, ale doprowadzone 

do pełni. Zjednoczenie obecne na ziemi tylko w zaczątkowej formie, w niebie będzie przeżywane w pełnej 

intensywności. „Uczta” wskazuje na radosny charakter tej powszechnej wspólnoty.  

 

Odpowiadając na pytanie: „Czy tylko nieliczni będą zbawieni?” Jezus nie mówi wcale o rzeczach, które 

nam się podobają. Ale właśnie dlatego, że nic nie ukrywa, wskazuje prawdziwą choć trudną drogę do 

radości (por. Klemens Stock SJ, Droga do radości).  

 

2. BOŻY SPOSÓB WYCHOWYWANIA  

 

a. Druga sprawa to Boży sposób wychowywania człowieka. Pan Bóg nas wychowuje, poddając próbie 

krzyża. Wychowuje posługując się tym, co autor Listu do Hebrajczyków nazywa paideią, czyli formacją 

umysłu i obyczajów, przy pomocy pouczeń, nakazów, upomnień, nagany i kary (por. Hbr 12,5-11). W tej 

Bożej edukacji obecne jest silne echo nauczania mądrościowego Księgi Przysłów, które dzisiaj brzmi 

szokująco: „Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz – nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a od Szeolu 

zachowasz mu duszę” (Prz 23,13-14). Obecność krzyża w naszym życiu jest znakiem tego, że Pan Bóg 

traktuje nas jako swoje dzieci. Gdyby nas nie dotykał karceniem, które „jest udziałem wszystkich” (Hbr 12,8 

– Biblia Warszawska), znaczyłoby to, że „jesteście bękartami, a nie synami” (Hbr 12,8 – Biblia Gdańska).  

 

Bóg nie oszczędził tego karcenia nawet swojemu Jedynemu Synowi. Chrystus, jedyny Sprawiedliwy, 

„zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż” (Hbr 12,2). On „ze strony grzeszników taką 

wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie” (Hbr 12,3), cóż dopiero my.  

 

Pan Bóg dopuszcza karcenie nie dlatego, że jest mściwym, tępym i bezwzględnym sadystą, który ma 

upodobanie w zadawaniu nam bólu. On czyni to dla ostatecznego dobra człowieka, „aby nas uczynić 

uczestnikami swojej świętości” (Hbr 12,10). Celem krzyża nie jest cierpienie, ale „błogi [spokojny] plon 

sprawiedliwości” (Hbr 12,11). On chce, abyśmy „żyli” (Hbr 12,9). Cierpienie ma moc oczyszczającą. Coś z 

tego możemy zrozumieć, patrząc na chirurga, który oczyszcza ranę, sprawiając nam ból, lecz nie 

wyrządzając nam krzywdy. „Cierpienie jest najgorliwszym narzędziem łaski; najskuteczniej, najściślej, 

najdokładniej przynosi Bożą łaskę” (bł. kard. H. Newman).  

 

b. Współczesna pedagogika różnie ocenia kary za popełniane przez wychowanków błędy. Najczęściej 

mocno atakuje się wszelkie formy kar cielesnych jako źródło kompleksów i wypaczeń osobowości. Tylko 
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nieliczni bronią „dawnych” metod, w których kara zajmowała dość ważne miejsce w wychowaniu 

człowieka. Ile razy słucham lub czytam wypowiedzi na ten temat – mówi ks. Staniek – dostrzegam jeden 

błąd dyskutujących. Całość zagadnienia rozpatrują oni z punktu widzenia wychowanka i metod 

wychowawczych, a nie z punktu widzenia wychowawcy. Tymczasem skuteczność wychowania jest 

uzależniona od poziomu i dojrzałości wychowawcy. Dobry wychowawca wie, kiedy sięgnąć po pochwałę, a 

kiedy po naganę, kiedy stosować nagrodę, a kiedy karę. 

 

Jeżeli na pierwszym planie jest dobro wychowanka, a tego dobra nie można osiągnąć bez użycia kary 

(choćby zakazu korzystania z Internetu) to dobry i odpowiedzialny wychowawca musi sięgnąć po ten 

środek. Uparte milczenie wśród dyskutujących na temat stosowania kar w wychowaniu, świadczy o niskim 

poziomie dojrzałości i odpowiedzialności wychowawców. A owoce tego już dzisiaj zbieramy. Rośnie 

pokolenie niewychowanych, które – za dziesięć czy piętnaście lat – będzie usiłowało „wychowywać” 

następne pokolenie. Wchodzimy w zaklęty krąg, z którego nie będzie wyjścia. Człowiek niewychowany nie 

może wychowywać innych. 

 

Wszelkie metody dyscypliny muszą być złożone w ręce odpowiedzialnego wychowawcy. Chłosta zawsze 

boli i taki jest jej cel. Zmierza jednak do tego, by pomóc w uniknięciu w przyszłości poważniejszych błędów 

i związanego z nimi cierpienia. Po latach sprawiedliwa chłosta ojcowska staje się błogosławieństwem (por. 

ks. E. Staniek, Homilie na niedziele i święta. Sens chłosty).  

 

3. SYTUACJA ROLNIKÓW  

 

a. Trzecia sprawa to dzisiejsza sytuacja rolników. Wszyscy wiemy, że praca rolników jest nam bardzo 

potrzebna, ona przecież tworzy nowy, lepszy świat. A jednak – mimo zapewnień władz, że sytuacja 

rolników jest tak dobra jak nigdy – wielu rolników znajduje się w trudnym położeniu, zwłaszcza w 

gospodarstwach o niewielkim areale. U wielu pojawiła się obawa o utrzymanie gospodarstw i opłacalność 

ich pracy. Ludzie nie są w stanie utrzymać godnie swoich rodzin i muszą szukać dodatkowych źródeł 

dochodu.  

 

Tegoroczne plony są porównywalne do ubiegłorocznych, niestety ceny skupu są znacznie niższe i to nieraz 

do tego stopnia, że nie pokrywają kosztów produkcji. Te zaś (nawozy, paliwa, środki ochrony roślin) cały 

czas drożeją. Rolnicy obliczają, że w tym roku dostaną blisko 14 miliardów zł mniej za rzepak i niemal 20 

miliardów mniej z tytułu sprzedaży zbóż.  

Proces globalizacji spowodował, że handel zbożem skupił się w bardzo wąskim gronie. Nie jest to już 

prawdziwy rynek, a raczej rynek spekulacyjny. Wielkie koncerny zajmujące się handlem nie zarobiły w 

ubiegłym roku tyle ile pragnęły, dlatego teraz odbijają sobie straty. Nacisk przemysłu paliw spowodował z 

kolei, że Komisja Europejska w Brukseli zaczęła się wycofywać z przerobu zbóż na biopaliwa.  

 

Gwałtownie spadło pogłowie trzody, niepotrzebne stało się więc magazynowanie ziarna, które kiedyś 

służyło rolnikowi do hodowli. Dziś trafia ono do sprzedaży, zaś podmioty skupowe wykorzystują to, że 

rolnicy są w trakcie spłacania rozmaitych kredytów i nie wszyscy posiadają magazyny. Terminy spłaty 

kredytów są nieubłagane, a na zapłatę za dostarczone zboże trzeba czekać nieraz dwa do trzech miesięcy, a 

czasem nawet pół roku.  

 

Rolnicy skarżą się, że nie mają silnej reprezentacji. Izby rolnicze sprawiają wrażenie, że odwróciły się od 

rolników i walczą o prymat ze związkami zawodowymi. Wszystko zaczyna być upolityczniane, a interesy 

partyjne stają się ważniejsze od interesów wspólnych. 

 

b. W tej sytuacji rolnicy domagają się interwencji państwa. Wiadomo jednak, że tak brak interwencjonizmu 

(w liberalizmie), jak i całkowity interwencjonizm (w gospodarce planowej) okazały się społecznie 

szkodliwe. Nauczanie społeczne Kościoła opowiada się za ograniczoną interwencją państwa w sferę 
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gospodarczą. Inaczej nie tylko porządek gospodarczy państwa, ale i różne grupy społeczne, reprezentujące 

odrębne interesy (pracodawcy, związki zawodowe) mogą popaść w chaos.  

 

Działalność gospodarcza, zwłaszcza w zakresie gospodarki rynkowej, nie może przebiegać w próżni 

instytucjonalnej, prawnej i politycznej. Przeciwnie, ona zakłada poczucie bezpieczeństwa w zakresie 

gwarancji indywidualnej wolności i własności, a ponadto stabilność pieniądza oraz istnienie sprawnych 

służb publicznych. Naczelnym zadaniem państwa jest więc zagwarantowanie tego bezpieczeństwa, tak by 

człowiek, który pracuje i wytwarza, mógł korzystać z owoców tej pracy, a więc znajdował bodziec do 

wykonywania jej skutecznie i uczciwie. Brak tego poczucia bezpieczeństwa, towarzysząca mu korupcja 

władz publicznych i mnożenie się niewłaściwych źródeł wzbogacenia i łatwych zysków opartych na 

działaniach nielegalnych czy po prostu spekulacji, jest jedną z głównych przeszkód dla rozwoju i porządku 

gospodarczego.  

 

Obowiązkiem państwa jest więc popieranie działalności przedsiębiorstw poprzez tworzenie warunków 

zapewniających możliwości pracy, dostarczanie bodźców tam, gdzie owa działalność jest niewystarczająca, 

albo przez udzielanie pomocy w chwilach kryzysu. Państwo ma również prawo interweniować wówczas, 

gdy szczególne sytuacje wywołane przez istnienie monopolu powodują zahamowania czy stwarzają 

przeszkody dla rozwoju.  

 

Zawsze jednak winna być przestrzegana zasada pomocniczości, która głosi, że społeczność wyższego rzędu 

nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, pozbawiając ją kompetencji, 

lecz raczej winna wspierać ją w razie konieczności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami innych 

grup społecznych, dla dobra wspólnego (por. Centesimus Annus, 48).  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Tak więc, na koniec, dziękujemy jeszcze raz rolnikom za ich pracę, za przywiązanie do wiary i ojczystej 

tradycji, a jednocześnie nie ustajemy w modlitwie, prosząc Boga o błogosławieństwo dla rolniczej pracy.  

 

Zgromadzona dzisiaj w Środzie Wielkopolskiej reprezentacja rolnicza z całej Wielkopolski, składa na 

patenie ziemski chleb i wypowiada słowa ofiarowania: „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, 

bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, 

aby stał się dla nas chlebem życia”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, XXII Niedziela Zwykła C, 1.9.2013  

Abp Stanisław Gądecki. 74. Rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. XXII Niedziela Zwykła „C” 

(Poznań, kościół Ojców Karmelitów – 1.09.2013).  

   

Na dzisiejszej, niedzielnej Eucharystii wspominamy straszny dramat sprzed siedemdziesięciu czterech lat, 

jakim był wybuch drugiej wojny światowej; wydarzenie o niesłychanych konsekwencjach dla Polski i 

świata; prawdziwy przełom dla ówczesnej cywilizacji.  

   

Wojna objęła swoim zasięgiem większą część Europy i Azji, północną Afrykę, a także oceany: Atlantyk i 

Pacyfik. W sumie spośród wszystkich biorących w niej udział narodów zginęło ponad 56 milionów ludzi, w 
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tym od ok. 6 milionów obywateli polskich (Polaków, Żydów, Romów i innych narodowości; por. T. Szarota 

– W. Majerski, Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami). Nie sposób 

zliczyć rannych i zaginionych, oraz tych, którzy zostali dotknięci represjami, wywózkami, aresztowaniami, 

albo zamknięciem w obozach. Zniszczeniu uległy środowiska ludzkiego życia i zabytki o ogromnej wartości 

historycznej. Niektóre miasta i wsie zostały spalone i zrównane z ziemią. Rodziny zostały zmuszone do 

masowego opuszczania ziemi, z którą były związane od wieków. Nigdy przedtem nie było tak wielu ofiar 

śmiertelnych wśród ludności cywilnej, zwłaszcza wśród kobiet i dzieci. Jeszcze poważniejszym skutkiem tej 

wojny była banalizacja śmierci, nienawiści i przemocy, która przyzwyczaiła ludzi do nieznanych przedtem 

rozmiarów pogardy dla człowieka i pogwałcenia jego praw.  

 

„Z racjonalnego punktu widzenia przeciwstawianie się hitlerowskim Niemcom ocierało się o szaleństwo” 

(prof. Mirosław Piotrowski), mimo to Polacy się bronili. Być może intuicyjnie przeczuwali to, co może 

nastąpić potem. Niemiecki Generalny Plan Wschodni zakładał, że po dwudziestu latach od ukończenia 

wojny nie będzie państwa polskiego ani 80% Polaków. Ci, którzy podjęli nierówną walkę, byli przekonani, 

że: „Gdzie miłość ojczyzny gaśnie – pisał Henryk Sienkiewicz – tam przychodzą czasy łotrów i szaleńców”. 

 

Nikt nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć, kiedy dla nas ta wojna się skończyła. Nie był to z 

pewnością dzień 8 maja 1945 r., kiedy Niemcy kapitulowały w Berlinie. Dowódca podziemnego wojska 

gen. Leopold Okulicki wypowiedział wtedy pamiętne słowa: „Polska, według rosyjskiej recepty, nie jest tą 

Polską, o którą bijemy się szósty rok z Niemcami, dla której popłynęło morze krwi polskiej [...]. Obecne 

zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny [...]. Wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem słusznej 

Sprawy”. Polityczne skutki tej wojny trwały aż do 1989 roku, kiedy to odzyskaliśmy naszą suwerenność. Jej 

skutki moralne trwają po dziś dzień, ponieważ doznane zło głęboko wciąga ofiarę w swoją orbitę. Nasi 

wrześniowi agresorzy należeli do światowej czołówki aborcyjnej i eutanazyjnej XX-tego stulecia. Walcząc z 

nimi, nie uniknęliśmy zainfekowania się tymi objawami zbrodniczej mentalności naszych okupantów i w 

tym sensie dla nas ta wojna się jeszcze nie skończyła.  

 

Medytując – w świetle dzisiejszych czytań – nad tym, co się stało 74 lata temu chcemy podjąć tylko dwa 

tematy, będące motorami wojny i pokoju, a mianowicie pychę i pokorę.  

 

1. PYCHA 
 

Skąd się wzięło to ludobójstwo? Skąd wzięła się owa zachłanność na cudzą własność, ta nienawiść i 

pogarda dla człowieka i całych narodów? Na to pytanie można udzielać wielu odpowiedzi. Z punktu 

widzenia moralnego ta wojna wyrosła z ludzkiej pychy. Zrodziła się jako skutek bałwochwalstwa w 

najczystszej postaci, polegającego na oddawaniu czci boskiej temu, co nie jest Bogiem. 

 

„Kluczową rzeczą, którą człowiek różni się od Boga, jest pycha: w Bogu nie ma pychy, ponieważ On jest 

całkowitą pełnią i całym sobą kocha i daje życie; natomiast w nas, ludziach, pycha jest głęboko 

zakorzeniona i potrzeba nieustannej czujności i oczyszczania. My, którzy jesteśmy maluczcy, pragniemy 

uchodzić za wielkich, być pierwszymi, podczas gdy Bóg, który rzeczywiście jest wielki, nie obawia się 

uniżyć i stać się ostatnim” (Benedykt XVI, W Bożej logice nie ma miejsca na pychę. Castel Gandolfo – 23 

września 2012r.).  

 

Większość ludzkiego cierpienia i nieszczęścia płynie właśnie z owej niezaspokojonej pychy, a niewielu 

ludzi jest wolnych od tej choroby. Grozę tej choroby powiększa fakt, że żadna apteka świata nie posiada na 

nią lekarstwa. „Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie” 

(Syr 3,28). Ta choroba nie była wyłącznie domeną Niemców. O jej obecności w polskim parlamentaryzmie 

tak pisał 90 lat temu Arcybiskup Lwowski, Józef Bilczewski: „Jak gdzie indziej, tak i u nas w ostatnich 

czasach znaleźli się ludzie, którzy przyznanie pierwszeństwa Bogu, uzależnienie ojczyzny od Boga, 

osadzenie miłości ojczyzny na miłości Boga uważają za ujmę dla ojczyzny i wywołują hasła, że naród 

rozproszony w jednostkach, a zwłaszcza skupiony w swych przedstawicielach w sejmie, sam sobie jest 
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suwerenem, czyli najwyższym panem, niezależnym od nikogo na ziemi i na niebie, że państwo nowoczesne 

musi się uwolnić od Pana Boga, że Bóg przy stanowieniu ustaw w parlamentach, sejmach, na zebraniach 

wiecowych nie ma nic do mówienia; że przykazania Boże obowiązują jeszcze co najwyżej w murach 

kościołów, w zakrystii. W hasłach tych wypowiedziała się, dotarła także do nas największa herezja 

ostatniego stulecia, która zaprzecza istnienia Pana Boga albo, jeśli je jeszcze uznaje, głosi równocześnie, że 

Bóg nie miesza się do spraw tego świata, bo i nie może, choćby chciał. [...] Gdy się słyszy te kłamstwa, 

urągające rozumowi i podkopujące wszelki zdrowy ustrój i porządek państwowy, przypominają się z całą 

siłą słowa Psalmisty: [...] „Rzekł głupi w sercu: nie masz Boga” (Ps 2,1; 13,1). Politycy, pisarze, agitatorzy 

wiecowi, roznoszący w Polsce te fałsze, spadli w zdrowym rozumowaniu i miłowaniu ojczyzny 

nieskończenie niżej od wielkich patriotów dawnego pogańskiego Rzymu, którzy wszyscy, zwłaszcza w 

czasie wielkiej potrzeby publicznej, skupiali się w górnym, najszlachetniejszym zawołaniu: «Brońmy 

ołtarzy i ognisk domowych». [...] Rozumieli bowiem ci obywatele dobrze, że bez ołtarzy, czyli bez 

przyznawania pierwszego miejsca Bóstwu, nie ostoją się na dłuższą metę ogniska domowe” (O miłości 

Ojczyzny. List pasterski na Wielki Post 1923, w: Arcybiskup Józef Bilczewski, Listy pasterskie…, t. III, 

Lwów – Kraków 2005, 255-256).  

 

a. Klasykę przewrotnej myśli pyszałka zawiera filozofia Friedricha Nitsche. „Gott ist tot” – Bóg jest 

martwy. Zdaniem Nietzschego, człowiek ówczesny przestał odczuwać obecność Boga w świecie, w 

odróżnieniu od ludzi żyjących w starożytności, czy choćby w średniowieczu. W tamtych, odległych epokach 

czyny człowieka pociągały za sobą prędką reakcję Boga w życiu doczesnym; Boga należało się bać tu i 

teraz. Dziś każdy może liczyć na jego miłosierdzie; rozważa się nawet, czy piekło w ogóle istnieje. Komu 

potrzebny jest jeszcze taki Bóg? Dlatego musiał on przenieść się w sferę abstrakcji, odejść w zapomnienie. 

Jest jeszcze, lecz jako martwy. 

 

Razem z Bogiem usunięta została z naszego świata metafizyczna podstawa wszelkich wartości; od tej pory 

zawieszone są one w próżni. Nie ma prawdy, ani dobra, nie możemy się więcej do nich odwoływać, bo one 

umarły wraz z Bogiem. Człowiek musi na nowo podjąć trud ich stanowienia, lecz nie jest w stanie tego 

zrobić. Jesteśmy bowiem tworami chorej kultury, opartej właśnie na odwołaniu do Boga, a nie możemy się 

do niego odwołać, bo jego już nie ma w naszym świecie. Przestaliśmy odczuwać sacrum, a nie potrafimy 

bez niego żyć. 

 

Stąd bierze się nihilizm – udawanie, że nic się nie stało, zaprzeczanie, że istnieją jakiekolwiek problemy. 

Nihilizm w rozumieniu Nietzschego to akceptacja pozorów, uznanie za wartość tego, co jest już 

bezwartością. Łatwe i wygodne życie, przyjemne i pozbawione napięcia.  

 

Z tego rodzi się nitscheańskie pragnienie pojawienia się nadczłowieka, który miałby być istotą obdarzoną 

wielką wolą mocy. Istota ta żyłaby poza zasadami obowiązującymi resztę ludzkości, poza rządzącymi nią 

prawami, poza dobrem i złem, bez tęsknoty za „zaświatami”. Jego wola mocy to chęć zwyciężania, 

pragnienie i uczucie posiadania siły zdolnej łamać wszelkie przeszkody, połączone z radością zwycięzcy i 

twórczą ekstazą. To pęd ku sile. „Nie zadowolenie, jeno więcej mocy; nie pokój w ogóle, jeno wojna; nie 

cnota, jeno dzielność”. Ta myśl została później zwulgaryzowana przez hitlerowców pod postacią 

Übermenschów (czyli nadludzi), którzy wyznając „moralność panów”, mają prawo być władcami życia i 

śmierci Untermenschów (czyli podludzi).  

 

Tak w stalinizmie jak i w nazizmie dojrzewało dzieło ludzkiej pychy, usuwającej Stwórcę poza margines, a 

stawiające – w jego miejsce – na boskim piedestale człowieka.  

 

b. Chrześcijanin nie może spoglądać na tę wojnę li tylko w kategoriach polityczno-narodowościowych. 

Przecież Niemcy, Polacy, Rosjanie to byli w przeważającej części chrześcijanie. Wspomnienie rocznicy 

drugiej wojny światowej jest więc głośnym krzykiem na temat słabości europejskiego chrześcijaństwa 

pierwszej połowy naszego wieku. Jak to możliwe, by we wspólnocie chrześcijańskiej, której prawem jest 
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miłość, zrodziła się tak potworna nienawiść? Jak to się stało, że miejsce wszechmocnej energii Bożej 

miłości zajęła potężna siła pychy, niszcząca miliony ludzi?  

 

Druga wojna światowa to wielka kompromitacja ówczesnych chrześcijan. Stąd łatwo zrozumieć, dlaczego 

dzisiejsze chrześcijaństwo przeżywa tak głęboki kryzys. Dziś nie wystarczy modlitwa za ofiary wojny i 

wspomnienie jej bohaterów. Potrzebna jest refleksja nad bałwochwalstwem, pochodną pychy. Wspomnieniu 

wybuchu drugiej wojny światowej nie mogą towarzyszyć same zaklęcia w rodzaju: „Nigdy więcej wojny”. 

Ono jest przede wszystkim wezwaniem skierowanym do dzisiejszych chrześcijan (katolików, protestantów, 

prawosławnych) do zabiegania w naszym życiu o wyraźniejszą obecność pokory. O ludzi na miarę Ojca 

Maksymiliana Kolbe, Edyty Stein, Michała Kozala, Otto Schimka, jeśli widmo wojny ma być usunięte z 

horyzontów przyszłości narodów.  

   

2. POKORA 
 

Znając dobrze te skłonności ludzkiego serca, Jezus – dwa tysiące lat temu – nawoływał do ćwiczenia 

pokory.  

 

a. „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie 

był zaproszony przez niego”. Te słowa Jezusa są wezwaniem do praktykowania pokory, która jest 

widzeniem prawdy o sobie samym. Widzeniem siebie takim, jakim się jest naprawdę oraz widzenia rzeczy 

takimi, jakimi są naprawdę. Pokora oznacza sprawiedliwą ocenę siebie w świetle wielkości Boga. „Wielka 

jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony” (Syr 3,20). Ona nie polega na zaprzeczaniu 

własnym zaletom, lecz na uznaniu, że są one wyłącznym darem Boga, że wszystko dał nam Bóg. „Pyszny 

goni za potęgą ziemską, natomiast ubogi w duchu szuka Królestwa niebieskiego” (św. Augustyn, De 

sermone Domini in monte, I, 1, 3). 

 

W karykaturalnym spojrzeniu na sprawę, pokornym przypisuje się brak własnego zdania, gotowość do 

każdorazowej zmiany opinii, uniżoność, służalczość i lizusostwo. Przepraszanie za to, że się żyje. 

Tymczasem prawdziwa pokora nie oznacza samobiczowania, ani tchórzliwej ucieczki przed zdolnościami. 

Nie może też prowadzić do zafałszowanej samooceny i pogrążania się w kompleksach. Ona oznacza tylko 

dystansowanie się od poczucia samouwielbienia i samozbawienia.  

 

Pokora to trudna sprawa, ponieważ skłonność do pychy – pragnienie znaczenia więcej niż inni – siedzi w 

każdym z nas. Przebywa również w ludziach wierzących w Chrystusa, czego dowodzi choćby kłótnia 

pomiędzy apostołami o pierwszeństwo podczas Ostatniej wieczerzy (por. Łk 22,24), czy też podziały 

między bogatymi i biednymi ujawniające się w Koryncie (por. 1Kor 11,17-22; Jk 2,1-9). Psychologowie 

twierdzą, że człowiekowi potrzebna jest samoakceptacja, gdyż trudno żyć, nie lubiąc samego siebie. 

Niestety, tuż za samoakceptacją zwykło podążać samozadowolenie wraz z pychą: „Boże, dziękuję ci, że nie 

jestem jak inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, jako i ten celnik” (Łk 18,11).  

 

Dzięki temu świat roi się od „mężów opatrznościowych”. Można na to spoglądać pobłażliwie, nie należy 

jednak nigdy zapominać o tym, że droga od śmieszności wiedzie czasem do grozy. Potwierdza to ostatnia 

wojna, gdzie ludobójstwo zrodzone z pychy „nadludzi”, którzy zagarnąwszy władzę, a następnie spory 

szmat cudzych ziem, postanowili przy okazji zrobić porządek z „podludźmi”. A groza ta wyszła z zacisznej 

monachijskiej piwiarni. Najpierw wydawało się, że nikt nie zechce słuchać pyszałka, potem stało się inaczej, 

bo w każdym człowieku jest takie miejsce, które czeka na pychę. I dlatego właśnie ona zwyciężyła w 

parlamentarnych wyborach 1932 roku.  

 

Człowieka nie uchroni od katastrofy nic, oprócz pokory, której najdoskonalszy przykład dał Chrystus: 

„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). On 



1071 
 

sam – przychodząc na świat – zajął ostatnie miejsce jako Sługa wszystkich. Objawiło się to zwłaszcza w 

ostatnich godzinach Jego ziemskiego życia, najpierw podczas wieczerzy z uczniami (por. Łk 22,25-27), a 

następnie na krzyżu – między złoczyńcami (por. Łk 23,33). W Chrystusie Bóg zajął ostatnie miejsce. 

 

Ktoś słusznie powiedział, że każdy człowiek winien mieć w sobie coś z Kopernika. Każdy powinien odkryć, 

że nie jest Ziemią, centrum wszechświata, wokół której wszystko się kręci, lecz jest jedną z miliardów 

planet, która razem z innymi i zgodnie z nimi kręci się wokół Wiecznego Słońca, którym jest Bóg. 

 

b. Dzisiaj także – gdy docierają do nas wieści o wojnie domowej w Syrii – potrzeba nam pokory. Jedynym 

rozwiązaniem obecnego konfliktu w Syrii jest pokorny dialog. Papież przypomniał o nim w ubiegły 

czwartek, podczas audiencji dla króla Jordanii. 

 

Trwającą w Syrii wojnę domową mogą zatrzymać jedynie pokojowe rozmowy, czytamy również w nocie 

wydanej przez Caritas Internationalis. Instytucja ta opowiedziała się przeciwko zewnętrznej interwencji 

zbrojnej w Syrii. Kraj ten „nie potrzebuje kolejnego rozlewu krwi, ale jak najszybszego położenia kresu 

konfliktowi, natychmiastowego rozejmu. Interwencja zbrojna ze strony obcych mocarstw jedynie roznieci 

wojnę i powiększy cierpienia”. W tym kontekście Caritas przypomina tragiczne skutki podobnych 

interwencji w Iraku, Afganistanie i Libii i podkreśla, że jedynym rozwiązaniem humanitarnym są 

negocjacje, poprzedzone zawieszeniem broni. Caritas Internationalis zachęca wspólnotę międzynarodową 

do wypracowania skutecznego sposobu chronienia ludności cywilnej przed skutkami barbarzyńskich metod 

walki.  

 

Myśląc o nich, trzeba przy tej okazji raz jeszcze przypomnieć: „Działania w sposób zamierzony sprzeczne z 

prawem narodów i jego powszechnymi zasadami, podobnie jak nakazujące je zarządzenia, są zbrodniami. 

Nie wystarczy ślepe posłuszeństwo, by usprawiedliwić tych, którzy się im podporządkowują. Zagłada ludu, 

narodu czy mniejszości etnicznej powinna być potępiona jako grzech śmiertelny. Istnieje moralny 

obowiązek stawiania oporu rozkazom, które nakazują ludobójstwo” (KKK 2313) 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec, myśląc o miłości Ojczyzny, dla której tylu naszych rodaków złożyło w ofierze to, co mieli 

najcenniejszego, czyli własne życie, przypomnijmy sobie słowa z „Ksiąg pielgrzymstwa Polskiego” Adama 

Mickiewicza: „Niech każdy składa talent swój Ojczyźnie, jako dar w karbonę, tajemnie, i nie mówiąc, wiele 

złożył. Przyjdzie czas, że się karbona napełni, a Pan Bóg zapisuje, ile każdy złożył [...] Przetoż i zasługa 

głęboko schowana pokaże się sławnie; a kto ją tak schowa, że się na tym świecie nigdy nie pokaże, tedy 

ukaże się w wieczności [...], i blask jej niegasnący i skutek jej na wieki.  

 

Zasługa dla Ojczyzny jest jak ziarno; kto obnosi to ziarno w ręku i wszystkim pokazuje, wołając: oto jest 

ziarno wielkie, tedy wysuszy je i nic z niego nie otrzyma. A kto zakopie ziarno w ziemię, a czeka cierpliwie 

kilka tygodni, tedy ziarno wyda roślinę. A kto schowa ziarno w kłosie na rok przyszły, na życie przyszłe, ten 

otrzyma ziaren sto, a z tych stu tysiące tysięcy” (Księgi pielgrzymstwa Polskiego).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święcenia biskupie księdza biskupa Damiana 

Bryla, 8.9.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Święcenia biskupie księdza biskupa Damiana Bryla (Katedra Poznańska – 

8.09.2013) 
 

W słoneczne, wrześniowe popołudnie uczestniczymy dzisiaj w niezmiernej radości Archidiecezji 

Poznańskiej. Oto Duch Święty ma przekazać pełnię kapłaństwa księdzu biskupowi nominatowi, Damianowi 

Brylowi. W takiej chwili trzeba powiedzieć kilka słów na temat urzędu biskupiego w Kościele, a 

mianowicie o wyborze Dwunastu, o Kolegium Biskupim, o biskupie jako Synu i Ojcu Kościoła, o trzech 

zadaniach urzędu biskupiego, wreszcie o nim samym.  
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1. „WYBRAŁ SPOŚRÓD NICH DWUNASTU” 
 

Na temat tego daru apostolstwa, który – jako pierwszy – otrzymał od swego Ojca Jezus Chrystus i 

najwspanialej objawił go swoim uczniom: „zwróćcie uwagę na Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania, 

Jezusa” (ton apostolon kai archierea tês homologias hêmon) – powie autor Listu do Hebrajczyków (3,1). On 

był pierwszym pasterzem i biskupem (poimena kai episkopon1Pt 2,25), czyli stróżem i zwierzchnikiem 

Bożej owczarni.  

 

Starotestamentalną zapowiedź tego urzędu odnalazł Klemens Rzymski w greckiej wersji Księgi Izajasza, 

która mówi: „Przed dawnymi wiekami napisano już o biskupach i diakonach [...]: «Ustanowię biskupów ich 

w sprawiedliwości, a diakonów ich w wierze»” (Klemens Rzymski, List do Koryntian, 42,4-5; por. Iz 60,17; 

wg. LXX: dôsô tous archontas sou en eirênê kai tous episkopous sou en dikaiosynê).  

 

Tego daru Chrystus nie zatrzymał dla siebie, ale przekazał go swoim apostołom, pragnąc by on nie ustał, ale 

przeciwnie, by ubogacił cały świat: „Wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni 

przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by 

mieli władzę wypędzać złe duchy” (Mk 3,13-15). 

 

Kiedy zaś grono Dwunastu – przez śmierć Judasza – zostało uszczuplone, apostołowie dołączyli do niego 

najpierw Macieja, a następnie innych po to, by oni dalej kontynuowali posługę apostolską. I tak się stało. Ci 

nauczali w różnych krajach i tam: „spośród pierwocin [swojej pracy] wybierali ludzi wypróbowanych 

duchem i ustanawiali ich biskupami i diakonami dla przyszłych wierzących”. 

 

Wybrani biskupi mieli sprawować swój urząd na wzór apostołów. Każdy z biskupów – powie autor greckich 

dziejów Filipa – otrzymywał ten urząd: „aby i on upodobnił się [do apostołów]” (Greckie dzieje apostoła 

Filipa, 37/143). Z tej racji biskup „winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem nienagannym, 

niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym brudnego 

zysku” – pisze św. Paweł (Tt 1,7). Wszystkie te cnoty są konieczne do owocnego kierowania Kościołem: 

„Uważajcie na samych siebie i na całe stado (tô poimniô), nad którym Duch Święty ustanowił was 

biskupami (episkopous), abyście kierowali (poimainein) Kościołem Boga, który On nabył własną krwią” 

(Dz 20,28).  

 

Nie zapominajmy jednak, że ten urząd stawia określone wymagania nie tylko biskupowi. On nakłada je 

również na wiernych: „Niechaj nikt – w sprawach dotyczących Kościoła – nie robi niczego bez biskupa. [...] 

Ten, kto czyni coś w tajemnicy przed biskupem, służy diabłu” – tak uczy na początku drugiego wieku po 

Chr. Ignacy Antiocheński (List do Kościoła w Smyrnie, 8,1; 9,1).  

 

Między pierwotną wspólnotą apostołów a kolegium biskupów istnieje nie tylko ciągłość historyczna, ale i 

duchowa, ponieważ sukcesja apostolska uważana jest za szczególne miejsce przekazywania Ducha 

Świętego. Apostołowie – napełnieni Duchem Świętym – przekazywali Go dalej swoim następcom i 

współpracownikom przez gest nałożenia rąk (por. 1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6-7). Ci zaś, ze swojej strony tym 

samym gestem przekazali je innym, a ci z kolei następnym. W ten sposób duchowy dar początków dotarł aż 

do nas.  

 

Trzymając się tejże sukcesji apostolskiej, „zakładając i organizując Kościół w Rzymie, apostołowie 

powierzyli w nim władzę biskupią Linusowi, temu samemu, o którym wspomina Paweł w listach do 

Tymoteusza (por. 2 Tym 4, 2). Po Linusie nastąpił Anaklet, po nim zaś – jako trzeci z kolei – objął 

biskupstwo Klemens, który jeszcze osobiście znał apostołów, utrzymywał z nimi relacje i na własne uszy 

słuchał ich nauk, a więc był bezpośrednim świadkiem przekazywanej przez nich tradycji; nie on zresztą 

jedyny, bowiem wówczas żyło także wielu innych uczniów apostolskich. [...] Po Klemensie nastąpił 
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Ewaryst, po Ewaryście Aleksander, po nim – jako szósty z kolei – objął stanowisko Sykstus. Po nim sławny 

męczennik Telesfor, a dalej Hygin, Pius, Anicet, wreszcie Soter, obecnie zaś – jako dwunasty po apostołach 

– jest biskupem Eleuter. W takim to porządku – drogą nieprzerwanego następstwa – dotarła do nas tradycja 

apostolska, z czego wynika wyraźnie, że dzisiaj wyznajemy tę samą zbawienną wiarę, jaką Kościół przejął 

od apostołów i pieczołowicie ją przechowując, przekazał nam w nieskalanej postaci” – pisze św. Ireneusz z 

Lyonu (Adversus haereses, III,3,3).  

 

2. W KOLEGIUM BISKUPÓW  

 

Biskup nigdy nie jest sam, bo zawsze pozostaje w łączności z Ojcem poprzez Syna w Duchu Świętym. 

Nigdy nie jest sam także dlatego, iż pozostaje zawsze w więzi ze swoimi braćmi w biskupstwie oraz z tym, 

którego Pan wybrał na Następcę Piotra.  

 

Grono Dwunastu zostało ustanowione „jako kolegium, tj. jako stały zespół, na którego czele [Jezus] 

postawił wybranego spośród nich Piotra”. Każdy biskup wchodzi więc w pełnię swojej posługi za 

pośrednictwem komunii z Głową Kolegium i jego członkami, a więc z całym Kolegium zawsze 

jednomyślnym ze swoją Głową. Jest członkiem Kolegium Biskupów.  

Tak więc, każdy biskup – zawsze w jedności ze wszystkimi braćmi w biskupstwie oraz z biskupem Rzymu – 

jest przedstawicielem Chrystusa, Głowy i Pasterza Kościoła; nie tylko w sposób osobisty i konkretny, kiedy 

sam otrzymuje urząd pasterza jednego z Kościołów, lecz również wtedy, kiedy współpracuje z biskupem 

diecezjalnym w zarządzaniu jego Kościołem jako biskup pomocniczy. Jest ziemskim zwornikiem widzialnej 

jedności Kościoła.  

 

„Wiele promieni ma słońce, lecz światło jedno – powie św. Cyprian – wiele gałęzi ma drzewo, które czerpie 

jedną siłę z jednego głębokiego korzenia; [...] Cóż zdoła przeciw jedności chrześcijańskiej żarłoczność 

wilków? Cieszyć się trzeba, kiedy występują z Kościoła, bo ocalają się gołębice i owce Chrystusowe od ich 

srogiej i zaraźliwej zdobyczy. [...] Nikt nie sądzi, aby dobrzy mogli opuścić Kościół. Wiatr nie unosi ziarna 

pszenicy, ale czcze plewy są jego igrzyskiem” (Cyprian, De unitate Ecclesiae, 5).  

 

3. SYNEM I OJCEM KOŚCIOŁA  

 

Będąc darem Ducha Świętego dla Kościoła, biskup jest przede wszystkim synem i Ojcem Kościoła. Wraz z 

innymi wiernymi dzieli on godność dziecka Bożego. Z kolei – na mocy pełni sakramentu święceń – jest 

wobec wiernych Ojcem Kościoła, tj. nauczycielem, kapłanem i pasterzem.  

 

Te dwie relacje – synowska i ojcowska – występują nie tylko jedna obok drugiej, lecz pozostają we 

wzajemnym i głębokim związku, przyporządkowane sobie, ponieważ obie czerpią z bogactwa Chrystusa, 

jedynego i najwyższego Kapłana. Biskup staje się „ojcem” właśnie dlatego, że jest w pełni „synem” 

Kościoła. Tak realizuje się w nim relacja między powszechnym kapłaństwem wiernych a kapłaństwem 

służebnym.  

 

Bycie biskupa „dla wiernych” nie stoi w sprzeczności z jego byciem „z wiernymi”. Istnieje ścisła więź 

między świadectwem wiary biskupa a świadectwem wiary wszystkich wiernych. Między świętym życiem 

wiernych a środkami uświęcania, które ofiarowuje im biskup.  
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Biskup pomocniczy jest głównym współpracownikiem biskupa diecezjalnego w zarządzaniu diecezją. Dla 

skuteczniejszego wypełniania obowiązku troski o dobro dusz w diecezji posiada on udział w planowaniu 

duszpasterskim, zarządzeniach i wszystkich inicjatywach o charakterze diecezjalnym, aby dzięki wzajemnej 

wymianie opinii mógł działać w jedności zamiarów i harmonii zaangażowania z biskupem diecezjalnym 

(por. Apostolorum successores, 70).  

 

4. TRZY ZADANIA BISKUPA  

 

a. Prorok  

 

Każdy biskup – razem ze święceniami – otrzymuje misję głoszenia Słowa Bożego. Każdy jest autentycznym 

nauczycielem Kościoła. „Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc 

z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu” (Ez 33,7). „Jeśli jednakże stróż (skopos) widzi, 

że przychodzi miecz, a nie dmie w trąbę, i lud nie jest ostrzeżony, i przychodzi miecz, i zabija kogoś z nich, 

to ten ostatni porwany jest wprawdzie z własnej winy, ale winą za jego śmierć obarczę stróża” (Ez 33,6).  

 

Słowo które przekazuje biskup, nie jest już słowem osoby prywatnej, lecz słowem Pasterza, które umacnia 

braci we wierze i rodzi życie wieczne. Dlatego – jeśli zachodzi taka potrzeba – biskupi winni stanowczo 

bronić jedności i pełnego przekazu wiary, osądzając autorytatywnie, co jest zgodne, a co niezgodne ze 

Słowem Bożym. Wierni potrzebują słów biskupa; potrzebują potwierdzenia i oczyszczenia swojej wiary. 

Potrzebują ich tym bardziej, im bardziej sytuacja naznaczona jest obojętnością i ignorancją religijną wielu 

chrześcijan.  

 

Przykładne życie biskupa jest jakby drugim źródłem jego autorytetu nauczycielskiego, które dopełnia – 

otrzymane podczas konsekracji – źródło obiektywne. „We wszystkim – uczy św. Paweł – dawaj wzór 

dobrych uczynków własnym postępowaniem, w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, 

nienaganną, żeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć” (Tt 2, 7-8). Oba te 

źródła są konieczne. Z jednego wypływa obiektywna konieczność przyjmowania przez wiernych 

autentycznego nauczania biskupa. Z drugiego zaś, że temu przesłaniu można zaufać. Hilary z Poitiers uczył: 

„Szafarz prowadzący nienaganne życie, jeśli nie jest wykształcony, będzie mógł pomagać jedynie sobie 

samemu; z drugiej strony, sługa wykształcony straci autorytet mający źródło w kulturze, jeżeli jego życie 

nie okaże się nienaganne” (De Trinitate, VIII,1).  

 

b. Kapłan  

 

Ale biskup działa nie tylko Słowem. On działa również przez znaki sakramentalne. Każdy biskup, sprawując 

posługę uświęcania (munus sanctificandi) realizuje to, do czego zmierza posługa nauczania (munus 

docendi), a zarazem czerpie łaskę potrzebną do spełniania posługi rządzenia (munus regendi), wzorując 

swoje postępowanie na Chrystusie Najwyższym Pasterzu w taki sposób, aby wszystko było 

przyporządkowane budowaniu Kościoła.  

 

Spełnia kapłańską posługę uświęcania przez sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów, oddawanie 

chwały Bogu w Liturgii Godzin, przewodniczenie innym świętym obrzędom, a także poprzez promowanie 

życia liturgicznego i autentycznej pobożności ludowej. W tych celebracjach biskup jest w sposób widzialny 
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ojcem i pasterzem wiernych, „kapłanem wielkim” swojego ludu (por. Hbr 10, 21), modlącym się 

nauczycielem modlitwy, który wstawia się za swoimi braćmi i z ludem błaga Pana oraz dziękuje Mu, 

wskazując na prymat Boga i Jego łaski.  

 

c. Król  

 

W przypowieściach ewangelicznych Chrystus ukazał siebie jako pasterza poszukującego zagubionej owcy 

(por. Łk 15,4-7), nazywając siebie „dobrym” pasterzem swoich owiec (por. J 10,11.14.16; Mk 14,27) i 

został uznany przez apostołów jako „Pasterz i Stróż dusz” (1Pt 2,25), „Wielki Pasterz owiec” (Hbr 13,20), 

„Najwyższy Pasterz” (1Pt 5,4). W wizji Apokalipsy zmartwychwstały Pan pojawia się jako Baranek i 

Pasterz jednocześnie (to arnion poimanei autous – por. Ap 7,17), który scala w sobie rzeczywistość ofiary 

paschalnej i zbawienia.  

Od Chrystusa – jak ze źródła – promieniuje w Kościele łaska przewodzenia i czuwania (por. J 21,15.17): 

„Paście stado Boże (poimanate to en hymin poimnion tou Theou), które jest przy was, strzegąc go nie pod 

przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce” (1Pt 5,2).  

 

To zadanie przewodzenia – powierzone biskupowi za pośrednictwem sakramentu święceń biskupich – ma 

służyć budowaniu owczarni Chrystusowej w prawdzie i świętości. A zatem biskup winien uważać za swój 

obowiązek miłości pielęgnowanie owiec Pana z gotowością Chrystusa, „Stróża (episkopon) naszych dusz” 

(por. 1P 2,25).  

 

5. NOTA BIOGRAFICZNA  
 

a. Wszystkie te treści dotyczą nas i naszego biskupa nominata, Damiana Bryla, którego wypada w tym 

miejscu pokrótce przedstawić.  

 

Urodził się on dnia 10 lutego 1969 roku w Jarocinie, jako pierwszy syn Jana i Doroty z domu Zawodnej. 

Najpierw pobierał nauki w Zbiorczej Szkole Gminnej w Jaraczewie, a następnie w Liceum 

Ogólnokształcącym w Jarocinie, gdzie zdał maturę w 1988 roku.  

 

Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, w którym 

formował się aż do czasu święceń kapłańskich, które przyjął z rąk abpa Jerzego Stroby dnia 26 maja 994 

roku.  

 

Po święceniach kapłańskich został skierowany jako wikariusz do pracy duszpasterskiej w parafii 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Środzie Wielkopolskiej. W tym samym czasie studiował dalej na 

Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i w roku 1995 otrzymał licencjat z teologii. 

 

W roku 1996 został skierowany na studia doktoranckie do Hiszpanii, na Uniwersytet Navarry w Pamplonie. 

W swoich badaniach naukowych zajmował się tam duchowością osób świeckich i napisał rozprawę 

zatytułowaną: «Indole secularis» [charakter świecki] duchowości ludzi świeckich w nauczaniu Jana Pawła II 

(1978-1999). Pracę obronił w czerwcu 1999 roku, uzyskując stopień doktora nauk teologicznych.  

 

Po powrocie ze studiów – 1999 – został skierowany do pracy w redakcji miesięcznika „Katecheta”, na 

stanowisko zastępcy redaktora naczelnego. Rok później został redaktorem naczelnym tegoż pisma. W tym 

czasie pracował duszpastersko w parafii pw. Bożego Ciała w Poznaniu.  

 

Bezpośrednio po przyjeździe ze studiów został również poproszony o podjęcie posługi spowiednika i 

kierownika duchowego kleryków w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Tam – po dwóch 
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latach – został powołany na stanowisko ojca duchownego.  

 

Od roku 2006 do 2010 pracował jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Jest założycielem i redaktorem tematycznym periodyku: Teologia i moralność 

oraz redaktorem programu Katechezy dorosłych Archidiecezji Poznańskiej. Współpracuje z pismami takimi 

jak: Przewodnik Katolicki, W drodze, Biblioteka Kaznodziejska, Wieczernik.  

   

Jest członkiem Stowarzyszenia Teologów Moralistów oraz współpracownikiem „Dzieła Biblijnego 

Archidiecezji Poznańskiej”. W roku 2009 został wybrany zastępcą przewodniczącego, a w 2011 – 

przewodniczącym Sekcji Ojców Duchownych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych.  

 

Jest także:  

   

 członkiem Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, 

 członkiem Rady Formacji Kapłanów, 

 formatorem zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich, 

 kierownikiem duchowym i spowiednikiem wielu osób świeckich,  

 rekolekcjonistą głoszącym prelekcje, konferencje, wykłady dla różnych grup stanowych.  

 

b. Jakąż walkę duchową musi przeprowadzić ze sobą kandydat do święceń biskupich, gdy uświadomi sobie 

wielkość zadania i moc własnych ułomności. W jaki sposób może rozpoznać – pyta św. Grzegorz Wielki – 

swoją szczerą intencję? „Otóż, nich każdy pomyśli, jak postępował będąc podwładnym, wówczas zrozumie, 

czy jako przełożony będzie pełnił dobre czyny, jakie zamierzał. Nikt bowiem nie nauczy się pokory na 

wyższym stanowisku, jeśli będąc na niskim nie przestawał być pyszny [...]. Czym bowiem jest szczyt 

władzy, jeśli nie burzą duszy, w czasie której okręt serca jest stale poruszany wstrząsami myśli bezustannie 

tu i tam popędzany, tak że przez nagłe zmiany słów i czynów rozbija się jak o skały. Wobec tego, co należy 

czynić i czego się trzymać? Chyba tylko tego, aby człowiek bogaty w cnotę władzę obejmował nawet pod 

przymusem, a pozbawiony cnót, aby jej nie otrzymał, choćby pod przymusem” (św. Grzegorz Wielki, 

Reguła Pasterska I, 9).  

 

Świadomi wielorakich talentów, jakie posiada biskup Damian, wstawiajmy się do Boga w jego intencji, 

wiedząc jak wielka spocznie na nim odpowiedzialność: „Tego – powie św. Grzegorz Wielki – należy 

wszelkimi sposobami wysuwać, aby dawał przykład sposobu życia, kto umierając dla namiętności żyje 

duchowo, kto wzgardził dobrami świata, kto nie boi się żadnych przeciwności, kto jedynie pragnie dobra 

wewnętrznego. I duch, i ciało pozostają w zgodzie z jego intencjami i ani ciało im się nie sprzeciwia swą 

słabością, ani duch lękiem przed możliwością doznania zniewagi. Kto nie ulega pożądaniu dóbr bliźniego, 

lecz własnych szczodrze udziela. Kto przez głęboką pobożność szybciej skłania się ku przebaczeniu, nie 

będąc jednak pobłażliwym bardziej, niż by należało, kto nigdy nie odchodzi od szczytu prawości. Kto nie 

popełnia nic zdrożnego, a złe czyny innych opłakuje jak własne. Z całego serca współczuje ich słabościom, 

a z dobra bliźniego raduje się tak, jak z własnych osiągnięć. Kto dla innych jest wzorem godnym 

naśladowania we wszystkim, co czyni, tak że nie miałby sie wobec nich czego wstydzić nawet ze swej 

przeszłości. Kto stara się tak żyć, aby serca bliźnich spragnione nauki obficie nasycić. Kto przez modlitwę i 

przez doświadczenie nauczył się już, że może od Pana otrzymać to, o co prosi, i jakby głos jakiś mówi do 

niego: Gdy jeszcze będzie mówił, powiem: Oto jestem” (św. Grzegorz Wielki, Księga Reguły pasterskiej, I, 

10).  

 

ZAKOŃCZENIE  
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W jaki sposób – Drogi Biskupie Damianie – sprostasz tym wymaganiom? Jakim sposobem nie zagubisz się 

pośród mnóstwa różnorodnych zajęć i obowiązków, które będą towarzyszyć Twoim przyszłym zadaniom 

pasterskim? Wewnętrzną jedność Twoim pracom może nadać tylko miłość pasterska, skutek trwania w 

Chrystusie. Ona to słusznie nazwana jest węzłem doskonałości biskupiej, owocem łaski oraz istotą 

sakramentu biskupstwa. Ona jest duszą biskupiego apostolatu. Ona uczyni Cię zdolnym do pełnienia 

posłannictwa samego Chrystusa.  

 

W tym uroczystym dniu Archidiecezja Poznańska życzy Tobie, byś – kierowany miłością pasterską – na 

długie lata pozostał „myślą czysty; działalnością znakomity; dyskretny w milczeniu; pożyteczny w słowie; 

współczuciem każdemu bardzo bliski. Przede wszystkim oddany rozmyślaniu. Dla dobrze czyniących 

towarzyszem przez skromność. Przeciwko występkom grzeszących podniesiony przez gorliwość 

sprawiedliwości. Z powodu zajęcia się rzeczami zewnętrznymi nie zmniejszający troski o rzeczy 

wewnętrzne. Nie zaniedbujący potrzeb zewnętrznych z powodu troskliwości o wewnętrzne” (św. Grzegorz 

Wielki, Księga Reguły pasterskiej, II,1).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, I Krajowy Kongres Parafialnych Rad 

Duszpasterskich, 14.9.2013  

Abp Stanisław Gądecki. Podwyższenie krzyża świętego. I Krajowy Kongres Parafialnych Rad 

Duszpasterskich (Licheń - 14.09.2013).  

 

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczynamy w bazylice licheńskiej I Ogólnopolski Kongres 

Parafialnych Rad Duszpasterskich. Dzisiejsze święto oraz rozpoczynający się Kongres skłania nas do 

refleksji najpierw nad znaczeniem samego drzewa krzyża świętego, a następnie – nad sensem śmierci Pana 

Jezusa oraz cierpienia chrześcijanina.  

   

1. KRZYŻ MATERIALNY 
 

Najpierw dzisiejsze święto zwraca naszą myśl ku drzewu, na którym umarł Chrystus. Gdy zdjęto z niego 

ciało Chrystusa zostało ono – według tradycji – wrzucone do skalnej cysterny znajdującej się u podnóża 

Golgoty.  

 

Z „Historii Kościoła” Sokratesa Scholastyka dowiadujemy się, że pierwsi chrześcijanie gminy 

jerozolimskiej otaczali kultem miejsce, w którym został ukrzyżowany Chrystus. Mimo zniszczenia 

Jerozolimy przez wojska cesarza Tytusa w 70 roku po Chr. kult ten trwał nadal aż do wybuchu drugiego 

powstania żydowskiego. Dopiero w 135 roku po Chr., kiedy Jerozolima została zdobyta, a powstanie 

żydowskie zdławione, gmina chrześcijańska – ze względu na swój skład etniczny – musiała opuścić miasto. 

Na gruzach zburzonej Jerozolimy cesarz Hadrian wzniósł nowe miasto, Aelia Capitolina. Miejsca kultu 

chrześcijańskiego zostały zamienione w nim na centra kultu pogańskiego. Na wzniesieniu Golgoty 

Rzymianie zbudowali Forum i Kapitol z posągiem Wenery – w miejscu Grobu Chrystusa stanął posąg 

Jowisza. 

 

Po przyznaniu chrześcijanom – w 313 roku po Chr. – wolności religijnej, chrześcijanie zaczęli poszukiwać 

miejsca męki i śmierci Jezusa. Sokrates Scholastyk wspomina o tym w kontekście pielgrzymki cesarzowej 

Heleny (ok. 326 roku). Pisze nie tylko o odnalezieniu Golgoty, lecz również o niespodziewanym odkryciu 

trzech krzyży: 

 

„Matka cesarza [...] znajduje trzy krzyże w grobie: jeden najświętszy, na którym rozpięto kiedyś Chrystusa, 

dwa inne natomiast – na których zmarli ukrzyżowani z nim łotrzy. Równocześnie znaleziono także tabliczkę 

Piłata, na której obwieścił on w różnych językach i za pośrednictwem różnych alfabetów, że ukrzyżowany 
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Chrystus był królem żydowskim.  

 

A ponieważ nie było pewności co do tego, który ze znalezionych krzyży jest poszukiwanym Krzyżem, nie 

byle jakie zmartwienie przeżywała matka cesarza. Wkrótce jednak usuwa powody smutku biskup 

Jerozolimy, noszący imię Makary. Rozprasza on wątpliwości, idąc za światłem wiary. Prosi bowiem Boga o 

znak i otrzymuje go. A znak ten był taki: pewna kobieta, jedna z mieszczanek Konstantynopola, od dawna 

ciężką złożona chorobą, bliska już była śmierci. Rozkazał tedy biskup, by do łoża umierającej przyniesiono 

kolejno każdy z trzech krzyży: wierzył on niezłomnie, że kobieta wyzdrowieje, jeśli dotknie świętego 

Krzyża. I nie zawiódł się w swej nadziei. Kiedy bowiem przynoszono jeden po drugim krzyże, nie będące 

drzewem Męki Pańskiej, kobieta w dalszym ciągu bliska była śmierci, tak jak i poprzednio. Skoro jednak 

wniesiono trzeci krzyż, ten prawdziwy, umierająca natychmiast nabrała sił i całkowicie wróciła do zdrowia. 

W ten sposób odnalezione zostało drzewo Krzyża Świętego” (Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła 1,17, 

tłum. S. Kazikowski, 1986, s. 109-110). 

 

W związku ze znalezieniem drzewa krzyża wzniesiono w Jerozolimie dwie bazyliki: Męczenników 

(Martyrium; zwana także Bazyliką Krzyża) i Zmartwychwstania (Anastasis). Dnia 13 września 335 roku 

odbyło się uroczyste poświęcenie obydwu bazylik. Na tę pamiątkę tego wydarzenia obchodzono co roku 13 

września święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Później przeniesiono je na 14 września, ponieważ tego 

dnia relikwie Krzyża zostały wystawione po raz pierwszy na widok publiczny. 

 

Później cesarzowa Helena przekazała największą część relikwii Krzyża Świętego do Bazyliki 

Zmartwychwstania w Jerozolimie, drugi fragment przesłała do Konstantynopola, a trzecią część zabrała ze 

sobą do Rzymu. W 348 roku biskup Jerozolimy Cyryl pisał, że „cały świat” zapełniony jest relikwiami 

Krzyża Świętego.  

 

W okresie wypraw krzyżowych kult relikwii Drzewa Krzyża Świętego stał się charakterystycznym 

elementem chrześcijaństwa zachodniego; uważano je wówczas za „ozdobę Kościoła” i „lek świata”. Także 

dzisiaj adorujemy drzewo Krzyża Świętego słowami pieśni: 

 

„Krzyżu święty, nade wszystko  

drzewo przenajszlachetniejsze. 

W żadnym lesie takie nie jest,  

jedno na którym sam Bóg jest. [...] 

 

Tyś samo było dostojne  

nosić światowe zbawienie, 

przez cię przewóz jest naprawion  

światu, który był zagubion.  

Który święta Krew polała,  

co z Baranka wypływała”. 

 

2. MĘKA I ŚMIERĆ CHRYSTUSA  
 

Ale święto Podwyższenia Krzyża Świętego wskazuje nie tylko na bezcenne drzewo krzyża Pańskiego. Ono 

jest również najwyższym objawieniem miłości Boga do każdego z nas. Krzyż pozwala nam zrozumieć, że 

samo cierpienie w oczach Bożych nie ma żadnej wartości. Jest ono w całkowitej sprzeczności z dobrym 

Bogiem, bo cierpienie niszczy życie, a Bóg pragnie przecież życia w pełni dla wszystkich (por. J 10,10). 

Jeśli Bóg nie pragnie nawet cierpienia i śmierci zbrodniarzy (por. Ez 33,11), jakże mógłby pragnąć śmierci 

swego jednego Syna?  

 

Tym, co daje życie, tym co zbawia, nie jest cierpienie, lecz miłość. Teksty biblijne, które wydają się 

gloryfikować cierpienie, w istocie wysławiają miłość Bożą, która posuwa się do całkowitego daru z samego 

siebie dla ukochanego stworzenia. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
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przyjaciół swoich” (J 15,13). Dlatego krzyż naszego Zbawiciela jest najwyższym objawieniem miłości Boga 

do każdego z nas. To z miłości do nas Chrystus umiera na krzyżu. Przyjmuje cierpienie i śmierć po to, by 

pozostać wiernym miłości. Tylko w miłości, krzyż staje się czymś istotnym. Tylko z miłości krzyż staje się 

ową tratwą, dzięki której możemy przeprawić się na drugi brzeg nadziei.  

 

Dla tego, kto traktuje krzyż Chrystusa nie tylko jako wydarzenie historyczne, ale patrzy na niego jako na 

prawdziwe wydarzenie teologiczne, jest oczywiste, że chodzi w nim o dramat ludzkiego grzechu i Bożej 

miłości. Grzech człowieka prowadzi do tego, że Boża miłość do człowieka przyjmuje postać krzyża. Tak 

więc z jednej strony grzech jest odpowiedzialny za krzyż, a z drugiej – krzyż jest przezwyciężeniem grzechu 

przez silniejszą od niego miłość Boga. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 

dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Z tego powodu 

najważniejsze słowo, jakie można wypowiedzieć na ten temat zawarte zostało w Liście do Hebrajczyków 

(12,24): krew Jezusa przemawia innym – lepszym i mocniejszym językiem niż krew Abla, niż krew 

wszystkich niesprawiedliwie zabitych na całym świecie (kard. J. Ratzinger).  

 

Wczesnochrześcijańska tradycja zilustrowała tę prawdę w bardzo prosty sposób, lokalizując grób Adama na 

Kalwarii, w grocie znajdującej się pod krzyżem. W czasie trzęsienia ziemi, które towarzyszyło śmierci 

Chrystusa, skała Kalwarii pękła i otwarła się nieregularna szczelina łącząca krzyż z grobem Adama. Z 

krzyża popłynęła szczelina krew Chrystusa na czaszkę ojca ludzkiej rodziny, oczyszczając jego i jego 

potomstwo, czyli całą ludzkość. W nawiązaniu do tego wydarzenia czasami w dziełach artystów pojawiają 

się czaszka i piszczele u stóp krzyża Chrystusowego.  

 

Umierający Chrystus wskazał z krzyża drogę nadającą pełny sens ludzkiemu życiu. Jest to droga 

całkowitego oddania się Bogu i wielkodusznego daru z siebie, składanego braciom.  

 

3. NASZE KRZYŻE  
 

a. I tak to w krzyż Chrystusowy wpisują się i będą się wpisywać aż do skończenia świata krzyże ludzkie pod 

każdą szerokością geograficzną. Posiadają one nieograniczone możliwości a jednocześnie są bardzo mocno 

osadzone w człowieczeństwie. Człowiek niesie krzyż nie tylko wtedy, kiedy jest chory fizycznie, ale 

również wtedy, kiedy doznaje zła, ale cierpi z racji dobra, które winno być jego udziałem, a od którego 

został odcięty, lub którego sam z własnej winy się pozbawił. Obszar obecności krzyża jest rozległy, 

zróżnicowany i wielowymiarowy: choroba i niebezpieczeństwo śmierci, bezdzietność, śmierć własnych 

dzieci, szyderstwo i wyśmiewanie cierpiącego, niemożność zrozumienia dlaczego złym się powodzi, 

niewierność i niewdzięczność ze strony przyjaciół i bliskich, samotność i opuszczenie, wyrzuty sumienia, 

prześladowanie i wrogość otoczenia, tęsknota za ojczyzną, nieszczęścia własnego narodu, a to przecież nie 

wszystko. Świat krzyża w pewnych momentach – o czym przekonaliśmy się niedawno w związku z 

następną wojną, tym razem w Syrii – zagęszcza się w sposób wyjątkowy; np. w przypadku katastrof, 

kataklizmów, klęsk naturalnych, klęsk nieurodzaju, wojen.  

Czasami jakiś krzyż niesie ze sobą również uczestnictwo w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej. Raz jest to 

krzyż proboszcza, który nie może się doprosić aktywnego uczestnictwa wiernych w życiu parafii. Innym 

razem – to krzyż członków Rady Duszpasterskiej, którzy nie mogą dotrzeć do świadomości autorytarnego 

proboszcza. Krzyż podejmowanych przedsięwzięć apostolskich Rady Duszpasterskiej, które nie przynoszą 

spodziewanego rezultatu. Trudność w pokonaniu marazmu parafii.  

 

b. Każdy poważ¬niejszy krzyż wywołuje to bezsilne wołanie: Dlaczego ja? Dlaczego moje dziecko, mój 

mąż, moja matka? Dlaczego tak bardzo? Dlaczego tak długo? Dlaczego na zawsze? Dlaczego to poczucie 

bezużyteczności, tak mocno zakorzenione w ludzkim cierpieniu? Dlaczego wyniszczenie człowieka nie 

tylko w nim samym, ale i w otoczeniu, dla którego cierpiący staje się ciężarem? Dlaczego cierpienie nie 

dotyka przestępcy, tylko uczciwego człowieka?  
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Odpowiedź na te pytania nie jest łatwa, bo chociaż cierpienie ma swoje źródło w naszej własnej osobie, w 

innych ludziach, albo w świecie, to jednak my nie stawiamy pytania sobie, innym czy światu, ale stawiamy 

je Bogu. Dlaczego właśnie Jemu? Prawdopodobnie dlatego, że o ile istnienie świata otwiera oczy naszej 

duszy na istnienie Boga, o tyle zło i cierpienie – a zwłaszcza dramat tylu niezawinionych cierpień, tylu win, 

które uchodzą bezkarnie – zdają się zaćmiewać obraz Boga, wprowadzać w duszę wątpienie co do Jego 

istnienia. Pytamy Stwórcę, chociaż głównym źródłem cierpienia na ziemi jest człowiek.  

 

Nasze cierpienie bywa, po pierwsze, ceną za miłość: za miłość małżeńską, rodzicielską, kapłańską, za 

miłość odpowiedzialnego wychowawcy i wiernego przyjaciela, za miłość człowieka sprawiedliwego, za 

miłość człowieka, który wprowadza pokój, który przebacza, który kocha nawet nieprzyjaciół, który staje się 

dla innych bezinteresownym darem z samego siebie. Cierpienie jako cena za miłość bywa szczególnie 

bolesne wtedy, kiedy kochamy tych, którzy nas nie kochają i których trudno pokochać.  

 

Po drugie, cierpienie bywa czasami ceną za nasze grzechy; jak w przypadku syna marnotrawnego. Ów syn 

sam sobie zgotował cierpienie, jako nieuchronny skutek popełnionych przez siebie błędów. W ten sposób 

rodzą się ludzkie tragedie (np. w postaci alkoholizmu, narkomanii, brutalnej przestępczości, rozwodów, 

zabijania nienarodzonych, ludobójstwa). O tego rodzaju krzyżach mówią najchętniej stacje telewizyjne. 

Opisują je z okrutną dokładnością ci dziennikarze, dla których jedynym tematem tabu jest dobro, prawda i 

piękno. Nie przejmują się tym, że to ich audycje, ich artykuły prasowe zachęcają kolejne pokolenie do 

powtarzania dramatu poprzedników. Tego rodzaju środowiska najchętniej kpią z Chrystusowego krzyża, a w 

obliczu cierpienia mówią o milczeniu Boga, o tym, że to On jest winny za wszelkie zło tego świata.  

 

Po trzecie, bywa i tak, że cierpimy bez żadnej naszej winy; na przykład na skutek jakiejś niezawinionej 

choroby, albo wskutek kataklizmu, który niszczy nasz dobytek. W takim przypadku cierpienie pozostaje 

tajemnicą, ale i wtedy możemy być pewni, że to nie Bóg nam je zsyła. Zwykle za niewinnym cierpieniem 

jednego człowieka kryje się głupota, chciwość, lub wina innego człowieka.  

 

c. Czy człowiek może pokonać – o własnych siłach – miażdżącą potęgę dotykającego go osobiście i jego 

bliskich krzyża? W odpowiedzi zazwyczaj słyszymy, że powinniśmy się starać usilną pracą wyrabiać w 

sobie chrześcijańskie postawy wobec cierpienia. Faktycznie, asceza i praca nad sobą mają niezastąpioną rolę 

w dojrzałym życiu chrześcijańskim, ale one nie rodzą w nas nowego życia. Człowiek – według ciała – nie 

potrafi wypracować w sobie postaw chrześcijańskich, ponieważ ma serce z kamienia, tzn. nie tyle nie 

chcące, ile raczej niezdolne do kochania. 

 

Przykładem potwierdzającym ten stan rzeczy jest religijna historia ludu izraelskiego. Naród ten oglądał 

Boga przez kilka tysięcy lat. Był przez niego nieustannie pouczany i zachęcany do czynienia dobra, i choćby 

z tego tytułu – pod względem moralnym – powinien stać wyżej niż inne narody. Tymczasem nawet 

najbardziej roztargniony czytelnik Biblii szybko się zorientuje, że historia biblijnego Izraela jest właściwie 

historią ustawicznego grzechu. „Od dnia, w którym wyszyliście z ziemi egipskiej – twierdzi Księga 

Powtórzonego Prawa – aż do dnia waszego przyjścia na to miejsce byliście krnąbrni wobec Pana” (Pwt 9,7). 

Co więcej, kiedy prorocy pytają o przyczynę tego stanu rzeczy, znajdują mało pocieszającą odpowiedź: 

„Czyż może Murzyn odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie 

dobrze czynić?” (Jer 13,23). A zatem problem tkwi znacznie głębiej, niż nam się zwykle wydaje. Dotyczy 

czegoś więcej, aniżeli kwestii dobrej czy złej woli człowieka, jego pracy nad sobą, albo jej braku. To raczej 

konsekwencja tyranii grzechu i śmierci nad każdym człowiekiem.  

 

Bóg nie pozostaje obojętny na te pytania. On nie udziela nam jednak teoretycznych odpowiedzi, bo te nie 

mogą uciszyć wątpliwości ludzkiego serca, Bóg sam staje się odpowiedzią. „A Ja, gdy zostanę nad ziemię 
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wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Krzyż jest zaproszeniem, by przyjść do Jezusa i 

doświadczyć w Nim miłości Boga. Miłości, która się całkowicie otwiera. Gest otwartych ramion Zbawiciela 

jest wzmocniony obrazem otwartego serca, do którego wszyscy mamy dostęp. Otwarcie serca jest oddaniem 

się do dyspozycji wszystkich. Z otwartego serca Zbawiciela płynnie krew i woda, symbol Ducha świętego, 

symbol miłości Bożej, która nas pragnie przeniknąć i przemienić. Z Twego przebitego boku tryskają wody 

chrztu i krew Eucharystii. Niezliczone krople Twojej krwi odnawiają cały świat. „Nie malarstwo i rzeźba 

sycą pragnienia duszy, lecz miłość Boga, która z wysokości krzyża wyciąga ku nam ramiona” (Michał Anioł 

Buonarotti, Pożegnanie z życiem). 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Dzisiaj obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Św. Andrzej z Krety powie: „w ten sposób 

wraz z Ukrzyżowanym wznosimy się ku górze, abyśmy porzuciwszy ziemię i grzechy, osiągnęli dobra 

niebieskie. Oto jak wspaniałą i niezrównaną rzeczą jest posiadanie krzyża. Kto krzyż posiada, posiada skarb. 

Słusznie nazwałem skarbem to, co z imienia i w rzeczywistości jest najwspanialsze z wszystkich dóbr. Przez 

niego bowiem, dzięki niemu i w nim objawia się istota naszego zbawienia i powrót do pierwotnego stanu.  

 

Gdyby nie było krzyża, Chrystus nie zostałby ukrzyżowany. Gdyby nie było krzyża, Życie nie zostałoby 

przybite gwoździami do drzewa. Gdyby nie było przybite gwoździami, z boku nie wypłynęłaby krew i woda 

dla oczyszczenia świata, dokument grzechu nie zostałby zniszczony, nie otrzymalibyśmy wolności, nie 

radowalibyśmy się drzewem życia, raj nie zostałby otwarty. Jeśliby nie było krzyża, śmierć nie byłaby 

zwyciężona, piekło nie zostałoby pozbawione swej mocy.  

 

Wielką zaiste i cenną rzeczą jest krzyż. Wielką, ponieważ przezeń otrzymaliśmy wiele dóbr, o tyle więcej, o 

ile większość z nich jest owocem cudów i cierpień Chrystusa. Cenną zaś, ponieważ krzyż jest znakiem męki 

i tryumfu Boga: znakiem męki z powodu dobrowolnej w męce śmierci; znakiem tryumfu, ponieważ dzięki 

niemu szatan został zraniony, a wraz z nim została pokonana śmierć; ponieważ bramy piekła zostały 

skruszone, krzyż zaś stał się dla całego świata powszechnym znakiem zbawienia” (św. Andrzej z Krety, 

Oratio 10 in Exaltatione sanctae crucis).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, XXVIII Niedziela Zwykła C, 13.10.2013 

Abp Stanisław Gądecki. 30-lecie śmierci księdza Aleksandra Woźnego. XXVIII Niedziela Zwykła „C” 

(Poznań, kościół pw. św. Jana Kantego – 13.10.2013). 
 

Dzisiaj – wraz z kapłanami pracującymi w tutejszej parafii oraz z niej pochodzącymi, jak również z 

tutejszymi parafianami – pragniemy wyrazić wdzięczność Bogu za osobę i dzieło księdza prałata 

Aleksandra Woźnego, kandydata na ołtarze.  

   

1. WDZIĘCZNOŚĆ 
 

O takiej potrzebie wdzięczności wspomina dzisiejsza ewangelia, przypominając spotkanie Jezusa z 

trędowatymi (por. Łk 17,11-19).  

 

Trędowaci byli w tamtych czasach ludźmi wyłączonymi ze społeczności zdrowych; musieli przebywać z 

dala od zamieszkałych osiedli. Prawo nakazywało: „Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał 

rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: "Nieczysty, nieczysty!" Przez cały czas 

trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza 

obozem” (Kpł 13,45-46). Tego rodzaju choroba oznaczała nie tylko cierpienia fizyczne, ale również śmierć 

społeczną, trwałą rozłąkę z rodziną, a nawet oddzielenie od Boga – trąd bowiem niósł ze sobą nieczystość 

rytualną, która uniemożliwiała zbliżanie się do tego, co święte.  
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Świadomi swej choroby trędowaci wołają do Jezusa: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!” (Ἰησοῦ 

ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς). Nie mogą sobie pomóc, ale pragną, aby pomógł im Jezus. „Jezusie, [...] ulituj się 

nad nami!” – tak wołają po dziś dzień ci, którzy są odrzuceni i wykluczeni, i omijani przez innych. Którzy 

nie pasują do tego świata lub są wręcz uznawani za winnych własnego nieszczęścia. Taka sytuacja jest 

udziałem niepełnosprawnych, cierpiących na różne choroby psychiczne, chorych na AIDS. „Jest to 

wydarzenie, o którym trudno zapomnieć, zwłaszcza gdy się pamięta o niezliczonych „Kananejczykach” z 

różnych krajów, ras i warstw społecznych, którzy we wszystkich czasach wyciągają ręce z prośbą o 

zrozumienie i pomoc w potrzebie” (Jan Paweł II, Katechezy. Jezus Chrystus –16.12.1987).  

W odpowiedzi na ich wołanie Zbawiciel nie czyni żadnego gestu, nie wypowiada żadnego słowa 

uzdrowienia, jak czynił to w przypadku innych cudownych uzdrowień (por. Łk 4,35.39.40; 5,13.20; 7,14). 

On nakazuje im tylko wyruszyć w drogę do świątyni i pokazać się kapłanom. Według Prawa Mojżeszowego 

tylko kapłani bowiem mogli orzekać, czy chory powrócił do zdrowia i czy może być na powrót przyjęty do 

społeczeństwa. Jezus wymagał więc od trędowatych zaufania. I rzeczywiście, oni to zawierzenie okazują, a 

potem – podczas drogi do Jerozolimy – dokonuje się ich uzdrowienie.  

 

Niestety, uzdrowieni szybko zapominają o tym, komu zawdzięczają swój ratunek. Kiedy ich prośba zastała 

wysłuchana, przestają myśleć o Uzdrowicielu. Tak zachowujemy się również dzisiaj, nie tylko wobec Boga, 

ale również wobec ludzi, do których życzliwości przyzwyczailiśmy się tak bardzo, że zapominamy o 

okazywaniu im wdzięczności. „Widzisz więc – powie św. Bernard z Clairvaux – że nie dla wszystkich jest 

pożyteczne oczyszczenie z trądu złego postępowania, objawiającego się w grzechach; u niektórych bowiem 

w ukryciu powstaje najgorszy wrzód – niewdzięczność, który jest tym niebezpieczniejszy, im bardziej 

wewnętrzny”. Inaczej to zinterpretował św. Augustyn: „Nauka niestała, bezkształtna oznacza trąd umysłu, z 

którego Jezus oczyszcza”.  

 

Wcześniej wszyscy głośno wołali o litość, teraz tylko jeden podziękował (eucharistein) Jezusowi. Tylko 

jeden z uzdrowionych: „Wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował 

Mu”. Upadek na twarz był zarazem oddaniem Jezusowi boskiej czci; gest ten wyrażał oddawanie hołdu 

Bogu (por. Kpł 9,24; Lb 16,22; 20,6; Jdt 9,1; Ez 44,4; Mt 17,6; 1Kor 14,25).  

 

„Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu” (Łk 17,17-18). W ten 

sposób Chrystus pochwalił człowieka wdzięcznego, a zganił niewdzięcznych, którzy zostali oczyszczeni na 

ciele, lecz w sercu pozostali trędowatymi. Takie pytanie chcielibyśmy zadać i my dzisiaj po pierwszej 

Komunii Świętej i sakramencie Bierzmowania. Gdzie są pozostali niewdzięcznicy?  

 

Jedynym człowiekiem, który okazał wdzięczność był Samarytanian, był cudzoziemiec (ὁ ἀλλογενὴς). Oto 

kolejne wydarzenie ewangelijne, wskazujące na większą skłonność do wdzięczności tych, którzy przez 

pobożnych Żydów byli wykluczeni i pogardzani jako obcy i schizmatycy (por. Łk 7,9.47; 15,1; 19,9; Mt 

21,31-32).  

 

„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Słowo „wstań” używa Łukasz również na określenia powstania z 

martwych (por. Łk 18,33; 24,7.46; Dz 2,24.32; 3,26, etc.). Zwrot „wstań i idź” („wstawszy ruszaj”) jest 

przez Łukasza używany na określenie dzieł podejmowanych z Bożego natchnienia (por. Łk 15,18; Dz 8,26-

27; 9,11; 22,10). Dla Samarytanina oczyszczenie z trądu okazało się nie tylko powrotem do zdrowia 

fizycznego, ale i zdrowia duchowego. Tylko on zrozumiał, że prawdziwym Kapłanem jest ten, który go 

uzdrowił. Tylko on wrócił i pokazał się jedynemu Kapłanowi Nowego Przymierza, a Ten wskazał mu dalszą 

drogę: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Jezus wskazuje tutaj na związek wiary i umiejętności 

dziękczynienia. Istotnie, jeśli wiara jest osobową więzią z Bogiem, to dziękczynienie jest nie tylko 
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odpowiedzią na doświadczenie Bożego działania w naszym życiu, ale również odpowiedzią na miłość 

Zbawiciela, która poprzedza, towarzyszy i podąża za tym życiem.  

 

Kościół apostolski żył przepełniony uczuciem wdzięczności. „W każdym położeniu dziękujcie” – woła do 

Tesaloniczan św. Paweł (por. 1Tes 2,13). Uczucie wdzięczności pielęgnowali pierwsi chrześcijanie, którzy 

liturgię Mszy Świętej nazywali „Dziękczynieniem” (greckie słowo „eucharystia”). Którzy wędrowali do 

ołtarza, by spotkać się ze wspólnotą znającą wartość dziękczynienia. Tak, dar Boży jest przyjęty we 

właściwy sposób tylko wtedy, kiedy się za niego dziękuje; kiedy się wskazuje na jego Źródło. Z tej racji 

chrześcijanie oddają cześć Bogu, przemieniając swoje życie w żywą Eucharystię. Stając się kobietami i 

mężczyznami eucharystycznymi (por. Kol 3,15; 1Tes 5,18).  

 

2. NIEWDZIĘCZNOŚĆ  

 

Niewdzięczność – z kolei – jest korzeniem wszelkiego zła. Dnia 18 marca 1542 św. Ignacy Loyola tak pisze 

do swojego współbrata Simona Rodriguesa: „Wśród wszelkich wyobrażalnych niegodziwości i grzechów 

niewdzięczność należy do najbardziej obrzydliwych rzeczy wobec naszego Stwórcy i Boga i wobec 

stworzeń, które uczynił On dla swojej Boskiej i wiecznej chwały. Jest ona zapoznaniem otrzymanych dóbr, 

łask i darów; przyczyną, początkiem i źródłem wszelkiego zła i grzechów”.  

 

Jak św. Ignacy doszedł do takiego przeświadczenia? Stało się tak, bo odkrył, że życie – w swojej najgłębszej 

istocie – jest miłością, a miłość jest wzajemnym dawaniem i przyjmowaniem (por. Ćwiczenia duchowne, 

231). W związku z tym niewdzięczność jest blokadą miłowania i darowania siebie.  

 

W ludzkim życiu istnieją trzej „zabójcy wdzięczności”:  

 

Pierwszym z nich jest pycha, która wierzy, że wszystko może zrobić sama i jest „sobą” tylko wtedy, kiedy 

sama wszystko tylko sobie zawdzięcza. 

Drugim jest łatwość z jaką przyjmujemy Boże dary. Nie uświadamiamy sobie wówczas, że zdrowie, udane 

przedsięwzięcia, wspaniała pogoda, itd. są darami danymi przez Stwórcę.  

 

Trzecim „zabójcą wdzięczności” jest myślenie roszczeniowe, które uważa, że do wszystkiego ma prawo i 

domaga się tego, co może być tylko darowane.  

 

3. KS. ALEKSANDER WOŹNY – PRZYKŁAD WDZIĘCZNOŚCI  

 

Przykładem człowieka głęboko wdzięcznego, był Wasz pierwszy proboszcz, ks. Aleksander Woźny (1910-

1983).  

 

Po święceniach kapłańskich, które otrzymał 10 czerwca 1933 roku, został skierowany jako wikariusz do 

parafii św. Stanisława Kostki na Winogrady, a następnie do parafii katedralnej w Poznaniu. W 1938 roku 

podjął duszpasterzowanie w Borku Wielkopolskim. Tam go zastał wybuch II wojny światowej i okupacja. 

W roku 1940 został aresztowany i wywieziony do obozu w Buchenwaldzie, a następnie do Dachau.  
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Po powrocie do Poznania – 20 sierpnia 1945 roku – został administratorem parafii św. Jana Kantego. 

Organizację życia parafialnego rozpoczął od starań o poniemiecki, drewniany budynek restauracyjny, który 

miał służyć jako tymczasowa świątynia. Parafia została ofiarowana Miłosierdziu Bożemu. Ksiądz Woźny 

był jednym z pierwszych propagatorów kultu Bożego Miłosierdzia na terenie Archidiecezji Poznańskiej.  

 

Po pięciu latach – za opowiedzenie listu pasterskiego własnymi słowami – został znów uwięziony, tym 

razem przez stalinistów (13.02-1.12.1950).  

 

Mimo licznych obowiązków, był on – przez wszystkie lata swojego kapłaństwa – niezwykle gorliwym 

spowiednikiem. Słuchał spowiedzi na każde wezwanie; oczekiwał penitentów od wczesnych godzin rannych 

i w późnych godzinach wieczornych. Dlatego też został nazwany „więźniem konfesjonału”. Posługę w 

konfesjonale postrzegał jako jeden z najważniejszych darów ofiarowanych mu przez Boga.  

 

Otwartość proboszcza na ducha soborowych przemian sprawiała, że właśnie w jego parafii stawiały 

pierwsze kroki nowo powstające ruchy i wspólnoty: Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło-Życie i 

Droga Neokatechumenalna.  

 

Poza tym pełnił obowiązki krajowego duszpasterza kobiet, rekolekcjonisty, kaznodziei. Warto w tym 

miejscu przypomnieć rozważanie ks. Aleksandra o wdzięczności: „Według św. Pawła powinniśmy 

dziękować za wszystko, co nas spotyka ze strony ludzi czy świata przedmiotów martwych. «Ponieważ 

wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre”» (1 Tym 4,4). Wszystko mamy przyjmować z dziękczynieniem. A 

wiec mamy dziękować także za to, co nam się wydaje złe (nie pod względem moralnym, bo zło moralne 

sprzeciwia się woli Bożej), tylko za to, co nas doświadcza, za zewnętrzne zło, które nas dotyka. To ma być 

podziękowanie szczere, a więc powinienem mówić: Panie Boże mnie się wydaje, że to jest złe, ja to 

odczuwam jako coś złego, jako nieszczęście, mnie to boli, chciałbym się tego pozbyć, ale Ty wiesz, co mi 

jest potrzebne i dlatego Ci za to dziękuję. Każdemu radzę to czynić. To przynosi pokój wewnętrzny, to 

znaczy Pan Bóg daje wtedy łaskę. To jest zdobycie się na szczególne zaufanie do Boga i na większą miłość. 

Powinno to być szczere, trzeba szczerze powiedzieć: wolałbym, żeby tego nie było, [...] mam pokusy, by 

uważać że Pan Bóg mnie nie kocha, ponieważ takie rzeczy na mnie dopuszcza. Jednak wbrew temu 

wszystkiemu zdobywam się na ufność i miłość i mówię: Panie Boże, na pewno to jest Twoje dobro, tylko ja 

tego nie wiem, może zrozumiem to dopiero w niebie i dlatego z góry Ci za to dziękuję. Mamy dziękować 

Panu Bogu nie tylko za siebie, ale za wszystkich ludzi, jak zaleca św. Paweł: «Zalecam wiec przede 

wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi» 

(1 Tym 2,1)” – w: Ks. Aleksander Woźny, Rozważania. Część druga, Poznań 2006, 73-74.  

 

Głosił wiele nauk, które zostały opublikowane: Rozważania (2005-2011), Wychowanie dla Boga, Bóg jest 

najważniejszy (1994), Miłość nigdy nie ustaje (1998), Któż jak Bóg! (2000), Drogi, W krzyżu miłości nauka 

(2001), Osiem błogosławieństw (2004), Dobre rady dla narzeczonych i małżonków (2008), Komplet X 

(2010), Nauki dla często komunikujących. Trzecie niedziele 1977-1982, cz. 1 (2012). W 15. rocznicę 

śmierci ks. Woźnego jego dawny parafianin, ks. Maciej Karol Kubiak, opublikował książkę "Pokorny i 

pełen miłości", a w 100-lecie jego urodzin ukazał się album o ks. Woźnym zatytułowany "Z wszystkich 

zrobić świętych". Niedawno zaś, tutejszy wikariusz ks. Wojciech Mueller napisał pracę doktorską na temat: 

„Księdza Aleksandra Woźnego koncepcja dziecięctwa duchowego”.  

 

W początkach lat siedemdziesiątych ks. Woźny rozpoczął starania o budowę nowego kościoła. Zanim 

zamieszkał w nowej plebanii, przez 35 lat zajmował bardzo skromne mieszkanie w starym budynku 
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kościelnym. Miał tam dwa pokoje, z których jeden był do jego dyspozycji, drugi natomiast służył jako 

wspólna jadalnia. 

 

Ten świątobliwy, gorliwy kapłan, znakomity kaznodzieja, niestrudzony spowiednik i rekolekcjonista, zmarł 

21 sierpnia 1983 roku. Podczas obrzędów pogrzebowych odczytano „List do parafian”, który był 

świadectwem jego wielkiej miłości do całej wspólnoty parafialnej.  

 

W czasie 362 zebrania plenarnego KEP w Wieliczce (22.06.2013) księża biskupi wyrazili zgodę na 

wystąpienie do Stolicy Apostolskiej o aprobatę dla rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Gdy sprawujemy dzisiejszą Eucharystię w 30. rocznicę śmierci ks. Woźnego, podziękujmy Bogu za życie 

ks. prałata Aleksandra i prośmy gorliwie Boga o wyniesienie go na ołtarze.  

 

Pomódlmy się też słowami poety o to, byśmy my sami również okazali się ludźmi wdzięcznymi:  

 

„Latorośl stworzył Bóg, 

bym mógł z niej splatać wieńce. 

Dziękuję więc za ból, 

bo uczy pytać więcej. 

Za niepowodzeń sto, 

przegranych interesów, 

bym w końcu wydał plon, [...] 

 

I za pragnienia dar, 

jesteśmy słabi, mali, 

za mękę, cierpień czar, 

co dzieła doskonali. 

Za to, że kochać chcę, 

choć lęk jest w sercu, we mnie. 

O Baranku, dziękuję, 

nie zmarłeś nadaremnie, [...] 

(Dziękuję, Karel Kryl, tłum. z czeskiego Renata Putzlacher-Buchtova)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 170 rocznica urodzin księdza Benedykta Tomiaka, 

18.10.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Wielki syn Ziemi Wolsztyńskiej. 170 rocznica urodzin księdza Benedykta 

Tomiaka (Wolsztyn, kaplica Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paolo – 18.10.2013). 
 

Drodzy Kapłani, 

Czcigodne Siostry Miłosierdzia, 

Panie Starosto, 

Członkowie Samorządu Powiatu Wolsztyńskiego,  

Panie Burmistrzu, 

Członkowie Wolsztyńskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, 

Droga Rodzino! 

 

W dzisiejsze święto Opatrzność pozwala nam wspomnieć z wdzięcznością postać zasłużonego kapłana 

Ziemi Wolsztyńskiej, a zarazem duszpasterza Polonii amerykańskiej, księdza Benedykta Tomiaka.  
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Przed chwilą usłyszana Ewangelia każe nam najpierw podjąć refleksję nad głoszeniem Królestwa Bożego, 

jako głównym zadaniem zleconym nam przez Zbawiciela.  

 

1. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO  
 

Kiedy czas się wypełnił, Pan Jezus rozpoczął głoszenie Dobrej Nowiny. Nie tylko nauczał – podobnie jak 

uczeni w Piśmie – ale i obwieszczał swoje orędzie o panowaniu Boga. „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym 

Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy 

swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6,4-5). To panowanie Boga, czyli samo sedno Prawa Mojżesza, 

ustanowił centralnym punktem swego przepowiadania. Jezus musiał posiadać przeczucie – dla nas niemal 

przerażające – kim jest Bóg i co stanowi centrum Jego woli (por. G. Lohfink, Jezus z Nazaretu. Czego 

chciał. Kim był”, 282-283). Najpierw głosił to sam, a następnie kazał głosić to swoim apostołom i uczniom.  

 

W pierwszej kolejności posłał 12 apostołów. Posłał ich na głoszenie Ewangelii po wsiach: „Wtedy zwołał 

Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby 

głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. [...] Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i 

uzdrawiając wszędzie” (Łk 9,1.6).  

 

W drugiej kolejności Jezus rozesłał 72 uczniów – ponownie do Żydów – z podobnym przesłaniem, aby 

zwiastowali bliskość Królestwa Bożego. Tym razem nie do wsi, ale do miast i miejscowości: „Jezus 

wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i 

miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” (Łk 10,1). W rzadko którym fragmencie Pisma św. widać 

wyraźniej, jak bardzo Chrystus ceni człowieka, zapraszając go do współpracy w swoim dziele apostolskim.  

 

Misja głoszenia królestwa Bożego Izraelowi była więc najpierw prowadzona przez grono 12 apostołów, 

czyli reprezentantów 12 plemion nowego Izraela. Za pierwszym razem głównym celem ewangelizacji byłby 

Izrael. Następnie ta sama misja została przeprowadzona przez 72 uczniów. Liczba 72 mogła być 

nawiązaniem do całości, do 72 narodów świata wymienionych w spisie greckiej Księgi Rodzaju (10,2-31; 

LXX). „A Pan będzie królem nad całą ziemią. Wówczas Pan będzie jeden i jedno będzie Jego imię” (Zach 

14,9). W tym przypadku ostatecznym celem ewangelizacji byłyby wszystkie narody świata, czego jakąś 

zapowiedzią było wyjście samego Jezusa do pogan i uzdrowienia oraz wskrzeszenia, jakich dokonał na 

rzecz wierzących pogan w czasie swojej publicznej działalności.  

 

Powołując do głoszenia królestwa Bożego, Chrystus uwzględnia cechy ludzkiej natury zwiastunów Dobrej 

Nowiny. Wie na przykład, że w pojedynkę źle się pracuje, dlatego wysyła uczniów po dwóch, aby się 

wzajemnie wspierali i mobilizowali. Wie, że grozi im pokusa dostosowania się do zwyczajów, jakimi rządzi 

się świat, dlatego każe im zrezygnować ze wszystkich światowych zabezpieczeń. Wie, że łatwo zbacza się z 

obranej drogi i rozprasza na inne cele, dlatego każe się koncentrować na jednym. Wie, że zbytnia troska o 

środki do pracy przeszkadza nieraz w samej pracy i powoduje jej bezowocność, dlatego wymaga ubóstwa. 

Wie, że człowiek lubi gonić za odmianą i jest niecierpliwy, każe więc trzymać się jednego miejsca, dopóki 

nie ukończy się wyznaczonego zadania. Gdy praca nie rokuje nadziei na owoce, każe nie tracić czasu. Wie 

też, że człowiek lubi oglądać owoce swojej pracy, dlatego pozwala się nimi cieszyć, z tym jednak 

zastrzeżeniem, że sama więź z Jezusem jest o wiele ważniejsza.  

 

A potem: „Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet 

złe duchy nam się poddają”. W tych słowach uczniowie wyrazili radość żniwiarzy, którzy zebrali plony i 

przynoszą je Panu (por. Iz 9,2). Przynoszą owoc pierwszej ewangelizacji. Mimo, że ostateczne zwycięstwo 

nad szatanem dokona się dopiero na końcu czasów (por. 1Kor 15,24-27; Ap 12,9-10), uczniowie już teraz 
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doświadczają radości królestwa Bożego i jego owoców. Poprzez głoszenie Dobrej Nowiny szatan już teraz 

jest pozbawiany miejsca, które podstępnie zajął.  

 

„Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę 

stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z 

tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie” (Łk 

10,17-20).  

 

2. APOSTOŁ – KS. BENEDYKT TOMIAK  
 

a. Tak wygląda początek autentycznej ewangelizacji, zleconej przez Zbawiciela. Ale ta ewangelizacja musi 

iść dalej. Ona musi obejmować wszystkie miejsca, czasy i osoby. Była ona kontynuowana również na 

przełomie XIX i XX-tego wieku. W jej nurcie pracował ks. Benedykt Tomiak, którego 170. rocznicę 

urodzin, 120. rocznicę święceń kapłańskich oraz 85. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. Ten kapłan 

zasłużył się w dziele ewangelizacji tak dla Polonii amerykańskiej, jak i dla swojej Ojczyzny. 

 

Urodził się on dnia 20 marca 1843 w Tłokach, na Ziemi Wolsztyńskiej, z Michała i Marianny Tomiaków. 

Jego rodzeństwem był Szczepan, który przejął gospodarstwo po rodzicach; Marianna, późniejsza Siostra 

Miłosierdzia św. Wincentego a Paolo oraz najmłodszy brat, Walenty.  

 

Zanim został żołnierzem Chrystusa, był wcześniej żołnierzem cesarza Wilhelma I i brał czynny udział w 

wojnie prusko-francuskiej w latach 1870-71, służąc w Gwardii Cesarza Franciszka, w 6. korpusie. Po 

wojnie, w latach 1878-1893 studiował w Rzymie, gdzie w 1893 roku został wyświęcony na kapłana w 50. 

roku życia. Prawdopodobnie przeżycia wojenne skłoniły go do obrania drogi kapłańskiej.  

 

W 1894 roku przybył do Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Pensylwania przodowała wówczas w 

liczbie osiadłych tam Polaków. Było tam już 130 polskich osad, 105 polskich kościołów i 110 polskich 

kapłanów. Skierowano go najpierw na wikariat do Shamokin, gdzie mieszkało ok. 300 polskich rodzin 

(1894-1896). Potem był proboszczem nowo założonej parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Shamokin 

(1896-1899), gdzie zbudował kościół i szkołę. Stamtąd został przeniesiony do parafii św. Józefa w tymże 

mieście (1900-1901), liczącej ok. 400 rodzin i prowadzącej szkołę dla ok. 350 dzieci. Dalej przeszedł do 

parafii św. Jozafata w Manayunk (1901-1912), wybudował tam kościół i dał podwaliny parafii Najświętszej 

Marii Panny w Conshohoken, gdzie – w 1911 roku – został proboszczem. 

 

b. Ks. Benedykt był jednym z tysięcy polskich kapłanów, pracujących pośród polskich emigrantów nad 

rozwojem wiary i utrzymaniem polskości. Rozumiał on, że opuszczenie ojczystego kraju, niezależnie od 

przyczyn, jest zawsze swego rodzaju dramatem, który emigrant uświadamia sobie dopiero wówczas, gdy 

staje wobec trudnego problemu dostosowania się do życia w nowych, często bardzo niełatwych warunkach.  

 

W takich okolicznościach szczególnego znaczenia nabiera korzystanie z opieki religijnej w ojczystym 

języku. Parafie i inne placówki duszpasterskie stawały się dla wychodźców bezcennym, moralnym 

oparciem. Powstawały przy nich różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje oraz szkoły polskie. W wielu 

krajach polskie parafie i misje duszpasterskie są wciąż jedynymi ośrodkami polskiej tożsamości i kultury. 

Ich zasługi na tym polu są ogromne.  

 

Na emigracji Polacy budowali kościoły i kaplice, wspierali czynnie dążenia Rodaków w Ojczyźnie do 

wolności. Byli też pośrednikami w dialogu między kulturą polską a kulturami innych narodów. Ośrodki 

duszpasterskie spełniały rolę zwornika jednoczącego w wierze katolickiej, kulturze i obyczajowości 

polskiej. Ponad tysiąc parafii i świątyń zbudowanych w różnych krajach przez naszych Rodaków świadczy 

o tym, że na emigracji odznaczali się oni przywiązaniem do Kościoła, widocznym w uczestniczeniu we 

Mszy św. i przyjmowaniu sakramentów św. Kolejne pokolenia, nie znając już często języka polskiego, 



1088 
 

pozostają dalej wierne pięknym, polskim tradycjom religijnym, pieśniom i modlitwom w języku ojców. 

Polska parafia czy misja jest nadal czynnikiem i miejscem jednoczącym oraz centrum troski o polską szkołę 

i edukację młodego pokolenia.  

 

Wiara i polskie tradycje chrześcijańskie wynoszone z Ojczyzny oraz wspólnota Rodaków na emigracji były 

zawsze niezawodnym wsparciem i pomocą w zachowaniu godnej postawy w nowym kraju i środowisku. 

Człowiek świadomy swej tożsamości płynącej z wiary, z chrześcijańskiej kultury ojców, zachowa swą 

godność, znajdzie poszanowanie w innych i będzie pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, w którym 

wypadło mu żyć (por. Jan Paweł II, Przemówienie w Niemczech 16 listopada 1980 r.). Ponieważ Prawda 

Objawienia dociera do człowieka w oprawie pewnej kultury, istnieje wielkie niebezpieczeństwo, iż 

zatracenie odziedziczonych wartości kulturowych może w konsekwencji doprowadzić do utraty wiary, 

zwłaszcza jeżeli nowe wartości kulturowe, które się w nowym otoczeniu przyjmuje, pozbawione są tego 

chrześcijańskiego charakteru. Ojciec Święty do Polaków w krajach Beneluksu mówił: „Im bardziej 

będziecie wierni Bogu, waszej tożsamości i kulturze, tym owocniejszy będzie wasz wkład nie tylko w dobro 

kraju i narodu, w którym tkwią wasze korzenie, ale także owocniej i skuteczniej będziecie mogli służyć 

dobru waszych nowych ojczyzn i społeczeństw, które współtworzycie” (Bruksela, 19 maja 1985 r. – por. 

List Episkopatu Polski o duszpasterstwie emigracji, Warszawa, 18-19.10.2006).  

 

Ksiądz Tomiak był jednym z wielu dzielnych polskich kapłanów, pracujących na emigracji. Był przy tym 

człowiekiem wielkodusznym. Ze składek, jakie zebrał wśród Polaków w Pensylwanii wybudowano w 1987 

roku tę kaplicę, którą w roku 1913 konsekrował ks. biskup Edward Likowski. On też pomagał wydatnie (2/3 

kosztów) przy budowie wielkiego sierocińca w Wolsztynie. Niestety nie doczekał on zakończenia budowy 

sierocińca. Zmarł dnia 15 grudnia 1928 roku w Torresdale, niedaleko Filadelfii, i tam został pochowany na 

cmentarzu sióstr zakonnych. Sama budowa postępowała jednak dalej, ponieważ stroną organizacyjną zajął 

się ksiądz major Józef Tomiak, bratanek księdza Benedykta. Dokładnie rok po śmierci ks. Benedykta, 15 

grudnia 1929 roku Dom Sierot został ukończony i poświęcony. 

 

c. A dzisiaj? Dzisiaj wołanie księdza kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski („na wychodźstwie polskie 

dusze giną”) nie straciło nic na aktualności. Na emigracji przebywa obecnie ok. 20 mln Polaków. Część 

tworzy tzw. emigrację czasową, wyjeżdżając do pracy sezonowej. Kościół widzi w tych wyjazdach wielką 

szansę rozwoju człowieka, który może doskonalić swoje umiejętności i polepszyć swój byt materialny, ale z 

drugiej strony wielkie również niebezpieczeństwo wynikające z rozłąki z rodziną i krajem, osłabianie wiary 

i tradycji, a także zagubienie wielu, których życie na obczyźnie w sposób ewidentny przerasta. 

 

Dlatego – oprócz pracy duszpasterskiej – kapłani pracujący na emigracji wielką wagę przywiązują do 

wzmocnienia ducha patriotycznego, życia społecznego i polskiej kultury. W 80 krajach świata pracuje ok. 2 

tys. polskich kapłanów diecezjalnych i zakonnych. 

 

Dzisiaj wielkim wyzwaniem duszpasterskim pozostaje dla kapłanów tzw. emigracja turystyczna i wyjazdy 

młodych ludzi na studia za granicą. Według szacunków 32 tys. młodych Polaków studiuje poza krajem. 

Rocznie ok. 150 tys. Polaków wyjeżdża na wczasy do Egiptu i ok. 100 tys. do Tunezji. Aby ułatwić 

studentom i turystom udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii po polsku stworzona została baza 

kościołów, gdzie spotkać można kapłana z Polski.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

„Wdzięczność cechuje ludzi z dobrego kruszcu” (Ludwik Hirszfeld). A zatem módlmy się za ks. Benedykta 

Tomiaka i dziękujmy mu za to, co w swoim czasie uczynił dla Polonii amerykańskiej i dla Wolsztyna. 

Wdzięczność wobec niego jest naszym obowiązkiem: „Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych 

według następstwa ich pochodzenia. Pan sprawił [w nich] wielką chwałę, wspaniałą swą wielkość od 

wieków” (Syr 44,1-2).  

 

Dziękujemy pomysłodawcy, panu Włodzimierzowi Chrzanowskiemu z wolsztyńskiej Civitas Christiana, 
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panu staroście Ryszardowi Kurpowi, oraz ofiarodawcom tablicy pamiątkowej. 

 

Jezu Chryste, który znasz los wszystkich emigrantów, prosimy Cię, aby nasi bracia rozproszeni po całym 

świecie nie oddalili się od Ciebie i od Twego Kościoła. Ocal ich wiarę, posyłając im wielu dobrych 

kapłanów i dobre siostry. Spraw, by nie zabrakło młodych ludzi o szlachetnym sercu, gotowych na ofiarę za 

zbawienie dusz, które giną na uchodźstwie. Niech odznaczają się głęboką miłością ku Tobie i bliźnim. 

Niech będą im drogie polskie tradycje i nasze duchowe dziedzictwo.  

 

Maryjo, Królowo Polski i Polonii, Tobie oddajemy naszą Ojczyznę i całą Polonię świata. Weź pod swój 

matczyny płaszcz każde dziecko tej ziemi i prowadź bezpiecznie do swojego Syna, a naszego Pana Jezusa 

Chrystusa.  

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego w sprawie beatyfikacji ks. A. Woźnego, 

3.11.2013 

List pasterski Arcybiskupa Poznańskiego w sprawie beatyfikacji księdza Aleksandra Woźnego, 3 

listopada 2013 r. 
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!  

 

1. Dzisiejsza Ewangelia ilustruje nam przykład wiary, która rodzi się ze słuchania. W pewnym momencie 

Zacheusz „usłyszał” że Jezus nadchodzi oraz, że - po spotkaniu z Jezusem - życie ślepego żebraka 

siedzącego przy drodze do Jerycha uległo całkowitej przemianie. Być może słyszał również echo 

przypowieści o celniku usprawiedliwionym na skutek pokornej modlitwy o miłosierdzie Boże. Wiedział 

zapewne, że Jezus powołał innego celnika, Lewiego, do grona Jego uczniów.  

 

Zacheusz zdawał sobie przy tym sprawę z tego, iż jest grzesznikiem; jest człowiekiem wzbogaconym dzięki 

brudnym pieniądzom. Wiedział, że zdobyte nieuczciwie bogactwo stało się dla niego zastępczym sensem 

życia. Z tego powodu ludzie nim pogardzali. Nie mógł liczyć na ich szacunek, ani na szczerą przyjaźń. 

Prawdopodobnie dlatego pragnął spotkać Jezusa twarzą w twarz. Może zastanawiał się nad sobą i pragnął 

spotkać Jezusa, a wraz z Nim, dokonać decydującej zmiany duchowej. 

 

Owo „słyszenie” wzbudziło w nim gorące pragnienie „zobaczenia” Jezusa. „Chciał on koniecznie zobaczyć 

Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął 

się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć” (Łk 19,3-4).  

 

To, co stało się z Zacheuszem pokazuje, że zbawienie jest wzajemnym poszukiwaniem się dwóch miłości: 

miłości Boga do człowieka, która w tajemniczy sposób otwiera sobie drogę do serca człowieka, i miłości 

człowieka do Boga, która niespodziewanie budzi się w człowieku nawet tam, gdzie wydaje się to 

niemożliwe. Jezus wchodzi do domu grzesznika. Dobroć Syna Bożego wyzwala dobro w Zacheuszu; 

nawraca się, naprawia uczynione zło i zdobywa się na hojność wobec ubogich. „Panie, oto połowę mego 

majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Tak dokonują się 

narodziny nowego człowieka; duchowe zmartwychwstanie, którego owocem staje się radość i święto w 

całym jego „domu”. 

 

2. Podobne duchowe drogi wiary - przebiegające od „usłyszenia” o Jezusie, aż do „ujrzenia” Go i zmiany 

własnego życia – obserwujemy w Kościele często, zwłaszcza przy okazji spowiedzi. Na tych drogach 

niezastąpioną rolę odgrywają ci ludzie, którzy głoszą nam słowa Chrystusa i opowiadają o Jego zbawczych 

czynach.  

 

Dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą, Drodzy Bracia i Siostry, uwagę na osobę pewnego wybitnego głosiciela 

Chrystusa, żyjącego w stosunkowo bliskim nam czasie, a mianowicie na osobę księdza Aleksandra 
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Woźnego, w związku ze staraniem Archidiecezji o jego beatyfikację.  

 

Ks. Woźny urodził się w 1910 roku w podpoznańskim Uzarzewie, jako ósme dziecko swoich rodziców. 

Uczęszczał do gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, które wydało wielu znakomitych ludzi. Po 

zdaniu matury - w 1928 roku – wstąpił do wyższego seminarium duchownego w Gnieźnie, a następnie 

przygotowywał się do kapłaństwa w Poznaniu.  

 

Już w seminarium duchownym potwierdziła się w jego życiu reguła, iż „święci rodzą świętych”. Jego 

duchowym przewodnikiem był sługa Boży ks. Aleksander Żychliński, profesor teologii dogmatycznej. Jego 

ojcem duchownym i rektorem w pierwszych latach formacji seminaryjnej był przyszły biskup, 

błogosławiony ks. Michał Kozal. Trzy ostatnie lata seminaryjne jego rektorem był sługa Boży – ks. 

Kazimierz Rolewski. Święceń kapłańskich udzielił diakonowi Woźnemu i kierował go na kolejne placówki 

duszpasterskie kardynał August Hlond, Prymas Polski, którego proces beatyfikacyjny jest bardzo 

zaawansowany. Czerpiąc wzory z takich osób, ks. Woźny jako kleryk napisał w swoim pamiętniku: „Panie 

mój i Zbawicielu, Jezu Chryste! Ślubuję Ci miłość do końca życia. Nic już obok Ciebie i niżej Ciebie i nad 

Ciebie nie ma zajmować miejsca w sercu Mojem. Wszystko, o mój Jezu, pragnę dla Ciebie zachować. [...] 

Chcę Ci być wiernym aż do wieczności” (z pamiętnika kleryka A. Woźnego – 11 czerwca 1932 roku). 

 

Po święceniach kapłańskich - które otrzymał 10 czerwca 1933 roku - ks. Aleksander pracował jako 

wikariusz w parafii pw. św. Stanisława Kostki na Winiarach w Poznaniu. Następnie w parafii katedralnej, a 

potem w parafii pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. Tam zastała go II wojna światowa. Wiosną 1940 

roku – wraz z setkami innych księży naszej Archidiecezji - został aresztowany przez Gestapo i osadzony w 

obozie koncentracyjnym Buchenwald, a następnie w Dachau.  

 

Po wyzwoleniu z obozu i powrocie do Poznania - w sierpniu 1945 roku - został mianowany proboszczem 

parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu. Tę funkcję pełnił aż do śmierci, przez 38 lat. Jego gorliwa praca 

duszpasterska została przerwana przez kolejne bolesne doświadczenie, jakim było uwięzienie go w czasach 

stalinowskich - za opowiedzenie własnymi słowami listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski w 

sprawie Caritasu, którego władze zabraniały czytać.  

 

W początkach lat siedemdziesiątych ks. prałat Woźny rozpoczął starania o budowę nowego kościoła. Zanim 

zamieszkał w nowej plebanii, przez 35 lat zajmował bardzo skromne mieszkanie w starym budynku 

kościelnym. Miał tam dwa pokoje, z których jeden był do jego dyspozycji, drugi natomiast służył jako 

wspólna jadalnia. 

 

Ks. Woźny był najpierw człowiekiem głębokiej modlitwy. Już w czasach formacji seminaryjnej napisał: 

„Muszę być mężem modlitwy. Jeżeli innych mam nauczać, to tyle muszę się modlić, ile chcę zrobić”. Te 

słowa konsekwentnie realizował później w swoim życiu kapłańskim. Obok nabożnego sprawowania ofiary 

Mszy Świętej, brewiarza kapłańskiego, różańca, codziennie odprawiał Drogę Krzyżową. Parafianie widzieli 

go często klęczącego na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.  

 

On żył duchem dzięcięctwa Bożego, przypomnianym Kościołowi przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus. 

Duch ten wyraża się w całkowitym i ufnym oddaniu się Bogu jako Ojcu i w osobistej pokorze. Ci, którzy 

mieli łaskę osobiście poznać ks. Aleksandra tym byli najbardziej urzeczeni.  

 

Był człowiekiem głęboko maryjnym – i podobnie jak mówił o sobie bł. Jan Paweł II – był człowiekiem 

zawierzenia. Jego kazania i rekolekcje cechowała niezwykła prostota, głębia, gorliwość, jak i realizm 

wyniesiony z tradycji wielkopolskiej. W ostatnich latach wydano drukiem wiele jego nauk i publikacje te 

znajdują ciągle nowych czytelników. 

 

Mimo licznych obowiązków - przez wszystkie lata swojego kapłaństwa – był też niezwykle gorliwym 

spowiednikiem. Słuchał spowiedzi na każde wezwanie. Oczekiwał penitentów od wczesnych godzin 

rannych do późnych godzin wieczornych. Z tego tytułu nazwano go „więźniem konfesjonału”. Pracę w 
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konfesjonale postrzegał jako jeden z najważniejszych darów ofiarowanych mu przez Boga. Pan Bóg 

posłużył się nim, aby nawrócić wielu ludzi. Nie tylko z Poznania, ale z całej Polski cisnęli się do jego 

konfesjonału penitenci szukający rozgrzeszenia i kierownictwa duchowego.  

 

Cierpienia przeżywane w zjednoczeniu z Chrystusem nadały duszy ks. Aleksandra szczególny rys. Nigdy 

się nie uskarżał, nie czynił z siebie bohatera. Jeszcze jako kleryk w swoim duchowym pamiętniku zapisał: 

„Kapłan musi cierpieć, ponieważ się bez cierpienia nie zbawi. Kapłan chce cierpieć, ponieważ wie, że to jest 

istotnym warunkiem szczęścia”. Mimo licznych krzyży był on zawsze człowiekiem pogodnym, radosnym i 

szczęśliwym w kapłaństwie.  

 

Ten gorliwy kapłan, znakomity kaznodzieja, niestrudzony spowiednik i rekolekcjonista, krajowy 

duszpasterz kobiet, kapłan rozumiejący potrzebę apostolstwa świeckich – zmarł 21 sierpnia 1983 roku.  

 

Podczas obrzędów pogrzebowych odczytano jego „List do parafian”, który był świadectwem jego wielkiej 

miłości do całej wspólnoty parafialnej: „Proszę, abyście brali na serio to, co Wam głosiłem jako naukę 

Bożą, abyście brali na serio odpowiedzialność przed Bogiem sprawiedliwym i miłosiernym, abyście nie 

nadużywali Miłosierdzia Bożego. Dlatego błagam tych, którzy trwają w grzechach i robią zgorszenie przez 

udawanie małżeństwa żyjąc bez ślubu kościelne¬go, aby rozeszli się zawczasu i naprawili zgorszenie” 

(Poznań, 21 października 1976 roku).  

 

3. W czasie 362. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce we Wieliczce 

(22.6.2013) księża biskupi wyrazili zgodę na wystąpienie do Stolicy Apostolskiej o aprobatę dla rozpoczęcia 

jego procesu beatyfikacyjnego. 

 

W odpowiedzi na moją prośbę, Kongregacja ds. Kanonizacyjnych wydała zgodę (nihil obstat) na 

rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woźnego na szczeblu diecezjalnym.  

 

W związku z tym proszę wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek rękopisy ks. Aleksandra Woźnego, aby 

je udostępnili celem dopełnienia wymogów procesowych. Proszę również o poinformowanie Trybunału 

procesowego o wszelkich łaskach, otrzymanych za wstawiennictwem księdza Aleksandra.  

 

Bł. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś: „Dajcie nam świętych kapłanów, a święte będą rodziny, 

młodzież i dzieci, i przemieni się świat, na którym żyjemy”. Módlmy się więc razem, aby - jeśli to jest wolą 

Bożą – ks. Woźny dostąpił chwały ołtarzy. Prośmy również Boga o nowe, święte powołania kapłańskie, 

zakonne i misyjne, aby nie zabrakło w Kościele pasterzy na wzór Chrystusa, wiecznego Kapłana i Pasterza 

dusz naszych. Tak, „świat potrzebuje świętych, podobnie jak miasto, w którym szaleje zaraza, potrzebuje 

lekarzy”.  

   

Na wzrastanie w osobistej świętości wszystkim - i każdemu z Was z osobna - z serca błogosławię! 

 

 

 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 

 

 

Poznań, dnia 3 listopada 2013 roku  

   

Zapraszam na stronę internetową poświęconą kandydatowi na ołtarze: www.aleksanderwozny.archpoznan.pl  

http://www.aleksanderwozny.archpoznan.pl/
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Wszystkich Świętych, 1.11.2013  

Abp Stanisław Gądecki. Z niezliczoną rzeszą świętych. Uroczystość Wszystkich Świętych (Poznań-

Spławie, Cmentarz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła – 1.11.2013).  

   

Każdego roku pierwszego dnia listopada stajemy w zadumie przy grobach naszych bliskich, wspominając 

tych, którzy już odeszli z tego świata. Przypominamy sobie ich twarze. Najpierw naszych rodziców, z ich 

ofiarną miłością do nas. Dziadków, z ich ciepłymi sercami. Kapłanów z ich Bożą miłością. Nauczycieli i 

wychowawców, którzy uczyli nas żyć. Naszych krewnych, sąsiadów i znajomych. Ludzi zasłużonych dla 

Ojczyzny i Kościoła. Oczyma duszy wypatrujemy tych, których kochaliśmy i kochamy nadal, a którzy są 

już po tamtej stronie.  

   

W ten sposób dzisiejsza uroczystość staje się dla nas okazją do podniesienia wzroku od rzeczywistości 

przemijającej ku rzeczywistości nieprzemijającej. W takich okolicznościach łatwiej nam podjąć refleksję o 

rzeczach ostatecznych, tj. o niebie, czyśćcu i piekle. 

 

1. NIEBO  
 

a. Dzień Wszystkich Świętych napełnia nas najpierw radością, ponieważ w tym dniu Kościół kieruje swój 

wzrok ku niebu, ku ogromnej rzeszy mężczyzn i kobiet, którym Bóg dał udział w swojej świętości. Dzisiaj 

Kościół – „Matka świętych” – ukazuje swoje niebiańskie piękno, objawia swoje charakterystyczne rysy i 

doznaje najgłębszej radości.  

 

Dziś bowiem wpatrujemy się w „wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich 

pokoleń, ludów i języków” (Ap 7,9). Przyglądamy się świętym Starego Testamentu, poczynając od 

sprawiedliwego Abla i wiernego patriarchy Abrahama. Świętym Nowego Testamentu, począwszy od 

Szczepana, aż po licznych męczenników początków chrześcijaństwa. O nich wspomina List do 

Hebrajczyków: „Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. 

Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przerzynano piłą, 

przebijano mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku – świat nie był 

ich wart – i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi” (Hbr 11,32-38).  

   

Przypatrujemy się także świętym późniejszych wieków, aż po współczesnych świadków Chrystusa. 

Wpatrujemy się w szczególnie bliski nam przykład świętości papieża Jana Pawła II, który zostanie 

kanonizowany 27 kwietnia przyszłego roku. Był on niewątpliwie człowiekiem świętym. Człowiekiem 

kontemplacji i działania. Był prorokiem i apostołem miłości. Był dla całego Kościoła i świata szczególnym 

darem Bożej łaski. Dzięki dogłębnemu zjednoczeniu z Chrystusem stał się nauczycielem, podporą i 

pociechą świata. Ożywiał w ludzkich sercach nadzieję, że każda istota ludzka, gdy tylko zrozumie że jest 

kochana przez Boga, wydobywa z siebie i daje innym to, co ma w sobie najlepszego.  

 

W dzisiejszą uroczystość Kościół raduje się, „czcząc zasługi Wszystkich Świętych”. Nie tylko tych, których 

w ciągu wieków wyniósł do chwały ołtarzy, ale i tych niezliczonych osób, których świętość jest ukryta 

przed światem, lecz dobrze znana Bogu.  
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Kontemplujemy wszystkich świętych i błogosławionych, którzy w swoim ziemskim życiu miłowali Boga 

całym swoim sercem, całą swoją duszą, a bliźnich – jak samych siebie. Wszyscy oni cieszą się teraz 

wiecznością, i to nie tylko tą, która trwa tak długo jak długo trwa o nich ludzka pamięć, ani taką, która jest 

tylko ciągiem następujących po sobie dni kalendarzowych, ale czymś, co przypomina moment ostatecznego 

zaspokojenia, w którym pełnia obejmuje nas, a my obejmujemy pełnię bytu, prawdy i miłości (por. Spe 

salvi, 12).  

 

b. Do czego służy nam dzisiejsza uroczystość? – pyta św. Bernard. „Nie potrzebują święci naszych pochwał 

i niczego nie dodaje im nasz kult. Tak naprawdę, gdy obchodzimy ich wspomnienie, my sami odnosimy 

korzyść, nie oni. Co do mnie, przyznaję, że ilekroć myślę o świętych, czuję, jak się we mnie rozpala płomień 

wielkich pragnień. Pierwszym pragnieniem, które wywołuje albo pomnaża w nas wspomnienie świętych, 

jest chęć przebywania w ich upragnionym gronie” (Kazanie na uroczystość Wszystkich Świętych, 2).  

 

W jaki sposób również możemy osiągnąć świętość? Św. Augustyn odpowie: „Gdy milczysz, milcz z 

miłością; gdy mówisz, mów z miłością; gdy karcisz, karć z miłością; gdy przebaczasz, przebaczaj z miłości; 

niech w sercu tkwi korzeń miłości, wyrośnie z niego tylko dobro” (Komentarz do 1 Listu św. Jana, 7, 8).  

 

2. CZYŚCIEC  
 

a. Z kolei w dniu jutrzejszym, tj. w Dniu Zadusznym przeważy w nas atmosfera smutku. W jutrzejszy dzień 

– czyli we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Kościół, kochająca Matka, stara się swoimi 

modlitwami przyjść z pomocą wszystkim w czyśćcu cierpiącym, aby jak najrychlej mogli dojść do 

wspólnoty ze świętymi w radości niebiańskiej. W Dniu Zadusznym staramy się pomóc tym zmarłym, którzy 

podczas ziemskiego życia byli wprawdzie otwarci na Boga, lecz w sposób niedoskonały. Tym, których 

droga pośmiertna wymaga jeszcze oczyszczenia z resztek niedoskonałości, z wszelkiego zniekształcenia 

duszy. Do nieba przecież nic nieczystego wejść nie może (por. Ap 21,37). Mówi Pismo: „ten zaś, którego 

dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień” (1 Kor 3,14-15).  

 

Czyściec nie oznacza miejsca, ale raczej formę życia (por. Jan Paweł II, Czyściec – niezbędne oczyszczenie 

przed spotkaniem z Bogiem. Rzym – 4.08.1999). O tej formie życia pisał przejmująco największy poeta, 

Dante, w następujący sposób:  

 

O tym królestwie dziś zawiodę pienia, 

gdzie duchy, ziemskie zmywszy pokalanie, 

stają się godne wejść w Państwo Zbawienia 

(Dante, Boska Komedia. Czyściec. Pieśń I,4-6; tł. A. Świderska) 

 

Skąd oczyszczający się w czyśćcu mogą znaleźć siły do przetrwania tego bolesnego procesu swojej 

puryfikacji? Czerpią je z Miłości, która na nich czeka. Podobnie jak jeńcy wojenni, którzy – przebywając 

wiele lat w obozach o chłodzie i głodzie – po powrocie do ojczyzny – wyznawali: Udało się nam przeżyć 

tylko dlatego, bo wiedzieliśmy, że ktoś na nas czeka. Że są osoby, którym jesteśmy potrzebni, które nas się 

spodziewają. Miłość, która na nich czekała okazała się skutecznym lekarstwem na wszelkie doznawane zło. 

Podobnie przebywający w czyśćcu trwają, ponieważ wiedzą, że czeka na nich największa Miłość; czeka na 

nich sam Bóg.  

 

b. Ale czyściec staje się znośniejszy również dlatego, bo tam dociera miłość żyjących. „Któż nie pragnąłby, 

aby do jego bliskich, którzy odeszli na tamten świat, dotarł znak dobroci, wdzięczności, czy też prośba o 

przebaczenie?” (Spe salvi, 48). Modlitwa żywych za zmarłych jest właśnie takim gestem miłości, który 

może przekroczyć próg śmierci (por. 2 Mch 12,42-45). Modlitwa żyjących za zmarłych jest świadectwem 

tego, że miłość nie umiera, ale trwa w sercach tych, którzy jej doświadczyli. Eucharystia, modlitwa, 

jałmużna daje zmarłym pokrzepienie i ochłodę. Stąd Kościół zachęca nas do tego, abyśmy wytrwale modlili 
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się za zmarłych, ofiarując za nich nasze codzienne cierpienia i trudy. Powinniśmy wstawiać się za naszych 

zmarłych, pamiętając jednak o tym, że skuteczność naszej modlitwy zależy od tego, czy jesteśmy w stanie 

łaski uświęcającej. Grzech niweczy skuteczność naszych modlitw.  

 

Wprzódy mi trzeba okrąg tyloraki 

dokoła zrobić, ilem za żywota 

odwlekał świętej pokuty odznaki. 

Chyba modlitwą zbawi mię istota 

co żyje w łasce, bo innych pacierzy 

głosy nie trafią tam, gdzie niebios wrota. 

(Dante, Boska Komedia. Czyściec. Pieśń IV, 130-135) 

 

„Nie można zaprzeczyć – uczy św. Augustyn – że dusze zmarłych doznają ulgi dzięki pobożności swoich 

żyjących bliskich, gdy za nich składa się ofiarę Pośrednika [tj. Eucharystię] albo, gdy się w kościele daje 

jałmużny. Ale to pomaga tym, którzy gdy żyli, zasłużyli sobie, aby im to potem mogło pomóc.  

 

Jest bowiem pewien sposób prowadzenia życia ani tak dobry, by tego nie potrzebował po śmierci, ani tak 

zły, by mu to nie pomagało po śmierci; może być jednak taki dobry sposób postępowania w życiu, że to nie 

jest potrzebne, a może być znowu taki zły, że pomoc na nic się nie może przydać z chwilą, gdy człowiek 

przeszedł z tego życia do innego. Wobec tego wszelka zasługa, która może po tym życiu przynieść ulgę lub 

być ciężarem, musi być nabyta tutaj. Niech się zaś nikt nie spodziewa, że to czego tutaj zaniecha, wysłuży 

sobie u Boga, gdy umrze.  

 

A więc to, co za zmarłych ma zwyczaj czynić Kościół, nie jest sprzeczne z apostolskim zdaniem, które 

głosi: „Wszak wszyscy staniemy przed trybunałem Chrystusa, aby każdy zdał sprawę z czynów dokonanych 

w ciele, dobrych czy złych” (Rz 14, 10), ponieważ niejeden, żyjąc w ciele, nabył sobie i tej zasługi, aby mu 

owe ofiary mogły pomóc. Nie wszystkim bowiem pomagają [...] ze względu na różnicę w życiu, jakie każdy 

prowadził w ciele.  

 

Gdy zatem składa się ofiary czy to ołtarza, czy jakichkolwiek jałmużn za wszystkich zmarłych 

ochrzczonych, to za bardzo dobrych są one dziękczynieniem, za nie bardzo złych – błaganiem o zmiłowanie, 

za bardzo złych, chociaż im po śmierci nie pomagają, są bądź co bądź pociechą dla żywych, a komu 

pomagają [tedy] albo do tego się przyczyniają, aby odpuszczenie było zupełne, albo też, aby samo 

potępienie stało się znośniejsze” (św. Augustyn, Ojcowie żywi, t. 4, Kraków 1982).  

 

Prawda o czyśćcu przypomina nam także o tym, że również zmarli mogą się wstawiać za żyjącymi, bo 

przecież śmierć przekształca więzi między ludźmi, ale ich nie niszczy. „Życie wieczne nie izoluje 

człowieka, przeciwnie, wyprowadza go z izolacji ku prawdziwej jedności z braćmi i całym stworzeniem 

Bożym” (kard. J. Ratzinger). Wprawdzie – jak uczy święty Tomasz z Akwinu – w sprawach tego świata 

zmarli nie wchodzą już w relacje z tymi, których tu pozostawili, ale możliwe są relacje w sprawach życia 

duchowego (Suma teologiczna, Suppl., q.72 a.2 ad 4). Święty proboszcz z Ars dodaje: „Kiedy chcemy 

uprosić u Boga prawdziwy żal za nasze grzechy, zwróćmy się do dusz czyśćcowych, które od tak wielu lat 

żałują za swe grzechy w płomieniach ognia czyśćcowego”. Pamiętać jednak trzeba, że skuteczność 

modlitwy zmarłych za żywych jest również osłabiana, a nawet niszczona przez grzech żyjących.  

 

3. PIEKŁO  
 

W Dniu Zadusznym dobrze jest wreszcie rozmyślać również o tym stanie ducha, który nazywamy Piekłem. 

Jezus mówił o nim aż 40 razy. „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i 

jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem 

przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a 

nie odwiedziliście Mnie” (Mt 25,41-43). Rozważanie o piekle może stać się zbawienną przestrogą dla naszej 

wolności.  
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Także piekło jest nie tyle miejscem, ile raczej stanem ducha, w jakim znalazł się człowiek, który w sposób 

wolny i ostateczny oddalił się od Boga. „Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie 

przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od 

Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem 

«piekło»” (KKK, 1033). 

 

Wejście do niego otwiera – przejmująco opisana przez Dantego – brama, zza której nie ma powrotu: 

 

Przeze mnie droga do boleści grodu, 

przeze mnie droga na wieczyste męki: 

do zgubionego na zawsze narodu. 

Sprawiedliwości mego Stwórcy dzięki 

ugruntowana przez moc boską w bycie 

wyszłam z Mądrości i Miłości ręki. 

Przede mną żadne nie wszczęło się życie, 

prócz odwiecznego – i ja wiecznie stoję. 

Rzućcie nadzieję wy, co tu wchodzicie!... 

(Dante, Boska komedia. Piekło. Pieśń III,1-9; Przedpiekle; tł. A. Świderska). 

 

A chociaż – bez specjalnego objawienia Bożego – nie wiemy kogo z ludzi dotknęło to ostateczne potępienie, 

to jednak wiemy, że piekło jest logiczną konsekwencją decyzji podjętych przez samego człowieka podczas 

jego ziemskiego życia. Jest naturalnym następstwem odrzucenia miłości Bożej, które zwraca się przeciw 

temu, kto tego dokonał. To nie Bóg nas potępia; On pragnie wyłącznie zbawienia stworzonych przez siebie 

istot. To sam człowiek zamyka się na miłość Bożą. „Potępienie” polega więc na ostatecznym oddaleniu się 

od Boga, które to oddalenie człowiek dobrowolnie wybrał i potwierdził ostateczną pieczęcią w chwili 

śmierci; wyrok Boży jedynie zatwierdza ten stan (por. Jan Paweł II, Piekło jako ostateczne odrzucenie Boga. 

Rzym – 28.07.1999). 

 

Tam celów nie ma, lecz same rutyny 

Pozardzewiałe – i nie ma tam wieków – 

Dni – nocy – epok – tam tylko godziny 

Biją, jak tępych utwierdzanie ćwieków 

(C.K. Norwid, Z pamiętnika) 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Gdy w ten sposób przebiegliśmy myślą prawdę o niebie, czyśćcu i piekle, ożywmy na koniec naszą więź ze 

świętymi i prośmy ich – słowami poety – aby pomogli nam dojść do Wiecznej Miłości.  

 

„Święci, niebieskiej mieszkańcy krainy, 

Do Was bieżymy w czasie złej godziny, 

Których za własnych współziomków ogłasza 

Ojczyzna nasza. 

 

Po tejże ziemi z namiście chodzili, 

Z tych samych źródeł wodę naszą pili, 

Polska Was matka mlekiem swym karmiła, 

Rola żywiła. 

 

Wspomnijcie, Bracia, na Waszych rodaków! 

Książęta niebios, na wszystkich Polaków! 

Dobrego Boga błagajcie za nami 
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Swymi prośbami”.  

(Święci, niebieskiej mieszkańcy krainy, F. Karpiński)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 90-lecie śmierci Służebnicy Bożej, Jadwigi, 

4.11.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Rozumnie i skutecznie. 90-lecie śmierci Służebnicy Bożej, Jadwigi z 

Działyńskich Generałowej Zamoyskiej (Kórnik – 4.11.2013) 
 

Historia Kościoła na Wschodzie i Zachodzie, na Północy i Południu jest naznaczona ludźmi świętymi w 

każdym wieku, każdym kraju, każdej rasie, języku i kulturze, ponieważ łaska Boża jest jak poranna rosa. 

Ona osiada na wszystkich roślinach w ogrodzie, lecz na róży jest czerwona, na liściach zielona, a na liliach 

biała. Podobnie jest ze świętością, która mimo tego, iż jest – jako dar Boży – jedna, to przenika delikatnie i 

przemienia serca synów Kościoła w każdej części świata (kard. Angelo Amato, Poranna rosa na roślinach w 

ogrodzie).  

   

Przykładem prawdziwości tego stwierdzenia jest Służebnica Boża Jadwiga Zamoyska, wybitna Polka, 

kobieta związana silnymi więzami z miastem Kórnik.  

 

1. DZIECIŃSTWO  
 

Urodziła się ona 4 lipca 1831 roku w Warszawie jako córka Gryzeldy Celestyny z Zamoyskich i Adama 

Tytusa Działyńskiego. Był to czas Powstania Listopadowego, którego konsekwencje poważnie zaciążyły 

nad przyszłym losem całej rodziny Zamoyskich. W wyniku represji pruskich rodzina została pozbawiona 

dóbr kórnickich, co sprawiło, że jej rodzice – mając sześcioro dzieci – stali się praktycznie tułaczami.  

 

Jadwiga była ukochaną córką swego ojca, odziedziczyła też po nim najwięcej talentów. Ojciec wpoił jej 

patriotyzm, pasję naukową, zdecydowany charakter, a także niezależność w myśleniu i działaniu oraz 

krytyczny dystans do rzeczywistości. Otrzymała wykształcenie typowe dla córek ziemiańskich w poł. XIX 

w. Wyrastała na osobę niezwykle inteligentną, wszechstronnie utalentowaną, z usposobieniem 

pedagogicznym oraz zamiłowaniem do nauki.  

 

2. RODZINA  

 

W młodości – pod wpływem lektur książek, do których nie była przygotowana – Jadwiga przeżywała 

trudności w wierze. Zawsze jednak pragnęła doskonałości i piękna, i właśnie to doprowadziło ją do 

odkrycia, że – „doskonałość jest doskonałą tylko w swoim źródle, czyli w Bogu i tylko w Bogu”.  

 

W odkryciu tej prostej prawdy pomógł jej bardzo przyszły mąż, Władysław Zamoyski. „Pierwszy raz – 

pisze Zamoyska – zdarzyło mi się słyszeć mężczyznę mówiącego o rzeczach wiary i Kościoła z taką siłą i 

prostotą. Bóg i Ojczyzna, Ojczyzna i Bóg, o każdej porze dnia i nocy, w podróżach, na przechadzkach, 

wśród najrozmaitszych zajęć, rozmów, przy stole, zabawie, ta jedna myśl nieustannie go zdradzała, ta 

gorąca miłość Kościoła, Ojca św. i Rzymu. Ta manifestacja wiary przyszłego męża wstrząsnęła Jadwigą do 

tego stopnia, iż odtąd – pisze – „trzymałam się wiary jak pijany płotu, bo zrozumiałam, że bez niej zginę i 

dlatego, że za jej pomocą mogę siebie przezwyciężyć, znajdowałam potrzebną siłę do wykonywania 

obowiązków, do zwycięstwa pokus” (Wspomnienia, s. 121). 

 

W 1852 roku w Halle – po uzyskaniu dyspensy papieskiej – Jadwiga wyszła za mąż za starszego od niej o 

28 lat brata swojej matki, Władysława Zamoyskiego, związanego z księciem Adamem Czartoryskim. 
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Zamieszkała w Paryżu. Z tego małżeństwa urodziło się czworo dzieci: Władysław (1853-1924), Witold 

(1855-1874), Maria, która zmarła w niemowlęctwie i druga córka, również Maria (1860-1937).  

 

Żona podzielała polityczne obowiązki męża wobec ojczyzny i pomagała mu w ich wypełnianiu. 

Dokonywała korekty artykułów i przemówień męża. Przepisywała i redagowała jego korespondencję. 

Uczestniczyła w staraniach męża o zorganizowanie polskich oddziałów wojskowych w Turcji, Bułgarii i 

Rumunii, które miałyby podjąć – u boku Anglii, Francji i Turcji – walkę przeciwko Rosji. Wprawdzie była 

nastawiona sceptycznie do niektórych poczynań męża, ale pomagała mu jak mogła, starając się m.in. o 

opiekę religijną dla żołnierzy. Po rozwiązaniu dywizji generał powrócił wraz z żoną i dziećmi do Paryża. 

Potem – w latach 1858-1859, 1861-1862, 1863 – podróżowała jeszcze wraz z mężem w misji 

dyplomatycznej do Anglii. Tam też zmarła ich roczna córeczka Maria (1858).  

 

W roku 1868 umarł jej mąż, generał Władysław Zamoyski. Następnie – w 1874 roku – umarł młodszy syn, 

Witold, w wieku niespełna dziewiętnastu lat. W tym trudnym położeniu Jadwiga nie załamała się, znajdując 

duchowe oparcie u księży Oratorianów. W liście do siostry, Anny Potockiej, pisze: „Zdaje mi się, że po raz 

pierwszy w życiu rozumiem to, czego nas od dzieciństwa uczą, a co tak późno pojmować zaczynam. Że to 

życie jest zupełnie niczym, tylko drogą, po której przejść trzeba, aby się dostać do życia prawdziwego. Że 

iść nam trzeba w pocie czoła, w cierpieniach i łzach, ale ostatecznie nikt w podróży nie oczekuje wygody i 

przyjemności, a myśli o dojechaniu do celu, dodając sobie odwagi i cierpliwości” (29.05.1874).  

 

Pośród wszystkich trudności wzmacniała się duchowo, przyjmując codziennie Komunię św., była bowiem 

przekonana, że: „Wiara prowadzi do połączenia z Bogiem w wieczności. Komunia św. jest początkiem tego 

połączenia już na ziemi, a choć w sposób ukryty, to nie mniej istotny [...]. Życie duchowe utrzymać i 

rozwijać się może tylko nieustannym odnawianiem i zasilaniem u swego właściwego źródła – Boga: «Jeśli 

nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieć żywota w sobie»” (O wychowaniu). 

 

Po śmierci męża, pozostała we Francji, postanawiając poświęcić resztę swojego życia na służbę Ojczyźnie. 

Za pośrednictwem wychowywania młodych Polek w duchu miłości Boga i Ojczyzny, gorąco pragnęła 

zmartwychwstania kraju. W tym celu – pod wpływem Oratorianów – utworzyła w Paryżu w 1880 roku 

„Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Społeczne Matki Bożej Dobrej Rady”, skupiające osoby świeckie. Miała to 

być „Szkoła Życia Chrześcijańskiego” dla kobiet.  

 

3. SZKOŁA DOMOWEJ PRACY KOBIET  

 

Te pragnienia zrealizowała w całej rozciągłości dopiero po śmierci swojego brata, Jana Działyńskiego, i 

przejęciu dóbr kórnickich przez jej syna, Władysława Zamoyskiego (1880). W sierpniu 1881 roku – 

powróciła do Kórnika, a w roku następnym założyła tutaj „Szkołę Domowej Pracy Kobiet”, częściej zwaną 

Zakładem Kórnickim; pierwszą szkołę gospodarstwa domowego na ziemiach polskich.  

 

a. Wśród wielu różnych zadań, jakie podejmowała, najważniejszym było wychowanie młodego pokolenia. 

„Naród może odrodzić się tylko przez odrodzenie rodziny, a rodzina – przez odrodzenie jednostki” – pisała. 

„Wychowanie – jej zdaniem – nie na tym polega, żeby łamać lub powstrzymywać wrodzoną żądzę szczęścia 

i chwały, ale na tym, żeby ją zwracać ku wykonaniu myśli i woli Bożej”. Wiedziała, że nie ma 

autentycznego wychowania człowieka bez wychowania religijnego. „Tak jak nie ma prawdy poza prawdą 

ani światła poza światłem, tak też nie ma zasad moralności poza Bogiem, źródłem tych zasad. Wszystkie 

zachody wokół wychowania spełzłyby na niczym bez łaski i pomocy Bożej. Trzeba się więc modlić o 

światło potrzebne, by z łaską Bożą współdziałać, bo Stwórca i Pan dusz sam jeden dać ją może”. Była 

mocno przekonana o tym, że: „wszelka nauka bez wiary służy raczej do paczenia umysłu, niż do kształcenia 
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go; ale jeżeli nauka bez wiary wykoleja umysł, a tym samym sąd i życie całe, to nauka oparta na wierze i jej 

towarzysząca stokroć pomnaża dobrodziejstwa z wiary płynące”. Jej powiedzeniem: „Bez czystości serca – 

umysł zawsze jest ciemny”, Generałowa może także dzisiaj zawstydzić wielu ludzi wykształconych. 

Natomiast dzisiejszym poszukiwaczom innego – poza Dekalogiem – kodeksu wartości odpowiada 

zdecydowanie: „Społeczeństwa, zarówno jak jednostki, które się przykazaniami Boskimi nie rządzą lub 

rządzić przestają, utrzymują się w stanie barbarzyństwa lub do niego powrócić muszą”.  

 

Naczelnym hasłem Zakładu była potrójna praca: duchowa (modlitwa i medytacja), fizyczna i umysłowa. 

Symbolizowało ją godło szkoły (krzyż, kądziel i książka). Hasło szkoły pojawiło się z kolei w hymnie 

zakładowym: „Służyć Bogu – służąc Ojczyźnie, służyć Ojczyźnie – służąc Bogu”.  

 

b. Szkoła Jadwigi Zamoyskiej zyskała poparcie władz kościelnych i duże zainteresowanie w społeczeństwie. 

Ze względu na patriotyczne wychowywanie uczennic, władze pruskie wydalają Zamoyską razem z jej 

szkołą z terenu Wielkiego Księstwa Poznańskiego (1885). Generałowa przeniosła więc szkołę najpierw do 

Lubowli na Spiszu (1885-1887), a następnie do Kalwarii Zebrzydowskiej (1887-1889). Kiedy w 1889 roku 

jej syn, Władysław, wygrał proces z Węgrami o dobra zakopiańskie i zakupił je dla Polski, ona – w tym 

samym roku – przeniosła szkołę do Kuźnic (gdzie istniała do 1949 roku, gdy jej teren wraz z 

zabudowaniami przejęło Ministerstwo Rolnictwa). 

 

Szkoła Zamoyskiej umożliwiła kilku tysiącom absolwentek nie tylko zdobycie nowoczesnej wiedzy o 

prowadzeniu gospodarstwa domowego, ale także uzyskanie głębokiej formacji religijnej, ukształtowanie 

patriotyzmu oraz przygotowanie do wychowania własnych dzieci. W życiu dziewcząt szkoła miała 

odgrywać podobną rolę, jak służba wojskowa w życiu chłopców.  

 

Dnia 26 stycznia 1886 roku Ojciec Święty Leon XIII skierował do Zamoyskiej Breve, w którym chwalił i 

pobłogosławił szkołę oraz wcześniej założone i związane ze szkołą Stowarzyszenie Matki Boskiej Dobrej 

Rady. Uczynił to później również Papież Pius X (10.05.1906). Czytamy tam m.in.: „Podoba się nam w 

istocie, że macie na celu uzupełnienie wychowania dziewcząt, często zaniedbywanego w 

najniebezpieczniejszej dla nich chwili, gdy opuszczają szkołę; że kształcicie je w pobożności i nauce, i 

uczycie przykładać ręce do pracy domowej. Stąd wynika, że wasza instytucja jest zarówno praktyczną 

szkołą życia chrześcijańskiego, jak i szkołą dobrego gospodarstwa domowego. Co jednak jeszcze milsze 

czyni na Nas wrażenie i bez wątpienia rozszerza zakres waszej działalności, to dążenie wasze, by przyjść z 

pomocą całemu społeczeństwu, a to za pośrednictwem uczennic przez was wychowywanych”. 

 

Zamoyska swoje życie traktowała jako służbę. Pisze: „Pan Bóg nas stworzył nie po to, ażebyśmy byli 

panami świata, bo On jest Panem, ale żebyśmy byli sługami wiernymi i ochotnymi. Wierny sługa to taki, o 

którym Pismo Święte mówi, że jest drogim Panu swemu jak źrenica oka. Taki sługa nie liczy swoich 

trudów, przykrości, byle Pana swego zadowolić” (Rozważania na temat: Oto ja Służebnica Pańska). 

 

Ona pragnęła naśladować Chrystusa, który „przyszedł służyć”. „Chodzi o to, aby tego ducha 

Chrystusowego, ducha służby Bogu, służby krajowi, służby bliźnim, wprowadzić w nasze społeczeństwo i 

zrobić z niego siłę żywotną, która podnosząc nasz naród moralnie, przyniesie odrodzenie i 

zmartwychwstanie” (Zakład Kórnicki: Szkoła Domowej Pracy w Zakopanem, Poznań 1899, s. 8). 

 

W czasie I wojny światowej Jadwiga zorganizowała w Paryżu „Opiekę Polską”, niosąc pomoc rodakom 

przebywającym we Francji. Zmienne dzieje losów i własne obserwacje ludzi doprowadziły ją do smutnej 

oceny demokracji: „Ludzie poważni i roztropni zawsze będą mniejszością; i, jeżeli większość panuje, toć 

większość koniecznie z głupich, a nie z mądrych składać się musi”. 

 

Dnia 3 października 1919 roku Zamoyscy wracają do wolnej ojczyzny. Zatrzymują się w Zakopanym, a 

potem – dnia 19 czerwca 1920 roku – udają się do Kórnika. Był to tryumfalny powrót Generałowej po 

niemal 40-letnim wygnaniu. Tutejsza ludność powitała ją owacyjnie, a syn Władysław ukląkł i ucałował jej 

stopy.  
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Dnia 9 lipca 1921 roku – podczas swojej wizyty w Kórniku – Józef Piłsudski odznaczył Jadwigę Zamoyską 

Krzyżem Kawalerskim „Polonia Restituta”.  

 

Zmarła w Kórniku – dnia 4 listopada 1923 roku – i po skromnym pogrzebie została pochowana w 

tamtejszym kościele. 

 

4. PISMA  
 

Podczas swojego pobytu w Zakopanem – przerywanym częstymi wyjazdami do Paryża – napisała szereg 

dzieł o tematyce religijno-wychowawczej. Założenia swego systemu wyłożyła w trzech podstawowych 

dziełach: „O miłości Ojczyzny” (1899), „O pracy” (1900) i „O wychowaniu” (1902-1904). Prace te – 

tłumaczone na francuski, angielski, hiszpański i włoski – przyniosły ich autorce sławę w całej Europie. 

 

Cenne są jej zapiski rekolekcyjne. W 1898 roku opublikowała w Poznaniu broszurkę „Zakład Kórnicki” 

(Szkoła Domowej Pracy w Zakopanem). Rok później – inną broszurkę pod tym samym tytułem. 

Opracowała też i wydała anonimowo – nakładem Biblioteki Kórnickiej – podręczniki dotyczące piekarstwa 

(1900) i mleczarstwa (1901). W latach 1914-1919 w Paryżu przygotowała do druku sześciotomowe 

pamiętniki męża. Ukazały się one nakładem Biblioteki Kórnickiej – w latach 1910-1930 – pod tytułem 

„Jenerał Zamoyski”.  

 

5. KANDYDATKA NA OŁTARZE 
 

Istnieją ślady – z lat 30. XX-tego wieku – świadczące o przygotowaniach do procesu beatyfikacyjnego 

Jadwigi Zamoyskiej na poziomie diecezjalnym. Za zgodą Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu wydano wówczas 

obrazki, na których widnieje postać Służebnicy Bożej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej. Zamieszczono na 

nich krótki życiorys, kilka cytatów z pism Generałowej oraz ułożoną przez nią modlitwę, za której 

odmówienie zyskiwano sto dni odpustu. Na tych obrazkach widnieje również załączona prośba, aby 

informować przełożoną Stowarzyszenia Matki Bożej Dobrej Rady w Kuźnicach o łaskach doznanych za jej 

wstawiennictwem. Świadectwem ówczesnych starań jest także książka: „Jadwiga z Działyńskich Zamoyska 

służebnica Pańska” – autorstwa Felicji Suchodolskiej – wydana nakładem Księgarni i Drukarni Katolickiej 

w Katowicach w 1936 roku. W Bibliotece Kórnickiej PAN znajdują się też ślady kwerendy poprzedzającej 

proces diecezjalny, w postaci odpowiedzi na kilkanaście pytań, jakich udzieliła Helena Olszewska, 

sekretarka Zamoyskiej. 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Obecnie zaś Archidiecezja Poznańska podejmuje ponownie przerwane starania o beatyfikację Jadwigi 

Zamoyskiej. W te starania włącza się tak miejscowy ks. Proboszcz, jak i prof. Władysław Chałupka, tutejsza 

parafia, oraz wielu, wielu ludzi, którzy o niej pisali i którym bliska jest postać Służebnicy Bożej. Jesteśmy 

przekonani że była to postać heroiczna: „Myślenie Generałowej – pisze znany Wam prof. Władysław 

Chałupka – było światłe i prekursorskie w wielu obszarach, a swymi poglądami wyprzedzała epokę, w 

której żyła. Zdumiewa nas dzisiaj rozległość jej zainteresowań oraz mądrość, przenikliwość i logika, z jaką 

wypowiadała się na bardzo różne tematy: religijne, polityczne, ekonomiczne”.  

 

Ona będzie nam przypominała, że świętość jest powołaniem każdej osoby ochrzczonej. Przecież Chrystus 

umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie po to, aby go uświęcić (por. Ef 5,25-26). Świętość jest 

prosta, to nic innego jak posłuszeństwo Bogu. Stworzenie posłuszne Stworzycielowi. To jest świętość. 

Dzięki Jadwidze Zamoyskiej łatwiej zrozumiemy, że wszystkie stany życia – dzięki działaniu łaski Bożej 

oraz zaangażowaniu i wytrwałości każdego z nas – mogą stać się drogami uświęcenia. Ona sama pisała: 

„Świętość polega na cnotach dla każdego przystępnych potrzeba tylko dobrej woli, woli wiernej, mężnej, 

roztropnej, cierpliwej, pokornej, wytrwałej” (O pracy).  
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święto Niepodległości, 11.11.2013  

Abp Stanisław Gądecki. Powstała z grobu. Święto Niepodległości (Fara Poznańska – 11.11.2013). 

 

„Powstała z grobu na Twe władne słowo 

Polska,/ wolności narodów chorąży,/ 

Pierzchnęły straże, /a ponad jej głową 

Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży!”/ 

(Alojzy Feliński, Boże coś Polskę) 

 

1. PRZESZŁOŚĆ  

 

a. Z uwagi na ten fakt – w duchu wdzięczności – świętujemy dzisiaj 95-tą rocznicę odzyskania przez naszą 

Ojczyznę niepodległości. Podpisane dnia 11 listopada 1918 roku zawieszenie broni między walczącymi 

stronami przyniosło naszemu narodowi od dawna oczekiwaną wolność. Tego dnia Rada Regencyjna 

przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad wojskiem. Trzy dni później otrzymał on władzę cywilną nad 

niedużą częścią dawnych ziem polskich. Do swoich żołnierzy powiedział wówczas: „Z Wami razem 

przeżywam wzruszenie tej godziny dziejowej, z Wami razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić na rzecz 

dobra Ojczyzny i szczęścia Jej obywateli” (J. Piłsudski, Warszawa, 12.11.1918).  

   

b. Przywykliśmy mówić, że tego dnia Polska odzyskała niepodległość, wolność i suwerenność po 123 latach 

niewoli, choć warto zwrócić uwagę na to, że Polska była pozbawiona wolności znacznie dłużej.  

 

Faktyczna utrata suwerenności Rzeczypospolitej nastąpiła znacznie wcześniej, bo w roku 1717, kiedy tzw. 

„Sejm Niemy” uznał, że gwarantem praw Polski jest car Rosji. A to daje nie 123 ale ponad 200 lat 

podległości Polski wrogiemu mocarstwu. Ale i ten okres nie oddaje całości, bo przecież wcześniej – to jest 

już w 1704 roku – armia rosyjska wkroczyła w granice Polski. A więc mamy już do czynienia z 214 latami 

poddaństwa. A potem ponownie – wraz z upadkiem II Rzeczpospolitej – nasza Ojczyzna utraciła znowu 

niepodległość, wolność i suwerenność we wrześniu 1939 roku, kiedy to Niemcy i Rosja po raz kolejny 

dokonały agresji na Polskę i zlikwidowały niepodległe państwo w wyniku tzw. IV rozbioru Polski. Z kolei 

Polska Ludowa – utworzona na rozkaz Stalina i istniejąca do 1990 roku – była również pozbawiona 

suwerenności, przy zachowaniu pozorów niepodległości.  

 

Tak więc, patrząc – w dzieje przed i po 1918 roku – otrzymujemy w sumie przerażający bilans ok. 265 lat 

pozbawienia Polski autentycznej wolności.  

 

Ten bilans jest przerażający, ponieważ pokazuje, że kilkanaście pokoleń Polaków – od początku XVIII 

wieku – nie miało niepodległego państwa, a ci, którzy je mieli, byli wyjątkami. I właśnie kimś takim jest 

również obecne młode pokolenie Polaków; pokolenie przełomu Polski „podległej” i „niepodległej”.  

 

c. Czy dzisiejsze i przyszłe pokolenia Polaków zapamiętają, jaką cenę płaciła nasza Ojczyzna za to, abyśmy 

byli, gdzie dziś jesteśmy? Czy zachowają wdzięczność dla tych milionów rodaków, którzy – w imię 

wolności Ojczyzny – zginęli, byli więzieni, zsyłani na Sybir? A przecież to tylko część tragicznej ceny, bo 

zaborcy i okupanci zabrali nam nie tylko niepodległość, ale wraz z nią rabowali też Polskę bez litości (por. 

Józef Szaniawski, Niepodległość). 

 

Dziś zatem należy dziękować Bogu za wolność. Przez dziesiątki lat niewoli myśl o niepodległości państwa 

polskiego żyła w sercach Polaków, ratując nas przed utratą tożsamości. Najpierw dom rodzinny był 

najsilniejszym szańcem, o który rozbijały się zapędy rusyfikacyjne i germanizacyjne.  
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Dziękujemy następnie za wielkich mężów stanu, mocarzy ducha, którzy – natchnieni wiarą i miłością 

Ojczyzny – przygotowali zmartwychwstanie kraju. Wspominamy geniusz ówczesnych polityków, którzy 

potrafili wspólnie i bezinteresownie pracować dla Rzeczypospolitej. Myślimy o Romanie Dmowskim, 

Ignacym Paderewskim, Józefie Piłsudskim, Wincentym Witosie, Wojciechu Korfantym, którzy – pochodząc 

z różnych zaborów – odłożyli na bok interesy partyjne na korzyść dobra wspólnego.  

 

Dziękujemy za wielkich świętych, którzy w tym okresie pomagali rodakom zrzucać okowy niewoli 

duchowej. Za Alberta Chmielowskiego, Honorata Koźmińskiego, Rafała Kalinowskiego, Marcelinę 

Darowską, Franciszkę Siedliską, Urszulę Ledóchowską – którzy pracowali nad religijnym i moralnym 

odrodzeniem Polaków. W jakimś sensie wszyscy oni powtarzali w duchu psalm wygnańców:  

 

„Jeruzalem! Jeruzalem! /biedna ziemio ty!/ 

Gdy twej męce nie poświęcę każdej mojej łzy,/ 

Jeśli ciebie nie ogarnę mym synowskim żalem/ 

To mnie przeklnij i zapomnij/ matko Jeruzalem!” 

(Kornel Ujejski)  

 

2. TERAŹNIEJSZOŚĆ  
 

A dzisiaj? Jak ocalić i umocnić tę wolność, o którą wywalczyli nasi praojcowie? Z pewnością możemy to 

uczynić dbając najpierw o wolność osobistą, a następnie – zabiegając o wolność społeczną. 

 

a. wolność indywidualna  

 

Możemy to uczynić troszcząc się najpierw o wolność osobistą, bo ona leży u fundamentu każdej innej 

wolności.  

„Spontaniczna odpowiedź na pytanie: «co to znaczy być wolnym?», jest następująca: wolnym jest ten, kto 

może czynić to, co chce, nie napotykając na przeszkody ze strony przymusu zewnętrznego, czyli jest nim w 

zasadzie ten, kto cieszy się pełną niezależnością. Przeciwieństwem wolności byłaby zatem zależność naszej 

woli od woli zewnętrznej.  

 

Ale czy człowiek zawsze wie, czego chce? Czy może czynić to wszystko, co chce? Czy jest zgodne z naturą 

człowieka ograniczać się do swojego własnego «ja» i odseparować się od woli kogoś drugiego? Często 

chwilowe pragnienie nie jest rzeczywistą wolą. W tym samym człowieku mogą współistnieć sprzeczne 

zamiary. Przede wszystkim jednak potyka się o ograniczenia swojej własnej natury; pragnie więcej, niż 

może zrealizować. Stąd przeszkoda utrudniająca jego zamiary nie zawsze pochodzi z zewnątrz, ale z 

ograniczeń jego bytu. Z tego powodu, aby uniknąć samozagłady, człowiek musi nauczyć się 

harmonizowania swojej woli ze swoją naturą. [...]  

 

Wolność nie polega na możliwości czynienia czegokolwiek; jest ona wolnością ku Dobru, w którym jedynie 

znajduje się szczęście. Dobro jest więc jej celem. A zatem człowiek staje się wolny o tyle, o ile dochodzi do 

poznania prawdy, o ile ono – a nie jakiekolwiek inne siły – kieruje jego wolą” (Libertatis conscientia. 

Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, 25).  

 

Tę wolność trzeba stale zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Ona przychodzi jako dar, a utrzymuje się 

poprzez zmaganie. „Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc, ciągle 

na nowo siebie posiadać” (Jan Paweł II, Myśląc Ojczyzna!). 

 

O tej wolności osoby ludzkiej mówił dobitnie bł. Jan Paweł II pod bramą Brandenburską:  
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Nie ma wolności bez prawdy. Człowiek wolny jest przede wszystkim zobowiązany do prawdy. Inaczej jego 

wolność nie będzie trwalsza niż piękny sen, który kończy się wraz z przebudzeniem. Jego wolne siły 

twórcze rozwiną się w pełni tylko wówczas, gdy będzie je opierał na prawdzie, która jest dana każdemu 

człowiekowi jako niewzruszony fundament. Tylko wtedy będzie mógł się w pełni zrealizować, a nawet 

przerosnąć samego siebie.  

 

Nie ma wolności bez solidarności. Idea wolności może być przeniesiona w realia życia tylko tam, gdzie 

ludzie wspólnie są o niej przekonani i nią przeniknięci, świadomi niepowtarzalności i godności człowieka 

oraz jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi. Tam – i tylko tam – gdzie wspólnie opowiadają się za 

wolnością i walczą o nią solidarnie, może ona zapanować i przetrwać. Wolności jednostki nie da się 

oddzielić od wolności wszystkich innych ludzi. Wolność jest w niebezpieczeństwie tam, gdzie ludzie 

ograniczają swe spojrzenie tylko do kręgu własnego życia i nie są gotowi angażować się bezinteresownie na 

rzecz innych. Natomiast wolność przeżywana solidarnie wyraża się w działaniu na rzecz sprawiedliwości w 

dziedzinie politycznej i społecznej i kieruje wzrok ku wolności innych.  

 

Nie ma wolności bez ofiar. Wolność jest niezwykle cenną wartością, za którą trzeba zapłacić wysoką cenę. 

Wymaga wielkoduszności i gotowości do ofiar; wymaga czujności i odwagi wobec zagrażających jej sił 

wewnętrznych i zewnętrznych. W życiu codziennym wielu ludzi jest gotowych do ofiar i uważa za 

oczywiste, że trzeba czasem wyrzec się czegoś na rzecz rodziny czy przyjaciół. Ofiarę na rzecz wolności 

ponoszą ci, którzy w imię obrony przed zagrożeniami wewnętrznymi lub zewnętrznymi zgadzają się ponieść 

straty, które będą oszczędzone innym, narażając nieraz na szwank własne zdrowie lub życie. Nikt nie może 

się uchylać od osobistej odpowiedzialności za wolność (por. Jan Paweł II, Człowiek jest powołany do 

wolności. Ceremonia pożegnalna przed Bramą Brandenburską, Berlin – 23.06.1996). 

 

Formowanie ludzi wolnych nie jest dzisiaj łatwą sprawą. O ile dawniej samodzielności myślenia uczyła 

szkoła, przekazując nie tylko wiedzę, ale również narzędzia i metody jej samodzielnego zdobywania i 

weryfikacji, o tyle obecnie pole to zawłaszczyły media, które mówią, piszą, pokazują, nie tylko jak, ale co 

człowiek ma myśleć, jak ma oceniać, jak odczuwać, czego chcieć i co robić, co ma potępiać, czego nie 

robić. Z tego powodu następuje tak głęboka penetracja ludzkiej psychiki i ludzkiego ducha, że często 

człowiek zostaje całkowicie ubezwłasnowolniony. Nawet gdy nie chce się wsłuchiwać, to i tak nastawia 

radio lub telewizor, by zagłuszyć własne myśli (por. P. Jaroszyński, Jaka suwerenność?).  

 

b. wolność Ojczyzny  

 

Przechodząc z kolei od wolności osobistej do wolności w porządku społecznym musimy sobie najpierw 

uzmysłowić czym jest nasza tożsamość, czym jest polskość. Otóż „polskość to niekoniecznie skutek 

urodzenia się na polskiej ziemi, nawet niekoniecznie z polskich rodziców. To nade wszystko poczucie 

wspólnoty z tymi, którzy mówią, myślą i kochają po polsku. To zakorzenienie we wspólnej przeszłości i 

gotowość wzięcia odpowiedzialności za naszą teraźniejszość i przyszłość” (bp Tadeusz Płoski, Moc w 

słabości się doskonali, 147). 

 

„Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy!  

Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca!  

Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę,  

objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego” (Mdr 1,1-7).  

 

„Wyzwolenie od wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości promuje wolność i godność człowieka: jednakże 

trzeba najpierw odwołać się do możliwości duchowych i moralnych osoby i do potrzeby stałego nawrócenia 

wewnętrznego, jeśli się pragnie doprowadzić do zmian ekonomicznych i społecznych, które byłyby 

rzeczywiście na służbie człowieka” (Kompendium Katolickiej Nauki Społecznej, 137). 
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Nie ostoi się ta wspólnota, jeśli nie będzie najpierw wolności w każdym z nas. Kto nie jest człowiekiem 

wolnym, tym zawsze ktoś obcy będzie rządził, a wolność i niepodległość polityczna będzie dla niego tylko 

iluzją. Niepodległość państwa, to sprawa dużo poważniejsza niż zwykła zmiana rządu czy poprawa 

warunków ekonomicznych. Jeśli nadrzędnym celem nie będzie odzyskanie suwerenności Polaka, to 

wszystko inne może sprowadzić się tylko do zmiany haseł lub sztandarów.  

 

W dziedzinie polityki „uczciwość w kontaktach między rządzącymi a rządzonymi, jawność w administracji 

publicznej, bezstronność w rozstrzyganiu spraw publicznych, poszanowanie praw przeciwników 

politycznych, ochrona praw ludzi oskarżonych w procesach i sądach doraźnych, sprawiedliwe i uczciwe 

wykorzystanie pieniędzy publicznych, odrzucenie niegodziwych metod zdobywania, utrzymywania i 

poszerzania władzy za wszelką cenę – to zasady, które znajdują swe najgłębsze źródło, a jednocześnie 

uzasadnienie wartości osoby, w transcendentnej wartości osoby i w obiektywnych nakazach moralnych, 

dotyczących funkcjonowania państw. Gdy zasady te nie są przestrzegane, zanika sam fundament 

politycznego współistnienia, a całe życie społeczne wystawiane jest stopniowo na ryzyko, zagrożenie i 

rozkład” (Veritatis splendor, 101).  

 

Demokracja nie jest tylko eksperymentem politycznym. Ona jest przede wszystkim przedsięwzięciem 

duchowym i moralnym, którego sukces zależy od cnoty obywateli. „Wolność polityczna jest zagrożona, jeśli 

instytucje przestają służyć celom cnoty i jeśli zawodzi samodyscyplina społeczeństwa. Kryzys 

społeczeństwa jest po prostu kryzysem jednostki wypisanym wielkimi literami. Tak samo jak wolność 

jednostki nie przetrwa bez jej osobistego przywiązania do prawdy, tak i wolne społeczeństwo nie może 

rozkwitać bez cnotliwych obywateli, skłonnych do urzeczywistniania swej tożsamości dzieci Bożych oraz 

braci i sióstr we wspólnym człowieczeństwie. Ogólna zgoda nie może się żywić nieuporządkowaną 

namiętnością, lecz wewnętrznym poczuciem odpowiedzialności wobec wyższego prawa, interpretowanego 

przez ludzi mądrych i uczciwych. Ponieważ zaś tak wielu z nas żyje według czysto pragmatycznych 

standardów przyjemności, bogactwa i władzy, zagraża nam ciągle utrata moralnych i duchowych podstaw, 

na których opiera się nasza wolność (por. kard. Avery Dulles SJ, Jan Paweł II i prawda o wolności). Stąd 

zamiast pytać o to czy Bóg jest po stronie naszego narodu, należy o wiele bardziej pytać o to, czy naród jest 

z Bogiem.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec – w Dniu Niepodległości – dziękujmy Panu Bogu i ludziom za odzyskanie wolności i 

zjednoczenie ziem trzech zaborów. 

 

Prosimy o miłosierdzie Boże dla żołnierzy, którzy w każdym pokoleniu stawali do powstania. O 

sprawiedliwość dla dyplomatów, dzięki których zabiegom zwycięskie państwa uznały w końcu nasze prawo 

do wolności. Za pierwsze władze odrodzonej Rzeczpospolitej, tworzące z wielkim mozołem zręby polskiej 

państwowości. Za zwykłych obywateli, którzy – nie zważając na własne sprawy – przez całe 

dwudziestolecie międzywojenne ofiarnie budowali nasz wspólny Dom.  

 

Prosimy jednocześnie o dzisiejszą i przyszłą pomyślność dla naszej Ojczyzny. O wzrost energii duchowych 

i materialnych jej obywateli. O to, abyśmy nie tylko w nadzwyczajnych, ale i w całkiem zwyczajnych 

warunkach potrafili wspinać się na wyżyny ducha.  

„Bogarodzico! dziewico! 

Słuchaj nas Matko Boża, [...] 

Wolnego ludu śpiew 

Zanieś przed Boga tron”  

(J. Słowacki, Hymn)  
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Otwarcie "Roku Edmunda Bojanowskiego", 

13.11.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Jeden z najpobożniejszych, najpokorniejszych i najzasłużeńszych katolików 

Wielkopolski. Otwarcie „Roku Edmunda Bojanowskiego” (Święta Góra, Gostyń – 13.11.2013). 

 

W dniu dzisiejszym Opatrzność pozwala nam tutaj – na Świętej Górze, w której cieniu wzrastał i dojrzewał 

– otwierać Rok bł. Edmunda Stanisława Bojanowskiego, Waszego krajanina z Grabonoga. 

 

1. DOM RODZINNY 
 

Bojanowski przyszedł na świat 14 listopada 1814 roku w Grabonogu, w rodzinie ziemiańskiej, głęboko 

katolickiej i patriotycznej.  

   

Początki zapowiadają już kłopoty zdrowotne, z którymi Edmund będzie borykał się przez całe życie. Gdy 

miał cztery lata ciężko zachorował. Lekarze nie ukrywali przed rodzicami, że stan dziecka jest beznadziejny. 

Kiedy pewnego wieczoru dziecko nie dawało już żadnego znaku życia („nawet na przyłożonym do jego ust 

zwierciadle nie występowała najmniejsza para oddechu”), wtedy jego matka klęknęła i skierowała gorące 

modlitwy do Matki Boskiej Gostyńskiej „o wskrzeszenie gasnącego dziecięcia”. Jej prośby zostały 

wysłuchane. Kiedy wróciła do pokoju, zastała dziecko radosne, jakby obudzone ze snu. Z wdzięczności za 

cudowne uzdrowienie ofiarowała do kościoła świętogórskiego srebrne wotum w postaci oka Opatrzności, do 

dzisiaj obecne w tutejszym sanktuarium. 

 

2. STUDIA 
 

Ze względu na wątłe zdrowie uczył się w domu pod kierunkiem prywatnych nauczycieli a potem – w 1832 

roku – udał się do Wrocławia. Tam uzupełniał najpierw braki edukacyjne, a jednocześnie korzystał – jako 

wolny słuchacz – z wykładów uniwersyteckich. Mając zainteresowania humanistyczne i spore zdolności 

literackie, już w pierwszych latach studiów przetłumaczył i opublikował „Pieśni serbskie”, opatrując je 

obszernym wstępem poświęconym dziejom Serbii (1834), a rok później przetłumaczył „Manfreda” 

autorstwa Georga Byrona (1835). 

 

W okresie studiów uniwersyteckich przyszło mu przeżyć śmierć najbliższych. Najpierw matki, która od 

roku 1832 mieszkała razem z nim we Wrocławiu (30.08.1834). A następnie ojca, który odszedł z tego świata 

półtora roku po śmierci żony (23.03.1836).  

 

Po pomyślnym zakończeniu dwóch semestrów zmuszony był udać się w rodzinne strony w celu 

uregulowania spraw majątkowych, wskutek czego dopiero z początkiem marca 1836 roku znalazł się znów 

w Wrocławiu.  

 

Dalsze studia postanawia kontynuować w Berlinie. Tam pisze drobne teksty dla „Przyjaciela Ludu” oraz 

„Melitele”. Niestety, również jego pobyt w Berlinie nie trwał długo z powodu choroby płuc, która 

przekreśliła jego karierę naukową. „Choroba tak się wzmogła, [...] że lekarze żadnej nadziei życia dłuższego 

nie czynili. Pobyt jednak dwukrotny na kuracji u wód, w Bad Rainerz [Duszniki] i w kąpielach morskich, 

przywrócił mu sił nieco i życie przedłużył”. 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 
 

Dnia 17 marca 1838 roku opuścił więc Uniwersytet Berliński, w wieku niecałych 24. lat. Wrócił do 

Księstwa Poznańskiego i zamieszkał z przyrodnim bratem Teofilem Wilkońskim w Grabonogu. Tutaj 

rozpoczął się dla niego nowy okres życia.  
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W tym czasie skoncentrował się na trzech dziedzinach: oświacie ludu wiejskiego, wychowaniu i dziełach 

miłosierdzia. 

 

a. Środkiem rozpowszechniania oświaty stały się dla niego czytelnie w wiejskich szkołach podstawowych, a 

także jego własna biblioteka, z których korzystali nauczyciele z okolic Gostynia. W tym samym czasie 

zajmował się badaniem folkloru wielkopolskiego; skrzętnie zapisywał opowiadania, piosenki i przysłowia. 

Z czasem nie tylko wyróżniał się znajomością zwyczajów, tradycji wielkopolskich, ale ponadto tworzył 

„estetyczny obraz narodowego życia”. 

 

b. Następnie przywiązywał szczególną wagę do wychowania moralnego najniższych warstw społecznych. 

Ten temat uważał za bardzo ważny dla Polaków żyjących w otoczeniu żywiołu niemieckiego. Dla jego 

realizacji posłużyły mu ochronki. Po wykładzie Augusta Cieszkowskiego – znanego filozofa i autora 

broszurki O Ochronach wiejskich – poruszeni słuchacze postanowili ufundować wzorcową ochronkę dla 

formowania przyszłych wychowawczyń. Taka ochronka powstała przy Kasynie w Gostyniu w 1845 roku. 

Dla tego dzieła Bojanowski zredagował Ustawy Domu Ochrony dla biednych dzieci w Gostyniu. Od 

wychowawczyń domagał się, aby łączyły w sobie zalety wychowawcze ze zrównoważonym, łagodnym 

charakterem oraz zdrową moralnością. 

 

Domagał się, aby dzieci były dobrze przygotowywane do życia wiejskiego i wdrożone do zdrowych 

obyczajów. Był przekonany, iż „lepiej byłoby każdy kawałek chleba zanurzyć raczej w ich pocie, niż w ich 

łzach”. Nade wszystko pragnął, by wychowanie opierało się na solidnym fundamencie religijnym, 

wychodził bowiem z założenia, że wymiar religijny i moralny stanowią podstawę każdego solidnego 

wychowania. Z tej racji domagał się, by – oprócz katechezy – dzieci uczestniczyły w codziennej Mszy 

świętej i nabożeństwach. 

 

c. Oprócz oświaty Polacy potrzebowali również dzieł miłosierdzia. Na potrzebę tego rodzaju pomocy 

zwróciły uwagę katastrofy, jakie nawiedziły Wielkopolskę w tamtym okresie. Podczas epidemii cholery 

kilkukrotnie nawiedzającej Wielkopolskę pod koniec pierwszej połowy XIX w., bez reszty oddał się opiece 

nad chorymi i sierotami. Poświęcił wszystkie swoje siły, służąc dotkniętym zarazą. Przynosił leki i zioła 

oraz pociechę i pokrzepienie, zachęcał do przyjmowania sakramentów, żarliwie modlił się w intencji 

chorych. „Tam, gdzie nie zdołał wyrwać śmierci ciała - mówił ks. Gieburowski - wyrywał przynajmniej 

duszę z piekła”.  

 

Dnia 21 sierpnia 1849 otworzył w Gostyniu, w byłym Kasynie, Dom Miłosierdzia, do którego sprowadził - 

za zgodą biskupa poznańskiego - siostry szarytki. Zadaniem tego Domu była troska o chorych, wychowanie 

sierot i dzieci z miejskiego przedszkola. Oprócz tego Dom szkolił zawodowo dziewczęta, m.in. na 

wychowawczynie w powstających ochronkach.  

 

Od pierwszej chwili istnienia Domu Miłosierdzia bł. Edmund stał się jego duszą. Mimo że formalnie był 

tylko sekretarzem, w rzeczywistości stał się jego głównym opiekunem. „Z pustymi rękoma, ale z sercem 

ufnym w miłosierdzie Boże” poświęcił się zbieraniu potrzebnych pieniędzy. Przemierzał okolice, pisał listy, 

znosił wiele krytyk i przykrości, aż wreszcie – w listopadzie 1851 – zakupiono budynek Kasyna.  

 

4. ZAŁOŻENIE ZGROMADZENIA 
 

Momentem kulminacyjnym działalności Błogosławionego było założenie – dnia 3 maja 1850 – Bractwa 

Wychowawczyń Ochronek, skupiającego żeński personel pracujący w ochronkach. Była to grupa dziewcząt, 

opiekujących się dziećmi. Przyjmując kandydatki do tego bractwa Edmund stawiał trzy warunki: stan 

wolny, młody wiek i wiejskie pochodzenie.  
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Zgromadzonym dziewczętom wpajał mocną wiarę i uczył praktyk religijnych. Kształtował ich duchowość; 

miłość wzajemną, umiłowanie ubóstwa, prostotę, pobożność eucharystyczną, otwartość na działanie Ducha 

Świętego, w oparciu o którą miały powstawać dzieła. Choć nie było to jeszcze zgromadzenie zakonne, to 

jednak życie wspólnotowe oraz działalność apostolska bardzo je przypominały.  

 

Po pewnym czasie Edmund postanowił przekształcić bractwo w zgromadzenie zakonne. Nazwał je 

Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Regułę zgromadzenia 

opracował przy pomocy wybitnych postaci tamtej epoki (ks. Jana Koźmiana, ks. Hieronima Kajsiewicza, ks. 

Piotra Semenenki i innych). W 1855 roku zgromadzenie otrzymało tymczasową zgodę od arcybiskupa 

gnieźnieńskiego i poznańskiego Leona Przyłuskiego, a rok później powstał pierwszy nowicjat zgromadzenia 

w Jaszkowie koło Śremu. W roku 1858 arcybiskup przyjął zgromadzenie pod opiekę Kościoła. A jego 

następca – abp Mieczysław Ledóchowski – dnia 27 grudnia 1866 roku zatwierdził definitywnie „Statuty” i 

„Konstytucje” służebniczek. 

 

Pragnąc, by ochronki nie stanowiły dla nikogo ciężaru, założyciel zobowiązał siostry do utrzymywania się z 

pracy w majątkach właścicieli ziemskich. Siostrom rzeczywiście doskwierała bieda. Niełatwe też było samo 

przewodzenie siostrom: „Smutne to spostrzeżenie – pisał – że między siostrami tego zgromadzenia miłość 

chrześcijańska i rzeczywiste zaparcie się siebie samego tak rzadkimi są cnotami; najczęściej przebija się w 

nich nieprzełamana miłość własna, żądza postawienia zawsze na swoim, a z tego wyradzają się różne 

intrygi, podejrzewania i obłuda” (451).  

 

A jednak – mimo wszystkich trudności – zgromadzenie rozwijało się prężnie w Wielkim Księstwie 

Poznańskim, wzbudzając podziw i zainteresowanie także poza jego granicami. Było to przecież pierwsze 

zgromadzenie zakonne powstałe w Polsce w drugiej połowie XIX wieku. Dzięki temu służebniczki udały się 

do diecezji przemyskiej, archidiecezji lwowskiej, a także na Górny Śląsk.  

 

5. GÓRKA DUCHOWNA  

 

Podejmując te kroki, Bojanowski nie zawsze był dobrze rozumiany, był przecież człowiekiem świeckim, 

dlatego patrzono na jego działalność apostolską jako na coś dziwnego, zwłaszcza gdy zakładał ochronki dla 

dzieci i angażował do pracy w nich wiejskie dziewczyny. Pytano, czy ma w ogóle prawo do tego? Czy to 

wypada, by jako samotny kawaler, zajmował się wiejskimi dziewczynami, był ich duchowym ojcem, pisał 

dla nich reguły zakonne?  

 

Doradzano mu, aby postarał się o święcenia kapłańskie co wzmocni jego prestiż. Próbował to zrealizować, 

wstępując – w wieku 55 lat – do seminarium duchownego w Gnieźnie (1869). Marzył, by choć jedną Mszę 

św. odprawić dla sióstr, ale postępująca choroba płuc zamknęła mu drogę do kapłaństwa.  

 

Od 9 maja 1870 roku zamieszkał w Górce Duchownej, na plebanii ks. Stanisława Gieburowskiego. Jego 

zdrowie stale się pogarszało i nie ulegało wątpliwości, że jego życie dobiega kresu. W swoim liście 

(21.07.1871) do przełożonej generalnej, Elżbiety Szkudłapskiej, napisał: „Sił nie przybywa, owszem 

przybywa słabości. Co dzień dreszcz febrzany i gorączka trapią mię do ostatniego [...]. Bardzo, bardzo was 

proszę, módlcie się za mnie. Polecam was Bogu i Najświętszej Pannie, Pani naszej”.  

 

Na kilka dni przed śmiercią Matka Elżbieta zapytała Założyciela: „Co mam powiedzieć wszystkim 

siostrom?” Odpowiedzią Edmunda były następujące słowa: „Co zawsze polecałem dziś powtarzam: przede 

wszystkim prostotę zalecam, dopóki ta w Zgromadzeniu trwać będzie, dopóty będzie w nim 
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błogosławieństwo Boże. Gdybym tu miał zgromadzone wszystkie siostry, tobym powtórzył, co św. Jan 

umierając uczniom swoim powiedział; «Synaczkowie moi miłujcie się» i ustawicznie tobym powtarzał: 

Siostry moje kochajcie się i kochajcie się! To możesz powtórzyć wszystkim siostrom, a reszty Duch Święty 

nauczy was”.  

 

Ostatnie dni jego życia wypełniała modlitwa. Kiedy ks. Gieburowski – zdziwiony ciągłym poruszeniem 

warg nawet we śnie, zapytał o przyczynę, błogosławiony odpowiedział: „Ja modlitwę kończę, którą nie 

wiem kiedy zacząłem”.  

 

Zmarł 7 sierpnia 1871 roku o godzinie 21.00. „Tygodnik Katolicki” (nr 32 z 12.08.1871) napisał: „W dniu 7 

bieżącego miesiąca zasnął w Panu jeden z najpobożniejszych, najpokorniejszych i najzasłużeńczych 

katolików Wielkopolski, śp. Edmund Bojanowski”. 

Pogrzeb Edmunda Bojanowskiego odbył się dnia 11 sierpnia 1871 r. w Jaszkowie, a jego ciało spoczęło, 

zgodnie z życzeniem, w jaszkowskim kościele. W sierpniu 1930 r. jego doczesne szczątki zostały 

przeniesione do kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w domu gałęzi wielkopolskiej Zgromadzenia 

Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Luboniu-Żabikowie koło 

Poznania.  

 

W 1948 r. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek rozpoczęło proces beatyfikacyjny swojego założyciela. 

Zakończyła go beatyfikacja Edmunda Bojanowskiego, dokonana przez Jana Pawła II dnia 13 czerwca 1999 

r. w Warszawie. 

Przed śmiercią bł. Edmunda Bojanowskiego, zgromadzenie posiadało w Wielkim Księstwie Poznańskim 22 

domy i liczyło 98 sióstr. Dziś zgromadzenie realizuje swój charyzmat służąc chorym, pracując z dziećmi i 

młodzieżą, posługując w parafiach i instytucjach kościelnych na całym świecie.  

 

6. WZÓR DLA SIÓSTR ZAKONNYCH  

 

Błogosławiony Edmund swoim życiem i śmiercią dowiódł, że w pójściu za Chrystusem nie jest przeszkodą: 

- ani słabe zdrowie 

- ani krótkie życie 

- ani brak wyższego wykształcenia 

- ani brak wolności politycznej Ojczyzny  

 

„Życie i czyny bł. Edmunda – waszego założyciela – winny stać się dla was [...] tematem szczególnej 

refleksji. Bóg przez niego chce wam powiedzieć, iż świętość, dążenie do świętości, jest najważniejszym 

zadaniem osób konsekrowanych. Jest szczególną racją bytu wszystkich wspólnot zakonnych. Jesteście 

wezwane do dawania osobistego i wspólnotowego świadectwa świętości, która stanowi istotę powołania 

zakonnego”. [...]  

 

„Chciałbym w tym miejscu podkreślić waszą ofiarną służbę potrzebującemu człowiekowi. W ten sposób 

wypełniacie wiernie pragnienie waszego założyciela, które wyraził w słowach: «Służebniczki Bogarodzicy 

za cel mieć będą maluczkim i ubogim służyć z miłości dla Chrystusa». Od stu pięćdziesięciu lat 

nieprzerwanie dajecie świadectwo tej miłości nie tylko w Polsce, ale w kilkudziesięciu krajach na 

wszystkich kontynentach świata. Opiekujecie się dziećmi, chorymi, ludźmi w podeszłym wieku, samotnymi 

i biednymi. Pracujecie w szpitalach, domach opieki, sierocińcach, internatach i ochronkach. Poświęcacie się 

działalności katechetycznej i pracy przy parafiach” (Jan Paweł II, Docierajcie z Ewangelią do wszystkich 

ludzi. Audiencja papieska dla sióstr służebniczek – 10.06.2000).  
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7. WZÓR DLA ŚWIECKICH  

 

Podczas Mszy Świętej beatyfikacyjnej w Warszawie Jan Paweł II m.in. powiedział: „Apostolstwo 

miłosierdzia wypełniło również życie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ten wielkopolski 

ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią życia religijnego, mimo wątłego 

zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz 

ludu wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom 

wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę 

wiejską. [...] We wszelkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami 

odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako «serdecznie dobry człowiek», który z miłości do Boga i do 

człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra. W swojej bogatej działalności daleko 

wyprzedzał to, co na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. Dał wyjątkowy przykład 

ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, ojczyzny i Kościoła”.  

 

Od samego początku procesu beatyfikacyjnego widziano w Edmundzie Bojanowskim przykład 

autentycznego apostolstwa człowieka świeckiego. Co więcej, uznano go za «prekursora Soboru 

Watykańskiego II». Sobór ten stwierdza: „Świeccy powinni podjąć trud odnowy porządku doczesnego jako 

własne zadanie i spełniać je bezpośrednio i zdecydowanie, kierując się światłem Ewangelii i duchem 

Kościoła, przynagleni miłością chrześcijańską” (Apostolicam actuositatem, 7). To właśnie czynił ze 

szczególnym zaangażowaniem Edmund Bojanowski.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Z okazji 200-lecia urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego, decyzją Konferencji Episkopatu Polski – od 

listopada 2013 do listopada 2014 r. – Kościół w Polsce obchodzić będzie Rok bł. Edmunda Bojanowskiego. 

Obchodzimy go tym samym również w Archidiecezji Poznańskiej. Myśląc o rozpoczynającym się w I 

niedzielę Adwentu ogólnopolskim programie duszpasterskim na przyszły rok liturgiczny 2013/2014 

(„Wierzę w Syna Bożego”), ukazujemy postać bł. Edmunda jako przykład życia w pełni osadzonego na 

fundamencie doświadczenia żywego spotkania z Chrystusem. Jako jeden z owoców tego samego Chrztu 

świętego, który 1050 lat temu przyjęła nasza Ojczyzna.  

 

Dzisiaj celebrujemy rozpoczęcie Roku Bojanowskiego właśnie tutaj, na Świętej Górze, ponieważ tutaj, w 

tym regionie, dostrzegamy szczególną gorliwość w propagowaniu osoby Błogosławionego. To właśnie radni 

gminy Piaski i tutejszego powiatu – jako pierwsi samorządowcy w kraju – zaapelowali o uczczenie Roku bł. 

Edmunda Bojanowskiego. Podjęli też liczne inicjatywy związane z pielęgnowaniem pamięci o ich wielkim 

rodaku. Są nimi: pomnik Bojanowskiego, coroczne nagrody „Edmundy” przyznawane społecznikom, 

spotkanie przedstawicieli szkół noszących imię Błogosławionego w Szelejewie, film o Grabonogu i postaci 

Błogosławionego, noc w Muzeum w Grabonogu, trasa rowerowa śladami Bojanowskiego, ogólnopolski bieg 

jego imienia, strona na portalu społecznościowym, projekt: „Bł. Edmund Bojanowski jest jednym z nas. 

Kończy 200 lat i szykujemy jego urodziny”. Serdecznie dziękuję radnym za zrozumienie dla własnej, 

pięknej historii. Niech praca nad realizacją tych godnych pochwały przedsięwzięć przyczyni się do 

uświęcenia każdego z Was.  

 

Drogie Siostry Służebniczki, w momencie otwierania Roku Waszego Założyciela, Kościół w dalszym ciągu 

liczy na Waszą bezinteresowną i ofiarną miłość. Bądźcie przejrzystym znakiem Ewangelii dla wszystkich. 

Bądźcie żywymi świadkami cywilizacji miłości. Niech Duch Święty działa w Was nieustannie i niech 

rozbudza w sercach wielu młodych dziewcząt pragnienie całkowitej służby Chrystusowi w najmniejszych.  



1109 
 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wszyscy potrzebują jakiegoś kierowania całością, 

17.11.2013  

Abp Stanisław Gądecki. Wszyscy potrzebują jakiegoś kierowania całością. Modlitwa w intencji 

pierwszych polskich władców z dynastii Piastów (Katedra Poznańska – 17.11.2013).  

 

Podczas dzisiejszej Eucharystii wznosimy nasze modlitwy za pierwszych polskich władców z dynastii 

Piastów. Wznosimy je zgodnie z radą Apostoła Pawła, który nakłania nas do dziękczynienia za królów i za 

wszystkich, którzy sprawują władzę, „abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i 

godnością” (1Tm 2,2). Tego rodzaju modlitwa jest jednocześnie znakiem naszej wdzięczności wobec tych, 

którzy wznosili zręby polskiej państwowości i kładli fundamenty chrześcijaństwa na polskiej ziemi. Jest ona 

także wyrazem troski o ich życie wieczne. Nie służy ona rozwijaniu lokalnego narcyzmu, lecz jest 

koniecznym przypomnieniem historycznej prawdy o miejscu, „w którym się dla nas wszystko zaczęło”.  

   

Za kogo my właściwie się modlimy? Idzie przynajmniej o 11 osób, pośród których 5 było obdarzonych 

koroną królewską. Idzie w tym też o trzy znaczące małżonki władców tego okresu, które wywodziły się 

spoza Polski.  

 

1. Mieszko I (ok. 960-992) 

2. Dąbrówka czeska  

3. Bolesław I Chrobry (992-1025;król 1025)  

4. Mieszko II Lambert (król: 1025-1031; książę: 1032-1034)  

5. Rycheza lotaryńska, królowa  

6. Kazimierz I Odnowiciel (1034 [?] – 1058; przeniósł stolicę do Krakowa)  

7. Władysław Odonic (książę) +1239 

8. Przemysł I (+1257) 

9. Bolesław Pobożny (+1274) 

10. Przemysł II (od 1295 król; +1296) 

11. Rycheza szwedzka (królowa; +1293)  

 

1. WŁADZA  
 

Zamiast powtórki z dziejów życia tych władców, nasza dzisiejsza modlitwa jest stosowną okazją do 

zastanowienia się nad samą naturą władzy. Jest prostym przypomnieniem tego, co każdy katolik wiedzieć 

powinien.  

 

a. konieczność władzy  

Naszą pierwszą obserwacją jest to, że każda ludzka społeczność w sposób konieczny potrzebuje władzy: 

„Gdyby człowiek tak jak liczne zwierzęta, żył w pojedynkę, nie potrzebowałby żadnego innego kierowania, 

lecz każdy sam dla siebie byłby królem, poddanym najwyższemu królowi – Bogu, jako że sam kierowałby 

sobą w swoich czynach, dzięki światłu rozumu danemu mu przez Boga. Otóż człowiek z natury jest 

stworzeniem społecznym i politycznym, żyjącym w gromadzie, bardziej nawet niż wszystkie zwierzęta [...]. 

Jeśli więc jest naturalne dla człowieka żyć w licznej gromadzie, wobec tego wszyscy potrzebują jakiegoś 

kierowania całością” (św. Tomasz z Akwinu, De regno – znanym również jako De regimine principum).  

 

Ponieważ Bóg stworzył ludzi jako istoty ze swej natury społeczne, żadna społeczność nie może istnieć, jeśli 
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w niej ktoś jeden nie posiada władzy zwierzchniej i nie nakłania skutecznie jednostek do działania na rzecz 

wspólnego celu, dlatego polityczna społeczność ludzka musi mieć władzę, która sprawuje w niej rządy (por. 

Pacem in terris, 46). Społeczność ludzka „nie może być dobrze zorganizowana ani wytwarzać odpowiedniej 

ilości dóbr, jeśli jest pozbawiona ludzi sprawujących prawowitą władzę, którzy stoją na straży praw i w 

miarę potrzeby nie szczędzą swej pracy i starań dla dobra wszystkich” (Pacem in terris, 46). Istnienie 

władzy jest konieczne dla jedności państwa.  

 

b. pochodzenie władzy  

 

Sama zaś zasada władzy pochodzi – jak uczy św. Paweł – od Boga: „Każdy niech będzie poddany władzom, 

sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, 

zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi 

Bożemu. [...] Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. [...] Jest ona 

bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. [...] Jest [...] narzędziem Boga do 

wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na 

karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym 

zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd” (por. Rz 13,1-6).  

 

Św. Jan Chryzostom skomentuje później ten tekst w następujący sposób: „Czy każdy władca jest 

ustanowiony przez Boga? Tego nie twierdzę, nie chodzi mi bowiem teraz o poszczególnych władców, ale o 

samą władzę. Twierdzę więc, iż to mądrość Boża sprawia, że istnieją władze, że jedni rządzą, a inni są im 

podlegli i że żadne sprawy nie zależą od przypadku ani nie są prowadzone lekkomyślnie” (In Epist. Ad 

Rom., 13, 1-2, Homil. 23). To nie konkretny rządca pochodzi od Boga, ale od Boga pochodzi sama 

konieczność władzy. To konieczność rządzenia jest zamierzona przez Boga.  

 

Słowo „władza” – po grecku eksousia – oznacza upoważnienie, na mocy którego osoby lub instytucje nadają 

prawa i wydają polecenia ludziom oraz oczekują z ich strony posłuszeństwa. Te cechy władzy pochodzą od 

Boga. Trafnie zrozumiał ten fakt Fiodor Dostojewski, wkładając w usta jednego ze swoich bohaterów słowa: 

„Jeśli Boga nie ma, to co ze mnie za kapitan?”  

„Z tego jednak, że władza wywodzi się od Boga, wcale nie wynika, że ludzie nie posiadają prawa do 

wybierania tych, którzy mają sprawować władzę w państwie, decydowania o formie rządów w państwie 

oraz do określania zasad i zakresu sprawowania władzy” (Pacem in terris, 52).  

 

c. zakres prawowitej władzy  

Następnie trzeba zauważyć, że władcę obowiązuje to samo prawo Boże, któremu podlegają wszyscy. 

Władca – czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa – „będzie miał przy sobie odpis Prawa i będzie go czytał 

przez wszystkie dni swego życia, aby się nauczył czcić swego Boga, Pana, strzegąc wszystkich słów tego 

Prawa i stosując jego nakazy, aby uniknąć wynoszenia się nad swych braci i zbaczania od przykazań na 

prawo czy też na lewo” (Pwt 17,19-20).  

Odpowiedzialność wobec prawa Bożego przypominali władcom prorocy: „Biada prawodawcom ustaw 

bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące, aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości i wyzuć z 

prawa biednych mego ludu; by wdowy uczynić swoim łupem i by móc ograbiać sieroty” (Iz 10,1-2). 

Chociaż władcę obowiązuje to samo prawo co wszystkich, to jednak jego odpowiedzialność wobec Boga 

jest większa.  

 

„Władza jest sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy, gdy troszczy się o dobro wspólne danej 

społeczności i jeśli do jego osiągnięcia używa środków moralnie dozwolonych. Jeśli sprawujący władzę 

ustanawiają niesprawiedliwe prawa lub podejmują działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to 

rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu. Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna się 
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bezprawie” (Pacem in terris, 51). 

 

Ci, którzy sprawują władzę w państwie, winni wydawać takie akty prawne, które nie tylko są doskonałe 

same w sobie, lecz ponadto, bądź bezpośrednio mają na celu dobro państwa, bądź mogą do niego prowadzić, 

ponieważ wspólne dobro ogółu jest jedyną racją istnienia władz państwowych (por. Pacem in terris, 53-54).  

 

Władza „polega głównie na mocy niematerialnej, dlatego ci, którzy sprawują ją w państwie, powinni 

odwoływać się do sumień ludzkich, to znaczy do ciążącego na każdym obowiązku chętnego współdziałania 

dla wspólnego pożytku wszystkich. Ponieważ jednak wszyscy ludzie są sobie równi, jeśli idzie o godność 

wypływającą z ich natury, dlatego nie wolno zmuszać nikogo do wykonania czegoś, co wymaga zgody 

władz jego duszy. Może to czynić jedynie Bóg, jako ten, który sam jeden zna i osądza tajniki serc i myśli 

ludzkich” (Pacem in terris, 48).  

Prawo ludzkie ma o tyle istotne znamiona prawa, o ile jest zgodne z prawym rozumem. Wówczas jest jasne, 

że pochodzi od prawa wiecznego. O ile zaś nie jest zgodne z rozumem, nazywa się prawem niegodziwym. 

W takim bowiem przypadku nie ma istotnych przymiotów prawa, ale jest raczej jakąś formą przemocy (por. 

Katechizm Kościoła Katolickiego,1902). 

„Jeśli władza odwołuje się do porządku ustanowionego przez Boga, to jakakolwiek forma ustroju 

politycznego i wybór władz pozostawione są wolnej woli obywateli. Różne ustroje polityczne są moralnie 

dopuszczalne pod warunkiem, że dążą do uprawnionego dobra wspólnoty, która te ustroje przyjmuje. 

Ustroje, których natura jest sprzeczna z prawem naturalnym, porządkiem publicznym i podstawowymi 

prawami osób, nie mogą urzeczywistniać dobra wspólnego narodów, którym zostały narzucone” (Katechizm 

Kościoła Katolickiego,1901). 

„Władzy rozkazywania domaga się porządek duchowy [...]. Jeśli więc sprawujący władzę w państwie 

wydają prawa, względnie nakazują coś wbrew temu porządkowi, a tym samym wbrew woli Bożej, to ani 

ustanowione w ten sposób prawa, ani udzielone kompetencje nic zobowiązują obywateli, gdyż: «Trzeba 

bardziej słuchać Boga niż ludzi». Wtedy w rzeczywistości kończy się władza, a zaczyna potworne 

bezprawie. Św. Tomasz z Akwinu tak o tym uczy: «Prawo ludzkie ma o tyle moc obowiązującą, o ile jest 

zgodne z właściwymi zasadami. Wobec tego jest rzeczą oczywistą, że powinno się ono wywodzić z prawa 

wiecznego. O ile więc odchyla się od tych właściwych zasad, jest prawem niesłusznym; nie posiada ono 

wtedy cech prawa, lecz raczej jest jego pogwałceniem»” (Pacem in terris, 51).  

 

d. zasada służby  

 

Chrystus w pełni świadom wynaturzeń związanych ze złym sposobem sprawowania władzy nakazuje 

władcom chrześcijańskim zasadę służby: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a 

ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się 

stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie 

niewolnikiem wszystkich” (Mk 10,42-44). Ci, którzy sprawują władzę, winni więc traktować ją jako służbę.  

 

Niestety, zasada służby napotyka na instynktowny sprzeciw współczesnej mentalności, która wywyższa 

autonomię, wolność i spontaniczną oraz niepodatną na przyjmowanie pouczeń świadomość, a także znajduje 

przeszkodę w zestarzałych tradycjach, które przyoblekły wykonywanie władzy w światowy prestiż i 

przejawy czci zewnętrznej, a nieraz w ambicję i egoizm. Człowiek współczesny nie chce się uważać za 

sługę żadnego autorytetu, żadnego prawa. Mocno rozwinięty instynkt wolności skłania go do kaprysu, do 

swobody, a w końcu do anarchii. Tymczasem zasada służby należy do istoty ducha chrześcijańskiego, a tym 

bardziej jest istotną dla chrześcijanina powołanego do sprawowania funkcji publicznej.  

 

e. zły i dobry władca  
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Władców nazywamy złymi – uczy św. Tomasz z Akwinu – kiedy starają się nie dopuścić do tego, aby ich 

poddani stali się cnotliwi, bo wtedy nie znieśliby ich niegodziwego panowania. Źli władcy zabiegają o to, 

aby pomiędzy rządzonymi panowała nieprzyjaźń, kiedy bowiem jeden drugiemu nie ufa, nie mogą niczego 

podejmować przeciwko panowaniu złych. Źli władcy zabiegają o to, aby ich poddani nie stali się ludźmi 

silnymi ani bogatymi, podejrzewają ich bowiem – według przewrotności własnego sumienia – a ponieważ 

sami używają bogactwa dla szkodzenia, obawiają się, żeby siła i bogactwo poddanych im nie zaszkodziły” 

(por. Tomasz z Akwinu, O władzy).  

 

Z kolei tych władców nazywamy szczęśliwymi – powie św. Augustyn – którzy rządzą sprawiedliwie:  

 

• jeżeli nie wynoszą się wśród pochlebstw i nazbyt pokornych hołdów, lecz pamiętają o tym, że są ludźmi;  

• jeżeli swoją władzę czynią służebnicą Bożego majestatu, zwłaszcza aby rozszerzać kult Boży;  

• jeżeli Boga się boją, kochają Go i czczą;  

• jeżeli bardziej kochają to Królestwo, gdzie nie muszą się lękać rywali;  

• jeżeli ociągają się z karą i łatwo zapominają winy;  

• jeżeli wymierzają karę, dlatego że wymaga tego rządzenie i zachowanie państwa, a nie dla zaspokojenia 

swoich nienawiści;  

• jeżeli okazują łaskawość w nadziei na poprawę, a nie żeby niegodziwość pozostawić bezkarną;  

• jeżeli, często zmuszeni do decyzji przykrych, wyrównują to łagodnością miłosierdzia i hojnością w 

świadczeniu dobrodziejstw;  

• jeżeli tym bardziej strzegą się rozpusty, im bardziej mogliby ją bez przeszkód uprawiać; jeżeli wolą 

rozkazywać złym namiętnościom niż jakimkolwiek ludziom;  

• i jeżeli to wszystko czynią nie z żądzy próżnej chwały, ale ze względu na miłość szczęścia wiecznego;  

• jeżeli nie zaniedbują składać swojemu Bogu ofiar pokory, miłosierdzia i modlitwy za swoje grzechy” (O 

Państwie Bożym, lib.5 cap.24; ).  

 

2. OBYWATELE  

 

Nie można rozważać natury władzy nie odnosząc się przy tej okazji do obowiązków obywateli.  

W kwestii tychże obowiązków List do Diogneta zauważa: „Chrześcijanie [...] mieszkają we własnej 

ojczyźnie, ale jako pielgrzymi. Podejmują wszystkie obowiązki jako obywatele, ale i podchodzą do 

wszystkiego jak cudzoziemcy [...]. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem przekraczają prawa [...]. 

Bóg wyznaczył im tak zaszczytne miejsce, że nie wolno go opuścić” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 

2240).  

 

Ci, którzy są podporządkowani władzy, powinni uważać swoich przełożonych za przedstawicieli Boga, 

który ich ustanowił sługami swoich darów: „Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na 

Pana [...]. Jak ludzie wolni [postępujcie], nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak 

niewolnicy Boga” (1 Pt 2,13.16).  

 

Obowiązek posłuszeństwa domaga się od wszystkich okazywania władzy należnego jej uznania oraz 

szacunku i – stosownie do zasług – wdzięczności i życzliwości osobom, które ją sprawują.  

 

Lojalna współpraca obywateli obejmuje prawo, a niekiedy nawet obowiązek udzielenia słusznego 

napomnienia rządzącym, jeśli coś wydałoby się im szkodliwe dla godności osób i dla dobra wspólnoty (por. 

Katechizm Kościoła Katolickiego,2238).  
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Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych, gdy przepisy te są 

sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego, z podstawowymi prawami osób i ze wskazaniami Ewangelii. 

Odmowa posłuszeństwa władzom cywilnym, gdy ich wymagania są sprzeczne z wymaganiami prawego 

sumienia, znajduje swoje uzasadnienie w rozróżnieniu między służbą Bogu a służbą wspólnocie politycznej. 

„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22,21). „Trzeba 

bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29).  

 

Tam gdzie władza państwowa – przekraczając swoje uprawnienia – uciska obywateli, niech ci nie 

odmawiają jej świadczeń, których obiektywnie domaga się dobro wspólne. Niech zaś wolno im będzie 

bronić praw swoich i współobywateli przed nadużyciami władzy w granicach nakreślonych przez prawo 

naturalne i ewangeliczne (por. Katechizm Kościoła Katolickiego,2242).  

 

Ludzie poddani władzy nie są w żaden sposób zwolnieni z odpowiedzialności wobec prawa Bożego. Z tej 

odpowiedzialności nie zwalnia żadna ustawa przeciwna Bożemu prawu. Świadomość tego, że nie wolno 

podporządkowywać się bezbożnym ustawom doprowadziła kiedyś do powstania machabejskiego i 

wyraźnego postawienia sprawy przez Matatiasza: „Jeżeli nawet wszystkie narody, które mieszkają w 

państwie podległym królewskiej władzy, na znak posłuszeństwa swemu królowi odstąpiły od kultu swych 

ojców i zgodziły się na jego nakazy, to jednak ja, moi synowie i moi krewni będziemy postępowali zgodnie 

z przymierzem, które zawarli nasi ojcowie. Niech nas [Bóg] broni od przekroczenia prawa i jego nakazów! 

Królewskim rozkazom nie będziemy posłuszni i od naszego kultu nie odstąpimy ani na prawo, ani na lewo” 

(1 Mch 2,19-22).  

 

Zbrojny opór przeciw uciskowi stosowanemu przez władzę polityczną jest uzasadniony jedynie wtedy, gdy 

występują równocześnie następujące warunki:  

 

1 - w przypadku pewnych, poważnych i długotrwałych naruszeń podstawowych praw;  

2 - po wyczerpaniu wszystkich innych środków;  

3 - jeśli nie spowoduje to większego zamętu;  

4 - jeśli istnieje uzasadniona nadzieja powodzenia;  

5 - jeśli nie można rozumnie przewidzieć lepszych rozwiązań  

(por. Katechizm Kościoła Katolickiego,2243). 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Na koniec, módlmy się do wszechmogącego Władcy dziejów w intencji tych wszystkich, którzy obecnie 

sprawują nad nami władzę. Wiemy, że ich służba domaga się doskonałości chrześcijańskiej. Niech w 

osiągnięciu tego celu pomaga im przykład świętych polskich władców, świętej Jadwigi i świętego 

królewicza Kazimierza. Prośmy o to słowami św. Klemensa Rzymskiego, papieża (ok. 90 po Chr.), który 

jest autorem najstarszej chrześcijańskiej modlitwy za sprawujących polityczną władzę:  

 

„Spraw, byśmy byli posłuszni wszechmocnemu i chwalebnemu Imieniu Twemu. 

A także wszystkim, którzy nami kierują i rządzą na ziemi. 

Ty sam, Panie, obdarzyłeś ich władzą i panowaniem 

Przez Twoją moc pełną niewysłowionego majestatu, 
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Abyśmy wiedząc, że od Ciebie otrzymali swoją chwałę i godność, 

Byli im poddani i nie sprzeciwiali się w niczym Twojej woli. 

 

Daj im, zatem, Panie, zdrowie, pokój, zgodę i stałość, 

Aby sprawowali bez przeszkody tę władzę, którą Ty im powierzyłeś. 

To Ty sam przecież, Władco Nieba, Królu wieków, 

Dajesz synom ludzkim chwałę i godność 

I władzę nad tym, co jest na ziemi. 

 

Ty, więc, o Panie, kieruj ich wolą według tego, co jest dobre i miłe w Twoich oczach, 

Aby sprawując zbożnie, w pokoju i z łagodnością 

Daną im przez Ciebie władzę, 

Zyskali łaskę Twoją”  

(Klemens Rzymski, List do Koryntian)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata, 24.11.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Król czasu i wieczności. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 

(Katedra Poznańska - 24.11.2013). 
 

W dzisiejszą, ostatnią niedzielę roku liturgicznego kierujemy nasz wzrok ku Chrystusowi, zwycięskiemu 

Centrum Wszechświata. Przez dwanaście miesięcy rozważaliśmy tajemnice Jego życia – począwszy od 

narodzin, aż po Jego wniebowstąpienie – a dzisiaj zwracamy nasze oczy ku Zbawicielowi, któremu została 

dana wszelka władza na niebie i na ziemi, prosząc Go, aby jego królestwo rozwijało się w nas, owocowało i 

dopełniało.  

   

Razem z naszymi księżmi biskupami, kapitułą archikatedralną, osobami życia konsekrowanego, z chorymi i 

cierpiącymi, z wszystkimi wiernymi, obecnymi w tej prastarej Katedrze Poznańskiej, z naszymi 

umiłowanymi Rodakami, rozproszonymi poza granicami Ojczyzny, a uczestniczącymi w tej Eucharystii 

dzięki TVPolonia, wraz z obecnymi tutaj – w ich święto patronalne – członkami Akcji Katolickiej i 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz chórzystami zrzeszonymi w związku chórów Cecylianum, 

rozpoczynamy tę Eucharystię na zamknięcie Roku Wiary od dziękczynienia składanego Ojcu niebieskiemu 

za dar Chrystusa – Króla Wszechświata, który – przez swego Ducha – rozciąga swoje rządy w sercach ludzi 

sprawiedliwych na całym okręgu ziemi.  

 

1. CHRYSTUS – KRÓLEM  

 

Kontemplacja prawdy o Chrystusie królu i królestwie Bożym może zdawać się czymś dziwnym w czasach, 

w których prawie wszystkie ziemskie królestwa upadły, a tam, gdzie się jeszcze zachowały, poza 

wizerunkowym, nie mają już większego znaczenia politycznego. Czy wobec tego przypominanie określeń 

„Chrystus Król” i „królestwo Boże” nie jest cofaniem się w zamierzchłe czasy; w epokę monarchii, która 

już się dawno skończyła? Przeciwnie, właśnie dzisiejsza uroczystość daje nam wspaniałą okazję do 

podkreślenia, że władztwo Chrystusowe nie ma nic wspólnego z ziemskimi monarchiami.  

 

a. Nie zmienia to wcale tego, że Jezusowi bardzo wcześnie – jeszcze przed Jego narodzinami – nadano tytuł 

„króla” i że On sam – pod koniec swojego ziemskiego życia – także nazwał siebie „królem”. Już w 

zapowiedzi Jego przyjścia na świat został nazwany dziedzicem tronu Dawida: „Pan Bóg da Mu tron Jego 
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praojca, Dawida” (Łk 1,32). Na Jego królewskość wskazywał też Jego rodowód, Jezus przecież – jako 

człowiek – pochodził w prostej linii od króla Dawida (por. Mt 1,5-16; Łk 3,23-38). Słusznie więc nazywano 

Go „Synem Dawida” (por. Mt 22, 41-46; Mk 12, 35-37; Łk 1,27.32; 20,41-44).  

 

O tym samym fakcie uczyły Jego narodziny w Betlejem, tj. w ojczyźnie króla Dawida, podobnie zresztą jak 

wzmianka o pasterzach, z których właśnie wywodził się Dawid. Pokłon Mędrców okazał się możliwy tylko 

dzięki temu, iż oni rozpoznali w Nim króla żydowskiego oraz króla wszystkich narodów.  

 

b. Z kolei – po ok. 30 latach – kiedy Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność misyjną, mówił: „Czas się 

wypełnił i bliskie jest królestwo Boże” (Mk l,15). W tych słowach ewangelista Marek opisuje początek 

działalności Jezusa, a jednocześnie podaje istotną treść Jego przepowiadania: królestwo Boże jest blisko. 

Judaizm używał tego wyrażenia, nie mogąc wymawiać wprost Imienia Bożego. Stąd powiedzieć „królestwo 

Boże jest blisko” znaczy tyle samo, co powiedzieć – Bóg jest blisko, obecny nie tylko w niebiańskim, ale i 

w ziemskim świecie. Nadszedł czas, kiedy to – w sposób doskonalszy od dotychczasowego – ukazał się w 

historii jako Bóg żyjący. Zwiastowanie tej nowiny stanowiło faktycznie centrum słów i działania Jezusa 

(sam Jezus mówi o tym w Ewangelii 90 razy).  

 

Powtarzając tę wiadomość Jezus ujawnił, że On sam jest zapowiadanym królestwem Bożym: „Oto bowiem 

królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17,21). On sam ukazał w sposób widzialny moc tego królestwa: 

„Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, 

trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 

11,2-5).  

 

Ludzie odczuwali tę moc, dlatego – po cudownym rozmnożeniu chleba – chcieli Go obwołać ziemskim 

królem (por. J 6,14-15). On jednak nie zgodził się na to, podkreślając zasadniczą różnicę między Państwem 

Bożym, które jest „nie z tego kosmosu” (οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου – J 18,36), a państwami tego 

świata. Jezusowe panowanie nie ma charakteru politycznego, ono jest panowaniem duchowym, opartym na 

dobrowolnie przyjętej miłości Jezusa. Nie jest sprawą „tego, co się je i pije” (Rz 14,17), ale to Duch Jezusa, 

który przenika i może przemienić każdego z nas. Chociaż jest niepozorne – jak ziarnko gorczycy – to jednak 

zawiera w sobie niesłychany potencjał. Jak najcenniejszy skarb, warte jest wyzbycia się dlań „wszystkiego”.  

 

c.To królestwo Jezus wcielił w życie przez służbę – aż po krzyż: „kto by między wami chciał stać się 

wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie 

niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i 

dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,26-28).  

 

Nie da się zaprzeczyć, że cała historia męki i zmartwychwstania Pańskiego jest ściśle powiązana z tematem 

Jego władania. Zapowiada to już Jego wjazd do Jerozolimy na święto Paschy: „wielki tłum, który przybył na 

święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. 

Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz Król izraelski! A gdy Jezus znalazł 

osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, Córo Syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na 

oślęciu” (J 12,12-15).  

 

A Piłat pytający Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?” (J 18,33), otrzymuje od Niego odpowiedź na 

temat pochodzenia władzy Chrystusa („królestwo moje nie jest stąd” – J 18,36) oraz potwierdzenie Jego 
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władania: „Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem 

królem»” (J 18,36-37).  

 

d. Od momentu zmartwychwstania Chrystusa to panowanie rozszerza się na wszystkich, którzy w Niego 

wierzą. Ono wkracza w nasze codzienne życie, kiedy modlimy się: „przyjdź królestwo Twoje!”. Kiedy 

przyjmujemy Ciało Chrystusa. Każdy, kto wypełnia wolę Bożą, ten należy do Jego królestwa (por. Mk 3,31-

35), którego nie ograniczają żadne granice państw, ani systemy gospodarcze, różnice kulturowe czy języki. 

„Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i 

postępuje sprawiedliwie” (Dz 10,34-35).  

 

O ostatecznym wejściu do pełni królestwa zadecyduje wynik sądu Bożego (por. Ap 19,15-16), o którym 

Jezus nauczał w przypowieściach (por. Mt 25,14-20; Mt 18,23-35; Łk 16,1-8; Łk 16,19-31). Rezultat tego 

sądu ukaże każdemu: „we właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan 

panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi 

nie widział ani nie może zobaczyć” (1Tm 6,15-16).  

 

2. CHRZEŚCIJANIN – KRÓLEM  

 

a. Królestwo Boże jest dostępne dla każdego. Trzeba tylko szeroko otworzyć drzwi dla niego.  

 

„Bóg bowiem króluje w każdym spośród świętych i każdy z nich posłuszny jest duchowym przykazaniom 

Boga – powie Orygenes. [...] Jeśli zatem chcemy, aby Bóg w nas królował, ‘niechaj grzech nie króluje w 

naszym śmiertelnym ciele’, ale raczej zadajmy śmierć temu, co jest przyziemne w naszych członkach, by 

wydać owoce Ducha. Wtedy Pan przechadzać się będzie w nas, jakby w duchowym raju, królując nad nami 

wraz ze swym Chrystusem” (Orygenes, O modlitwie, 25).  

 

Królewskim zadaniem stojącym obecnie przed wiernymi świeckimi jest takie przeobrażanie instytucji i 

sytuacji społecznych, by nie skłaniały one do grzechu, ale by były poddane normom sprawiedliwości i 

miłości miłosiernej. Chrześcijanin odnawia wszystko „w Chrystusie” (Ef 1,10). Odnawia powołanie i 

godność człowieka, rodzinę, kulturę, gospodarkę, politykę, a także wspólnotę międzynarodową. Taka jest 

misja Kościoła w przeszłości i taka pozostanie na zawsze, aż cały świat stanie się Boży.  

 

b. Na rządy Chrystusa jedni odpowiadają z radością, inni są temu przeciwni. Za Nim idzie ponad miliard 

aktualnie żyjących chrześcijan, nie licząc tych, którzy żyli przed nami i którzy przyjdą po nas. Żaden władca 

nie zaskarbił sobie tak wielkiej miłości, jak Chrystus. Miliony chrześcijan oddały swoje życie za Chrystusa i 

dalej je dzisiaj oddają. Obecnie – jak podaje raport „Kościoła w potrzebie” – co trzy minuty ginie jeden 

chrześcijanin. A dzieje się tak dlatego, bo ludzie odpowiadają z wdzięcznością za miłość Jezusa, posuniętą 

aż do ostateczności.  

 

Inni sprzeciwiają się Chrystusowemu władaniu, ponieważ w ludzkim sercu Bóg spotyka się z wolnością. 

Nie mogą znieść panowania Chrystusa i na tysiące sposobów sprzeciwiają się Mu w nauce, kulturze, sztuce i 

obyczajach. „W rzeczy samej – dobitnie uczy św. Augustyn – niektórym wyznanie władania Chrystusa nie 

przechodzi przez gardło, ponieważ musieliby uznać Jego prawo, tymczasem oni nie tolerują prawa, nawet 

najwyższego prawa miłości, bo pragną służyć tylko sobie i własnemu egoizmowi”.  
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Co w takiej sytuacji mamy czynić? 70 lat temu papież Pius XI napisał do uczestników Międzynarodowego 

Kongresu ku czci Chrystusa Króla w Poznaniu: „Jeżeli bowiem wrogowie Chrystusa i jego panowania 

niczego nie zaniedbują, by swą nienawiścią zarazić świat cały, czyż nie jest rzeczą konieczną, by w jedno 

ognisko zestrzelili swoje myśli i wysiłki i by bez względu na swą przynależność narodową w jedną wspólną 

armię ku obronie Chrystusa skupili się ci, dla których przynależnie do Jego królestwa jest szczęściem i 

zaszczytem? [...] Nie ma sprawy, która by [...] w równej mierze zdolna była rozpłomienić serca sług 

Chrystusa Króla, jak to potworne i wstrętne widowisko, rozgrywające się w oczach współczesnego świata. 

Do zawrotnych rozmiarów urasta pycha tych, którzy wymyślając próżne rzeczy przeciw Panu i przeciw 

Chrystusowi jego, wynoszą się ponad wszystko co Boże i święte, usiłując usunąć z kuli ziemskiej same imię 

Stwórcy i wspomnienie o Bogu, aby możliwie całkowicie runęło i bez śladów przepadło Królestwo Boże, 

które Chrystus nabył krwią swoją” (Pius XI, List apostolski Quas ante annos – 3.05.1937).  

 

Mimo tego, że Chrystus jest dzisiaj ignorowany, wyśmiewany, spychany do rupieciarni osób, o których nie 

powinno się mówić na głos i w obecności innych, my nie możemy się zniechęcać. Wiara musi przejść przez 

próby. Żywa wiara musi ciągle wzrastać. Nasza wiara musi się konfrontować z niewiarą innych, by pozostać 

naszą wiarą na zawsze (por. Benedykt XVI, Spotkanie z młodzieżą na Błoniach krakowskich – 27.05.2006). 

 

3. ROK WIARY  

 

Jest to jak najbardziej oczywiste w momencie, w którym dokonujemy pewnego podsumowania owoców 

kończącego się w Kościele Roku Wiary.  

 

W Roku Wiary Ojciec Święty Benedykt XVI skierował wezwanie do wszystkich. Tych, którzy mają wiarę 

silną papież prosił o jednoznaczne świadectwo. Tych, którzy zobojętnieli na sprawy wiary lub stoją na 

obrzeżach, aby wiarę pogłębili i zaczęli kierować się jej wartościami w życiu codziennym. Zaś tym, którzy 

stoją z dala i niewiele mają wspólnego z Bogiem, aby przemyśleli jak wielkiej wartości się pozbywają.  

 

Jak wygląda bilans Roku Wiary w życiu Kościoła katolickiego w Polsce? Z pewnością czas ten przyniósł w 

naszych diecezjach wiele dobrego. Rok Wiary włączyliśmy w całokształt Ogólnopolskiego Programu 

Duszpasterskiego. Realizacja tego roku uwzględniła też przygotowania do 1050 rocznicy Chrztu Polski. A 

poza tym modlitwa, stała formacja kapłanów, katechezy, tłumaczenie tekstów soborowych i Katechizmu 

Kościoła Katolickiego, spotkania pracowników akademickich, świata kultury, młodzieży, dzieci, sympozja, 

sesje naukowe, artykuły i publikacje, kongresy ewangelizacyjne, wydarzenia ekumeniczne, projekty 

misyjne, Dziedziniec Dialogu, koncerty, pielgrzymki, marsze – te wszystkie przedsięwzięcia i wiele innych 

nie wymienionych stanowią z pewnością imponujący bilans Roku Wiary, za który należy Bogu dziękować. 

Rok ten pokazał inspirujące i dynamiczne oblicze naszych diecezji. Tysiące ludzi zatroskanych o wiarę i jej 

przekaz; w tym bardzo wielu młodych.  

 

Lecz statystyka tych przedsięwzięć nie ujawni tego, czy został zrealizowany cel najtrudniejszy. Nie wiemy, 

do ilu ludzi wątpiących i niewierzących dotarło świadectwo ewangelizatorów. Pozostaje też dla nas 

tajemnicą, ilu wierzących przeżyło w tym czasie autentyczne nawrócenie i ujawniło ducha prawdziwie 

apostolskiego.  

 

Chociaż zamykamy dzisiaj Rok Wiary, nie zamykamy samej pracy nad naszą wiarą, ani nowej 

ewangelizacji w naszej ojczyźnie. W tym właśnie duchu przekazujemy przedstawicielom Akcji Katolickiej i 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – w ich patronalne święto – Pismo Święte, Dokumenty Soboru 

Watykańskiego II i Katechizm Kościoła Katolickiego, zachęcając tym samym nie tylko ich, ale cały 

Kościół, który jest w Polsce do zaangażowania wszystkich sił rozumu i wiary w dzieło nowej ewangelizacji.  
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ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec więc módlmy się: „Przyjdź królestwo Twoje”. Chryste, niech Twoje „królestwo prawdy i życia, 

królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju” zapanuje w sercach każdego 

człowieka, w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie i na całym świecie.  

 

Maryjo – której Bóg dał udział w królowaniu swojego Syna – wyjednaj każdemu z nas, abyśmy przyjęli 

Chrystusa jako Władcę naszego życia i przyjęli Ewangelię nie dlatego, że nam się bez zastrzeżeń podoba, 

albo że jest miła, ale dlatego że pochodzi od Władcy wieków, który posiada klucze śmierci i życia.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Rocznica zjazdu Polskiego Sejmu Dzielnicowego, 

3.12.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Nic bez Boga. Rocznica zjazdu Polskiego Sejmu Dzielnicowego (Fara 

Poznańska – 3.12.2013). 
 

W dniu dzisiejszym obchodzimy rocznicę zebrania Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który obradował w 

Poznaniu od 3-5 grudnia 1919 roku, stając się przełomowym krokiem na drodze odrodzenia Ojczyzny po 

latach zaborów. 

 

Ten kontekst – w świetle odczytanego dzisiaj Słowa Bożego – stanowi dobrą okazję do przemyślenia dwóch 

spraw, a mianowicie sprawiedliwego Władcy i sprawiedliwej Władzy.  

   

1. SPRAWIEDLIWY WŁADCA  
 

a. Ezechiasz  

 

Pierwsze z dzisiejszych czytań (Iz 11,1-10) – zwane czasem „ewangelią Starego Testamentu” – w sensie 

bliższym przepowiada narodziny Ezechiasza (728-699), syna króla Achaza. Prorokuje o narodzinach 

idealnego władcy z rodu dawidowego, który to władca – wyposażony w dary Ducha Bożego – zaprowadzi 

w kraju rajski porządek; wprowadzi sprawiedliwość i pokój (por. Iz 42,4).  

 

Swoim sposobem panowania przyczyni się do pogodzenia sprzeczności, które są nie do pogodzenia. „Wtedy 

wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i 

mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą 

legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę 

do kryjówki żmii”. Tę mesjańską wizję skomentuje później Księga Syracha w następujący sposób: „Każda 

istota żyjąca lubi podobną do siebie, a każdy człowiek tego, kto jest mu równy. Każda istota żyjąca łączy się 

według swego gatunku, a człowiek przystaje do podobnego sobie. Czy współżyć będzie wilk z jagnięciem? 

Podobnie grzesznik ze sprawiedliwym?” (Syr 13,15-17). 

 

Zapowiadany syn królewski zaprowadzi sprawiedliwość nie tylko w Judzie, ale również na całym świecie. 

„Będzie panował od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemi. Wyzwoli bowiem biedaka, który Go 

wzywa, i ubogiego, co nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci” (Ps 

72,7-8.12-13).  

 

Istotnie, zastanawiając się nad utratą wolności przez państwo północne, czyli Izrael, u końca VIII wieku 

przed Chr., Ezechiasz doszedł do wniosku, że to bałwochwalstwo – czyli ubóstwianie stworzenia zamiast 
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Stwórcy – stało się przyczyną upadku państwa i utraty wolności: „Albowiem sprzeniewierzyli się nasi 

przodkowie i czynili to, co jest złe w oczach Pana, Boga naszego, opuścili Go i odwrócili twarz od 

przybytku Pańskiego, a tyłem do niego się obrócili. Zamknęli bramy przedsionka i pogasili lampy, nie 

składali w świątyni ofiar kadzielnych ani całopaleń Bogu Izraela. Dlatego spadł gniew Pana na Judę i na 

Jerozolimę. I uczynił On z nich przedmiot lęku, zdumienia i drwin, jakeście sami widzieli swoimi oczyma. 

Oto dlaczego nasi przodkowie padali od miecza, a synów naszych, nasze córki i nasze żony uprowadzono do 

niewoli” (2 Krn 29,6-9).  

 

Skoro zaś podobna niesprawiedliwość ma miejsce w królestwie południowym, czyli w Judzie, chociaż jak 

dotąd nie popadło ono jeszcze w niewolę, dlatego prorok pokładał tak wielkie nadzieje w Ezechiaszu, który 

faktycznie – za czasów swojego panowania – przeprowadzi pierwszą wielką reformę religijną, w nadziei na 

zaprowadzenie pokoju społecznego w Judei. „On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł 

węża miedzianego [...]. Przylgnął do Pana – nie zerwał z Nim i przestrzegał Jego przykazań, które Pan zlecił 

Mojżeszowi. Toteż Pan był z nim. We wszystkim, co przedsiębrał, miał powodzenie” (2 Krl 18,4.6-7).  

 

Czego uczy nas owa historia Ezechiasza? Co obowiązuje nas – w jej świetle – po dzień dzisiejszy? Uczy nas 

ona tego, iż cała godność władzy wynika z tego, że pełni ona swoje zadania w granicach porządku 

moralnego, którego źródłem i celem jest Bóg.  

 

Władza ze względu na niezbędne odniesienie do tego porządku, który ją poprzedza i stanowi jej podstawę, 

ze względu na jej cele i adresatów, nie może być pojmowana jako siła zdeterminowana jedynie przez 

kryteria czysto socjologiczne i historyczne. Niektóre koncepcje niestety odważają się zaprzeczać istnieniu 

porządku moralnego, transcendentnego w stosunku do świata materialnego, a nawet w stosunku do 

człowieka, porządku absolutnego, któremu podlegają wszyscy ludzie i wobec którego wszyscy są równi. 

Ponieważ więc ludzie nie uznają jednego i tego samego prawa sprawiedliwości, dlatego w żadnej sprawie 

nie mogą w pełni i pewnie dojść do porozumienia. Wskazania te znajdują swe jedyne oparcie w Bogu, bez 

którego porządek moralny musiałby całkowicie zaniknąć.  

 

Gdyby, z powodu tragicznego zagłuszenia sumienia zbiorowego, sceptycyzm poddał w wątpliwość nawet 

fundamentalne zasady prawa moralnego, zachwiałoby to podstawami samego porządku państwowego, 

sprowadzając go jedynie do mechanizmu pragmatycznej regulacji różnych i przeciwstawnych interesów 

(por. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, [KNSK], 396-397).  

 

b. Jezus 

 

Ale Nowy Testament idzie dalej. On nie zatrzymuje się na postaci króla Ezechiasza, który dawno temu 

umarł, lecz utożsamia zapowiedzianego przez proroka Potomka z narodzinami Jezusa. Potwierdza to – na 

początku swej działalności publicznej – sam Jezus, który wyznaje, że On jest tym Namaszczonym przez 

Ojca, Mesjaszem, który posiada pełnię Ducha Świętego.  

 

W jaki sposób Jezus ustanowi sprawiedliwość i pokój na ziemi? Czy dokona się to przy pomocy wojny, jak 

dokonali tego Sędziowie Izraela oraz Machabeusze, zabijając swoich wrogów? Nie. Ewangelie ukazują nam 

Jezusa, który – prowadzony przez Ducha Świętego – odrzucił wszelką przemoc jako środek do osiągnięcia 

swoich celów („Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie 

trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku” – Iz 42,2-3). On odnosi swoje zwycięstwo przez 

nieograniczoną niczym wspaniałomyślność, posuniętą aż do wylania własnej krwi za nasze grzechy?  

 

2. SPRAWIEDLIWA WŁADZA  
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a. A teraz przejdźmy do drugiej sprawy, tzn. do Polskiego Sejmu Dzielnicowego, zwołanego w grudniu 

1919 roku w Poznaniu. Czytając treść jego obrad, łatwo zauważyć tam pewne analogie do historii 

ezechiaszowej. Otóż jego początkowa refleksja dotyka najpierw przyczyny upadku Rzeczypospolitej. „W 

skrusze serc zaprzeczyć nie wolno – mówił w kazaniu sejmowym ks. Stychel – że pogrom nastąpił nie bez 

winy tych warstw własnego narodu, których zadaniem było stać na straży powszechnego dobra, a które z 

wolności uczyniły swawolę i nierząd, miasto karności żywiły niesforną prywatę, zakończoną haniebnym 

zgrzytem Targowicy” (Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu 1918, Poznań 

1918, s.17).  

 

Samo zwołanie tego Sejmu, przebieg obrad oraz podjęte na jego forum uchwały świadczyły o tym, że 

nareszcie Polacy wystąpili przed światem, „jako część narodu polskiego i jako narodowa jednostka 

samoistna i samodzielna. Sejm ten dał dowód dużej kultury politycznej i zmysłu organizacyjnego polskich 

działaczy w zaborze pruskim. Doskonale wykorzystali oni wydarzenia rewolucyjne w Niemczech i 

podpisane przez Niemców zawieszenie broni w dniu 11 listopada 1918 roku. Doprowadzili do tego, że Sejm 

Dzielnicowy mógł zebrać się w Poznaniu legalnie, za zgodą rządu niemieckiego, choć ramy dyskusji na jego 

forum zostały poważnie ograniczone. Sejm nie mógł podjąć uchwały w sprawie przyłączenia ziem zaboru 

pruskiego do odrodzonego państwa polskiego. Zdecydował o tym dopiero orężny czyn Powstańców 

Wielkopolskich oraz postanowienia traktatu pokojowego z Niemcami podpisanego 28 czerwca 1919 roku w 

Wersalu” (Z. Dworecki, Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w grudniu 1918 roku, w: Przegląd 

Wielkopolski, 15-16 [1991]).  

 

Ten jednoizbowy parlament zebrał się w Poznaniu i obradował w dniach 3-5 grudnia 1918 roku. W jego 

obradach wzięło około 1100 Polaków zamieszkujących ziemie pozostające w granicach Niemiec. W tej 

liczbie znalazło się 129 kobiet i 75 katolickich księży. Byli to delegaci 4 milionów Polaków z terenów 

Rzeszy niemieckiej (z dawnego polskiego Pomorza, z Prus Królewskich, z piastowskiego Śląska, z Prus 

Książęcych Warmiacy i Mazurzy oraz Polacy na wychodźstwie).  

 

b. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad sejmowych, uczestnicy Sejmu Dzielnicowego zgromadzili się – dnia 3 

grudnia – w Poznańskiej Farze na nabożeństwie, w przekonaniu, że nic nie uda się „bez Boga” (por. 

Dziennik..., s. 16). Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 10.00 w obecności Prymasa Polski, Edmunda 

Dalbora. Kazanie sejmowe wygłosił ks. prałat Antoni Stychel, rozpoczynając je słowami proroka Izajasza: 

„Połamał Pan laskę złoczyńców i berło panujących, co smagało narody zajadle nieustannymi ciosami, co 

rządziło ludami z wściekłością, prześladując je bez miłosierdzia. Cała ziemia odetchnęła uspokojona, szaleje 

z radości” (Iz 14,5-7).  

 

Na sali sejmowej z kolei ksiądz arcybiskup Edmund Dalbor, Prymas Polski – jako przedstawiciel najstarszej 

instytucji w Wielkopolsce – przypomniał zasługi papieża Benedykta XV. Papież ten, jako „pierwszy z 

panujących, jeszcze przed Wilsonem wysunął sprawę zjednoczenia Polski w dokumencie urzędowym, 

wystosowanym dnia 1 sierpnia 1917 roku do rządów państw wojujących. On pierwszy przysłał do 

powstającej niepodległej Polski swego przedstawiciela. On podczas wojny [...] wznowił cztery diecezje [...] 

tworząc tym samym cztery źródła i środowiska życia religijnego, ale zarazem też życia narodowego” (por. 

Dziennik..., s. 31). 

 

Obrady koncentrowały się wokół wszystkich „problemów, które nurtowały szerokie rzesze społeczeństwa 

polskiego w zaborze pruskim. W myśli tej znalazły swe odzwierciedlenie przede wszystkim sprawy 

dotyczące: odbudowy niepodległego państwa polskiego, kształtu terytorialnego tego państwa, rewindykacji 

polskich ziem zachodnich i północnych oraz tzw. kresów wschodnich, dostępu Polski do morza, stosunku do 

rządu polskiego w Warszawie i Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, wydarzeń rewolucyjnych w 

Rosji i Niemczech, kształtowania się stosunków polsko-niemieckich (w tym także na przestrzeni dziejów), 

stosunku do państw koalicji, roli państw słowiańskich w dziejach Europy i problemu współdziałania z tymi 
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państwami, organizacji politycznej Polaków w Niemczech, kształtu ustroju odrodzonego państwa polskiego, 

roli różnych warstw i klas społecznych oraz grup zawodowych w życiu narodu, stosunku do kwestii 

robotniczej i chłopskiej, równouprawnienia kobiet, bezpieczeństwa państwa, problemu mniejszości 

narodowych (zwłaszcza mniejszości niemieckiej), repolonizacji polskich ziem zachodnich i północnych, 

wychowania młodzieży, roli Kościoła w życiu narodu i państwa” (Z. Dworecki, Polski Sejm Dzielnicowy w 

Poznaniu w grudniu 1918 roku, w: Przegląd Wielkopolski, 15-16 [1991]).  

 

Podjęto więc kwestię rządu ogólnopolskiego. W uchwale Sejm Dzielnicowy wyraził wolę powołania jak 

najszybciej w Warszawie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, złożonego z przedstawicieli 

wszystkich partii i zaborów. Rządu, który przejął by władzę z rąk Józefa Piłsudskiego, sprawującego ją nie z 

woli narodu, ale z woli Rady Regencyjnej powołanej przez zaborców. W telegramie skierowanym do 

Piłsudskiego wezwano go do stworzenia takiego właśnie rządu (por. Dziennik..., s. 101).  

 

Pomimo, że Sejm nie mógł podjąć uchwały o oderwaniu ziem polskich od Niemiec, wyraził on jednak wolę 

powstania państwa polskiego z dostępem do morza. „Żądamy wynagrodzenia tych krzywd, które nam 

zostały uczynione przez rozbiory. [...] Żądamy wszystkich ziem, gdzie znajduje się zasiedziała ludność 

polska. A przystępu do morza żądamy dla tego, bo to stanowić powinno naprawienie krzywdy, dziejącej się 

nam od przeszło 100 lat. Twierdzą przeciwnicy nasi, że ziemie te, które oddać nam mają, mają charakter 

niemiecki. Odeprzeć to musimy z całą stanowczością. Mają one tylko pokost niemiecki, nadany im przez 

całą dotychczasowa politykę,, np. przez sprowadzenie kolonistów i urzędników niemieckich i niemczenie 

nazw polskich itd.” (por. Dziennik..., s. 61).  

 

Mowa była również o przyszłym ustroju Polski: „Ta nowa Polska nie będzie tak błyszczała srebrnemi 

szyszakami rycerstwa ni złotem bramowanego deljami senatorów jak dawna, - ale będzie to Polska Ludowa, 

w której wszyscy jako wolni obywatele będą pracowali ku wspólnemu dobru narodu. Nie będzie w niej 

przywilejów, wszyscy będą równi, a jedynym przywilejem będzie zasługa pracy dla dobra publicznego. 

Nowa Polska nie będzie wykluczała nikogo ani od praw, ani od pracy publicznej. Równe będą w niej prawa, 

ale i równe obowiązki publiczne” (Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu 1918, 

Poznań 1918, s. 29). Polska będzie ludową, gdyż warstwa ludu pracującego jest w kraju najliczniejszą. 

Ponieważ zaś każde państwo tylko wtedy może się prawidłowo rozwijać kiedy jego obywatele są szczęśliwi, 

dlatego jest rzeczą konieczną, by warstwy robotnicze w Polsce uchronić od nędzy i niedostatku, bo głód jest 

złym doradcą, a miłość Ojczyzny nie rozwija się tam, gdzie się usadowiła nędza (por. Dziennik..., s. 73).  

 

Reformy społeczne nie powinny być zaprowadzane drogą rewolucji, lecz w drodze ewolucji. „Rewolucje 

niech przeprowadzają narody zwyciężone, które z winy rządów swoich poniosły klęskę i zostały 

doprowadzone do upadku” (Dziennik..., s. 59). Z tej również racji – pośród rezolucji sejmowych – 

znajdziemy tam oświadczenie „przeciwko wszechwładzy państwa w dziedzinie życia publicznego, 

społecznego i kulturalnego”. Zwrócono jednocześnie uwagę na niebezpieczeństwa, jakie w umysłach 

niedojrzałych może spowodować idea bolszewicka. Najlepszym argumentem na niesłuszność idei 

bolszewizmu – mówiono – są stosunki w Rosji, kraju rolniczym, gdzie chleba powinno być w bród, 

tymczasem – na skutek rządów bolszewizmu – ludność robotnicza umiera z głodu. Dlatego w komisji do 

spraw społecznych i robotniczych nie pojawił się ani jeden głos popierający tendencje bolszewizmu (por. 

Dziennik..., s. 64-65.70).  

 

Ludziom zdolnym – postulowano – należy zapewnić dostęp do wiedzy i kultury, bez względu na ich stan 

posiadania (por. Dziennik..., s. 71). Zadanie szkoły polegać ma nie tylko na kształceniu umysłu dziecka, ale 

przede wszystkim na wychowaniu jego charakteru. Bez woli rodziców nie wolno przekształcać duszy 

dziecka (por. Dziennik..., s. 86-87).  

 

W każdej szkole naczelne miejsce należy się nauce religii, gdyż ona jest główną nauczycielką i 
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wychowawczynią. Religii mają uczyć przede wszystkim duchowni oraz nauczyciele wierzący. Nauka religii 

i nadzór nad nią powinny sprawować władze kościelne odnośnych wyznań (por. Dziennik..., s. 85.90).  

 

Uczestnicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego byli świadomi tego, że głównymi wrogami zmartwychwstania 

Polski byli Niemcy: „Nie trudno pojąć, dlaczego Niemcom tak bardzo zależy na tem, ażeby pracę naszą 

udaremnić i wstrzymać. Wszakże Wy, bracia Ślązacy, dobywacie z ziemi węgiel i żelazo, u nas zaś rośnie 

żywność, bez której Niemcy obyć się nie mogą, a ponieważ u nich własne „ja” zawsze na pierwszem stało 

miejscu przed słusznem prawem innych, przeto i tu uważają za bezprawie to, co zagraża ich interesom” 

(Dziennik..., 39). 

 

A jednocześnie delegaci sejmowi nie byli przeciwni wszystkim Niemcom w ogóle: „Nie chcemy walki z tą 

częścią ludności niemieckiej zasiedziałej, która zawsze w zgodzie żyła z Polakami i która z nami w 

przyszłości także w zgodnem pozostanie współżyciu. Wrogami jesteśmy tylko tej nielicznej klasy 

urzędników i agitatorów hakatystycznych, którzy wnieśli do naszych dzielnic zarzewie nienawiści i teorię 

niesprawiedliwości, którzy podżegali ludność niemiecką przeciw ludności polskiej i krzywdę i gwałt 

Polakom zadawane sławili jako zdobycz prawdziwie niemieckiego ducha” (Dziennik.., s. 40).  

 

c. Co z metody postępowania tamtego odległego od nas Polskiego Sejmu Dzielnicowego może stanowić dla 

nas cenną wskazówkę? Najpierw to, że pragnął on rozpocząć rozwiązanie kwestii spornej na drodze 

traktatów pokojowych a nie drogą walki zbrojnej; jego przywódcy byli bowiem przekonani, że Polacy nie 

mają dość sił, by podjąć walkę orężną z zaborcą. Sprawę powrotu zachodnich i północnych ziem 

piastowskich do Macierzy oddano w ręce koalicji.  

 

Następnie – w perspektywie historii zaborów oraz dziejów ją poprzedzających – szczególnym pouczeniem, 

jakie płynie z tamtego sejmowego spotkania jest obowiązek władz państwowych sprawiedliwego 

harmonizowania partykularnych interesów: „Aby zapewnić realizację dobra wspólnego, rząd każdego kraju 

ma szczególny obowiązek sprawiedliwego harmonizowania różnych partykularnych interesów. Uczciwe 

pogodzenie partykularnych dóbr grup i jednostek jest jednym z najdelikatniejszych zadań władzy 

publicznej. Poza tym nie można zapominać, że w demokratycznym państwie, w którym decyzje zazwyczaj 

podejmuje większość reprezentantów woli społeczeństwa, osoby odpowiedzialne za sprawowanie rządów są 

zobowiązane do interpretowania dobra wspólnego ich kraju nie tylko zgodnie z poglądami większości, ale w 

perspektywie rzeczywistego dobra wszystkich członków obywatelskiej wspólnoty, włącznie z tymi, którzy 

stanowią mniejszość” (Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 169).  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec więc można powiedzieć, że: Polski Sejm Dzielnicowy stanowił „ważne ogniwo w walce Polaków 

w zaborze pruskim o powrót tego obszaru w granice odrodzonego państwa polskiego oraz w 

podejmowanych przez nich wysiłkach zmierzających do zorganizowania tu zrębów władz polskich jeszcze 

w okresie rządów zaborcy pruskiego. [...] Do dorobku tej myśli sięgały w latach II Rzeczypospolitej różne 

polskie organizacje i stowarzyszenia, instytucje oraz niektóre osoby zajmujące się działalnością twórczą” (Z. 

Dworecki, Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w grudniu 1918 roku, w: Przegląd Wielkopolski, 15-16 

[1991]). 

 

A zatem dziękujemy Bogu za współtwórców tamtego Sejmu z 1919 roku a jednocześnie prośmy Go, aby 

pozwolił także dzisiejszym posłom i senatorom zachować szacunek do praw Bożych, bez którego – jak uczy 

św. Augustyn – państwo zamienia się w „bandę zbójców”. Niech Duch Boży uzdalnia świeckich chrześcijan 

do skutecznego podejmowania codziennych zadań na polu kulturalnym, społecznym, ekonomicznym i 

politycznym, do rozwijania poczucia obowiązku i wykorzystania go w służbie dobra wspólnego. Niech 

pozwoli tym, którzy pragną wykonywać zawód polityka i posiadają odpowiednie po temu uzdolnienia, 
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przygotować się do uprawiania tej trudnej, a zarazem szlachetnej sztuki i wykonywać ją, nie pamiętając o 

dobru własnym i korzyściach materialnych (por. KNSK, 531).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wprowadzenie relikwii bł. Pier Giorgio Frassati, 

8.12.2013  

Abp Stanisław Gądecki. Radosna świętość. Wprowadzenie relikwii bł. Pier Giorgio Frassati (Poznań, kościół pw. 

Miłosierdzia Bożego – 8.12.2013).  
 
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wprowadzamy relikwie bł. Piotra Jerzego Frassati, 

przeznaczone dla młodzieży studenckiej miasta Poznania. Dokonujemy tego w obecności pani premier Hanny Suchockiej oraz 

Wandy Gawrońskiej, siostrzenicy Błogosławionego. Czynimy to w przekonaniu, że postać bł. Frassatiego stanie się inspiracją dla 

naszych studentów, którzy pragną swoje życie przeżyć w sposób radosny, pełny i zgodny z wyznawaną wiarą.  
 

1. BŁ. PIER GIORGIO FRASSATI  
a. Na początku wypada mi przedstawić – w syntetyczny sposób – sylwetkę Błogosławionego. Urodził się on 

w Turynie, we Wielką Sobotę, dnia 6 kwietnia 1901 roku. Jego rodzice byli ludźmi zamożnymi. Ojciec był 

liberałem i antyklerykałem, a jednocześnie założycielem i właścicielem dziennika „La Stampa”, a później 

senatorem Królestwa Włoch oraz ambasadorem Italii w Berlinie (1920-22), którą to funkcję pełnił do czasu 

objęcia władzy w Italii przez Mussoliniego. W tym okresie Frassati często bywał w Niemczech i nawiązał 

kontakt z wieloma tamtejszymi katolikami (m. in. zaprzyjaźnił się z późniejszym, znanym teologiem – 

Karlem Rahnerem).  

Z kolei matka Piotra Jerzego była malarką. Jej pobożność wynikała raczej z rodzinnej tradycji niż z 

autentycznej wiary. Pier Giorgio miał młodszą – o półtora roku – siostrę, Lucianę, która – w 1925 roku – 

poślubiła polskiego dyplomatę Jana Gawrońskiego.  

Rodzice kochali swoje dzieci, lecz ich nie rozumieli. Zwłaszcza syn był dla nich zagadką, której nie mogli 

rozwiązać do końca jego życia. Traktowali go jak dziecko, które nie spełnia pokładanych w nim nadziei. 

Najczęściej odnosili się do niego z lekceważeniem, chociaż jego ojciec zwierzył się kiedyś jednemu ze 

swoich podwładnych: „On mnie onieśmiela, jakbym stał wobec kogoś starszego od siebie”.  

b. Piotr Jerzy miał swoje słabe strony. Nauka przychodziła mu z dużym trudem. Dwa razy nie zdał do 

następnej klasy, co ostatecznie wyszło mu na dobre, bo matka – chcąc zaoszczędzić chłopcu przykrości – 

postanowiła przenieść go do instytutu prowadzonego przez ojców Jezuitów.  

Swoje wychowanie religijne Frassati zawdzięczał przede wszystkim swoim wychowawcom, nauczycielom i 

spowiednikom, ponieważ rodzice byli raczej obojętni na sprawę wiary. Tymczasem dla niego wiara stała się 

bardzo szybko wartością naczelną. Stał się człowiekiem ascezy i modlitwy. Modlitwa była nieodłączną 

częścią jego dnia. Rano udawał się na Mszę świętą. Codziennie odmawiał różaniec. Często uczestniczył w 

nocnych adoracjach Najświętszego Sakramentu. Twierdził, że jeśli nad dawnymi królami czuwały zawsze 

nocne straże, to Chrystus jako Król królów tym bardziej powinien mieć swoich strażników. Jego duchowość 

kształtowały: Pismo święte, zwłaszcza Listy św. Pawła Apostoła oraz dzieła św. Augustyna, św. Katarzyny 

ze Sieny i św. Tomasza z Akwinu. Bardzo pragnął zostać misjonarzem, lecz temu zamiarowi przeszkodził 

gwałtowny opór ze strony matki.  

Jako młodzieniec zdrowy i wysportowany (czynnie uprawiał alpinizm, świetnie pływał, jeździł na rowerze, 

nartach i konno) był szczerze lubiany przez jego kolegów. W każdą wolną niedzielę pokonywał w 

niewielkim gronie przyjaciół szlaki, które nieraz prowadziły go na wysokość ponad 3000 m n.p.m., gdzie 

podziwiał wielkość Stwórcy.  

Każdy, kto widział radosnego Pier Giorgia, który za swoje kawały w latach szkolnych był wyrzucany z 

lekcji, mógł pomyśleć, że jest on po prostu wesołkiem. Znajomi mówili o nim nawet „Fracassati” 

(„Hałaśliwy” – od włoskiego słowa „fracasso”). Bardzo lubił śpiewać, choć okropnie fałszował. W latach 

studenckich założył – wraz z grupą wypróbowanych przyjaciół – klub pod nazwą „Stowarzyszenie 

Ciemnych Typów”. Jego członkowie przyjęli za cel apostolat wiary i modlitwy.  

Wiara pomagała mu przezwyciężać wiele trudności. A miał ich wiele. Jego rodzice, którzy nigdy nie byli 

szczęśliwym małżeństwem, dążyli do legalnej separacji. W swoim krótkim życiu przeżył też próbę 

dotyczącą własnego życia uczuciowego, która go głęboko zraniła. I właśnie w takiej sytuacji pisał do 

siostry: „Pytasz mnie, czy jestem wesoły: jakże miałbym nie być? Dopóki wiara daje mi siłę, zawsze jestem 
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wesoły! Każdy katolik nie może nie być wesoły [...]. Cel, dla którego jesteśmy stworzeni wskazuje nam 

droga usłana wprawdzie wieloma cierniami, ale nie jest to droga smutna: jest ona radością nawet poprzez 

boleści” (List do siostry Luciany, Turyn, 14 lutego 1925).  

c. Od młodzieńczych lat Giorgio należał do różnych stowarzyszeń. Był członkiem Apostolstwa Modlitwy, 

mając siedemnaście lat zapisał się do Konferencji św. Wincentego a Paulo. Praca w niej polegała na 

systematycznej pomocy najuboższym. Jako młodzieniec, co tydzień obładowany paczkami z żywnością i 

lekarstwami wędrował do najbiedniejszych dzielnic Turynu, by ich mieszkańcom nieść pomoc. Wiele osób 

dziwiło się, że chłopiec z bogatej rodziny zajmuje się taką działalnością, on na to odpowiadał im: Jezus 

przychodzi do mnie w Komunii św. każdego dnia, a ja odwdzięczam Mu się za to w dostępny mi, skromny 

sposób odwiedzając Jego biedaków.  

O sprawiedliwość społeczną walczył także na płaszczyźnie politycznej, lecz jego zaangażowanie społeczne i 

polityczne opierało się zawsze na zasadach wiary. Jako student Politechniki Królewskiej w Turynie wstąpił 

do Włoskiej Partii Ludowej. Brał udział w wielu manifestacjach religijnych, co wówczas narażało na ataki 

ze strony komunistów, a później faszystów. W 1922 roku wstąpił on do III Zakonu św. Dominika 

przyjmując imię Girolamo (Hieronim) na cześć Savonaroli – średniowiecznego mnicha walczącego z 

zepsuciem w społeczeństwie.  

To też w gruncie rzeczy był powód podjęcia przez niego studiów na wydziale Inżynierii Górniczej. On 

chciał nieść Chrystusa górnikom ciężko pracującym pod ziemią. W 1922 roku odwiedził Polskę; był w 

Gdańsku i Katowicach. Jako przyszły inżynier interesował się górnictwem i planował zwiedzić jedną z 

kopalń na Śląsku. Do zjazdu pod ziemię prawdopodobnie nie doszło, bo pojawił się problem z ważnością 

paszportu.  

 

d. Tuż przed ostatnim egzaminem, który dzielił Giorgia od dyplomu inżyniera, wystąpiły u niego pierwsze 

objawy choroby Heinego-Medina. Najprawdopodobniej zaraził się nią od jednego ze swoich ubogich 

podopiecznych. Ostatnie dni upłynęły mu w zupełnej samotności, gdyż cała rodzina zajęta była w tym 

czasie umierającą babcią. Do dnia pogrzebu babci jego śmiertelna choroba była dla wszystkich tajemnicą. 

Kiedy w końcu przybył lekarz i zaczął badać pacjenta, rozpoznał paraliż narządów wewnętrznych.  

„Z każdym dniem – pisał Piotr Jerzy – rozumiem coraz bardziej, jaka to jest Łaska być katolikiem. Biedni 

nieszczęśnicy, którzy nie mają Wiary. Życie bez Wiary, bez dzie¬dzictwa, którego się broni, bez 

podtrzymywania Prawdy w nieustannej walce, to jest nie życie, lecz wegetacja. My nigdy nie powinniśmy 

wegetować, lecz żyć, bo nawet poprzez wszelkie rozczarowania winniśmy sobie przypominać, że jedyni 

posiadamy Prawdę, mamy Wiarę do utwierdzenia, Nadzieję dotarcia do naszej Ojczyzny. Dlatego precz ze 

wszelką melancholią, która może się pojawiać tylko wtedy, gdy się traci Wiarę!” (Pier Giorgio, z listu do 

Bonini, marzec 1925).  

Pier Giorgio Frassati zmarł w sobotę 4 lipca 1925 roku. Jego pogrzeb był wielką manifestacją. W pochodzie 

żałobnym szli obok siebie przedstawiciele władz włoskich oraz całe rzesze biedaków, którzy stracili swego 

opiekuna. Dopiero tego dnia jego rodzice dowiedzieli się, kim naprawdę był ich syn.  

2. STUDENCI  
 

Przykład życia bł. Frassati pokazuje, że może istnieć świętość roześmiana. Ten młody człowiek niczym się 

nie różnił od swoich rówieśników, za jednym wyjątkiem, całe jego życie było przepełnione obecnością 

Boga. On zdawał sobie sprawę ze swoich wad i niedociągnięć, ale wydał im jednak walkę i wygrał. 

Nieustannie wspinał się w górę, dążył do osiągnięcia szczytu i ten szczyt został mu dany.  

 

Kardynał Karol Wojtyła – prowadząc rekolekcje akademickie w Krakowie w 1977 roku – ukazywał Piotra 

Jerzego Frassati jako patrona i duchowego przewodnika młodzieży akademickiej. Twierdził, że za jego 

studenckich czasów ta postać była ogromnie żywa. Wzorowano się na nim, chodząc na wycieczki i 

wspinaczki górskie, na narty.  

 

„Popatrzcie – mówił kardynał – jak wyglądał Człowiek Ośmiu Błogosławieństw, który nosił w sobie na co 

dzień tę radość Ewangelii, Dobrej Nowiny, radość zbawienia ofiarowanego nam przez Chrystusa, tak jak 

każdy z Was, jak prawdziwy młody człowiek, chłopak, student. [...] Popatrzcie jak wyglądał Człowiek 

Ośmiu Błogosławieństw. Rozważcie wszystko coście na ten temat słyszeli z ust rekolekcjonisty i 
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zapragnijcie być – zapragnijmy wszyscy – na nowo być takimi ludźmi ośmiu błogosławieństw” (kard. Karol 

Wojtyła, Homilia u OO. Dominikanów na zakończenie rekolekcji akademickich, Kraków – 27.03.1977).  

„Każdego dnia zakochuję się bez pamięci w górach – zwierzał się przyjaciołom – coraz większe jest we 

mnie pragnienie chodzenia po górach, zdobywania najbardziej niedostępnych szczytów, w poszukiwaniu tej 

czystej radości, której można doznać tylko w górach”. Na kanwie tej wypowiedzi już papież Jan Paweł II 

tłumaczy potem: „Bardzo potrzebujemy tego zachwytu nad stworzeniem, zachwytu nad dziełem Bożym. 

Przez zachwyt nad stworzeniem zachwycamy się samym Bogiem; przez zachwyt nad światem widzialnym 

zachwycamy się niewidzialnym. [...] Podziwiając wspaniałe widowisko natury, spontanicznie niejako 

wznosimy serce ku niebu, jak często czynił także młody Frassati” (Jan Paweł II, Homilia, Cogne – 

21.08.1994).  

Odwołując się do osoby Frassatiego papież Benedykt XVI zachęcał młodych: „Drodzy młodzi, miejcie 

odwagę wybierać to, co jest istotne w życiu! «Żyć, a nie wegetować» – zwykł mawiać bł. Piotr Jerzy 

Frassati. Odkryjcie, tak jak on, że warto angażować się dla Boga i z Bogiem, odpowiadać na Jego wezwanie, 

dokonując wyborów zasadniczych, jak i codziennych, nawet gdy to kosztuje! Duchowy szlak bł. Piotra 

Jerzego Frassatiego przypomina, że na drodze uczniów Chrystusa potrzebna jest odwaga, by przekroczyć 

samych siebie i pójść drogą Ewangelii” (Benedykt XVI, Spotkanie z młodzieżą, Turyn – 2.05.2010).  

 

Wybieranie tego, co istotne w życiu zależy od umiejętności odniesienia naszego życia do życia wiecznego: 

„Stawianie pytań o ostateczną przyszłość, która czeka każdego z nas, nadaje pełny sens życiu, gdyż 

ukierunkowuje projekt życia nie w stronę horyzontów ograniczonych i przelotnych, ale szerokich i 

głębokich, prowadzących do umiłowania świata, tak bardzo umiłowanego przez samego Boga, do 

poświęcenia się jego rozwojowi, choć zawsze w wolności i radości, które rodzą się z wiary i nadziei. Są to 

horyzonty, które pomagają nie absolutyzować rzeczywistości ziemskich, wiedząc, że Bóg przygotowuje 

nam większą perspektywę, i by powtarzać za św. Augustynem: „Pożądamy razem ojczyzny niebieskiej. [...] 

Mając wzrok utkwiony w życie wieczne, Błogosławiony Pier Giorgio Frassati [...] na zdjęciu ukazującym 

góry, wysłanym do przyjaciela, napisał: „W stronę szczytu”, czyniąc aluzję do doskonałości 

chrześcijańskiej, ale również do życia wiecznego” (Benedykt XVI, Z okazji XXV Światowego Dnia 

Młodzieży – 28.03.2010).  

 

Zgodnie z tradycją swych poprzedników, także Ojciec Święty Franciszek spotkał się w tym roku ze 

studentami rzymskich uczelni i odmówił z nimi Nieszpory z Pierwszej Niedzieli Adwentu. Wezwał ich do 

odważnego zaangażowania w wierze i życia zgodnego z Ewangelią. „Jest wiele wyzwań – mówił – którym 

wy młodzi studenci macie stawić czoło z wewnętrzną siłą i ewangeliczną mądrością. Kontekst społeczno-

kulturowy, w którym przychodzi wam żyć niejednokrotnie obarczony jest przeciętnością i nudą. Nie można 

poddawać się monotonii codziennego życia, trzeba rozwijać wielkie projekty, wykraczać poza to, co 

pospolite: nie pozwólcie okraść się z młodzieńczego entuzjazmu! Błędem byłoby także dać się uwięzić 

słabemu myśleniu i myśleniu ujednoliconemu, czy też globalizacji rozumianej jako uniformizacja. [...]  

 

Nawiązując do świadectwa wiary bł. Pier Giorgio Frassati papież zachęcił studentów, by – idąc za 

przykładem Błogosławionego – nie wegetowali, ale żyli prawdziwie. Nie można się przyglądać swojemu 

życiu z balkonu, ale trzeba podejmować wyzwania. Żyjcie, walczcie o godność człowieka, walczcie z biedą, 

brońcie wartości.  

 

Myśl jest naprawdę owocna, gdy jest wyrazem otwartego umysłu, który rozeznaje, zawsze oświecony 

prawdą, dobrem i pięknem. Jeśli nie pozwolicie się podporządkować dominującym opiniom, ale 

pozostaniecie wierni chrześcijańskim zasadom etyczno-moralnym, odnajdziecie odwagę do tego, by iść pod 

prąd. W zglobalizowanym świecie możecie przyczynić się do zachowania swej specyfiki i własnych cech 

nie obniżając przy tym poziomu etycznego. W istocie bowiem wielość myśli i osobowości odzwierciedla 

różnorodność mądrości Bożej, gdy przybliża się do prawdy z uczciwością i intelektualną rzetelnością, tak by 

każdy mógł stać się darem dla dobra wszystkich”.  

 

ZAKOŃCZENIE  
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Na koniec wyrażam nadzieję, że obecność „niejako fizyczna” Błogosławionego Frassati pomoże naszym 

poznańskim studentom stać się ludźmi Ośmiu Błogosławieństw. Modlimy się o to za wstawiennictwem 

obecnego tutaj Błogosławionego: Boże, Ty obdarzyłeś młodego Piotra Jerzego Frassati radością spotkania z 

Chrystusem i życiem zgodnym z wyznawaną przez niego wiarą w służbie ubogim i chorym. Udziel nam – 

za jego wstawiennictwem – łaski wspinania się szlakiem ewangelicznych błogosławieństw i naśladowania 

go w zapale szerzenia w społeczeństwie ducha Ewangelii. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 

8.12.2013  

Abp Stanisław Gądecki. Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny (Fara Poznańska – 8.12.2013).  
 
Dnia 8 grudnia – tj. na dziewięć miesięcy przed świętem Narodzenia Maryi (8 września) – obchodzimy jedno z najpiękniejszych i 

najpopularniejszych świąt Najświętszej Maryi Panny: Niepokalane Poczęcie.  
 

„Niech zabrzmią hymny radosne,  

Niech nowym dźwięczą weselem,  

Gdy Bożej Matki Dziewicy  

Życie się dzisiaj zaczyna”  

(z hymnu na Jutrznię dzisiejszej uroczystości)  

 

Tym razem ta uroczystość przypada w niedzielę. Dotychczas, kiedy zdarzała się ta zbieżność, jej obchody 

przesuwano na poniedziałek. Polski episkopat zwrócił się w związku z tym do Stolicy Apostolskiej z prośbą, 

by – dla dobra duchowego wiernych – świętować tę uroczystość w niedzielę. Kongregacja ds. Kultu Bożego 

i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła na to, zalecając jednocześnie, by nie pomniejszyć znaczenia niedzieli 

okresu Adwentu. Stolica Apostolska zezwoliła także, by za każdym razem, gdy zachodzi tego rodzaju 

zbieżność Konferencja Episkopatu Polski decydowała o obchodzeniu tej uroczystości w niedzielę.  

 

Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,  

Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.  

Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,  

Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.  

 (Nieszpory)  

 

1. PISMO ŚWIĘTE  
 

Rozważając prawdę o Niepokalanym Poczęciu Kościół medytuje najpierw nad upadkiem pierwszych 

rodziców. Widzi w tym opisie ilustrację mechanizmu grzechu, zniewalającego także dzisiaj każdego 

człowieka. „Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć 

przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli [...] śmierć rozpanoszyła się od Adama do 

Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama” (Rz 5,12.14).  

 

„Zaciążył grzech pierworodny  

Nad bytem wszystkich pokoleń  

I tylko Pana i Ciebie  

Nigdy nie dotknął swą skazą”  

(z hymnu na Jutrznię dzisiejszej uroczystości)  

 

Bóg nie zapomina o ludzkości nawet po jej upadku. Poruszony miłością, posyła swego Syna, który 

potrzebował odpowiedniej dla Niego, ziemskiej matki, aby móc pojawić się na świecie. „Bóg, gdy nadszedł 

czas w którym postanowił urzeczywistnić na naszych oczach swoje Wcielenie – pisał Teilhard de Chardin – 

musiał najpierw wzbudzić na świecie cnotę, która byłaby zdolna przyciągnąć Go do nas. Potrzeba Mu było 

Matki, która by Go zrodziła w ludzkim świecie. Cóż wtedy uczynił? Stworzył Dziewicę Maryję, czyli 
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sprawił, że na Ziemi pojawiła się czystość tak wielka, iż w tej przejrzystości mógł się zogniskować i pojawić 

jako Dziecię” (Teilhard de Chardin, Środowisko Boże, cz. 3). Syn Boży przyszedł na tę ziemię, aby nam 

wszystkim zapewnić udział w swojej świętości i czystości, ale nie ulega wątpliwości, że najpełniej i ponad 

obficie ogarnął swoją świętością własną Matkę.  

 

„Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą” – mówi posłaniec Boży i w ten sposób objawia najgłębszą 

tożsamość Maryi; imię, pod którym zna Ją sam Bóg. Te słowa – które są nam bliskie od dzieciństwa, bo 

wypowiadamy je zawsze, ilekroć odmawiamy Zdrowaś Maryjo – dają nam wyjaśnienie tajemnicy, którą 

dziś świętujemy. Maryja bowiem, już od chwili poczęcia Jej przez rodziców, była przedmiotem szczególnej 

miłości Boga, który w odwiecznym zamyśle wybrał Ją na matkę swojego Syna i – w konsekwencji – 

zachował Ją od grzechu pierworodnego. Dlatego właśnie anioł zwraca się do Niej tym imieniem, które w 

domyśle oznacza: „od zawsze napełniona miłością Boga”, od zawsze napełniona Jego łaską.  

 

Św. Bernard z Clairvaux stwierdza, że modlitwa Zdrowaś Maryjo, łaski pełna jest „miła Bogu, aniołom i 

ludziom. Ludziom z powodu macierzyństwa, aniołom dzięki dziewictwu, Bogu dzięki pokorze” (Sermo 

XLVII, De Annuntiatione Dominica: SBO VI, 1, Roma 1970, 266).  

 

„Pełna łaski!”, czyli ukształtowana zgodnie z odwiecznym zamysłem Bożym. Napełniona całkowicie Bożą 

miłością, doskonale dobra, piękna i święta. Od pierwszej chwili swego istnienia – tj. od momentu poczęcia – 

bez grzechu. Maryja nie została poczęta jak inni ludzie, czyli w stanie oddalenia człowieka od Boga, ale od 

samego początku była w pełni ogarnięta miłością i łaską Boga, „nietknięta przez jakąkolwiek zmazę grzechu 

pierworodnego”. Stąd i w późniejszym życiu – mocą zasług Jezusa Chrystusa – będzie ona całkowicie 

wolna od wszelkiego grzechu osobistego. Będzie – jak uczy Kościół Wschodu „Wszystka Święta”.  

 

Dlaczego spośród wszystkich kobiet Bóg wybrał właśnie Maryję z Nazaretu? Ewangelia wskazuje na jedną 

z przyczyn takiego wyboru, a mianowicie na pokorę Maryi. Dobrze oddaje to Dante w ostatniej pieśni Raju: 

„Dziewico Matko, Córo swego Syna, / Korna, a w takiej u aniołów cenie, / Ostojo, w której pokój się 

poczyna” (Boska komedia, Raj, XXXIII, 1-3, tł. Edward Porębowicz). Sama Maryja w Magnificat mówi o 

sobie: „Wielbi dusza moja Pana [...]. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” (Łk 1, 46. 48). Pokora 

Maryi tak ujęła Boga, że znalazła u Niego łaskę (por. Łk 1,30) i stała się Matką Boga, obrazem i wzorem 

Kościoła, wybraną spośród narodów, by otrzymać od Boga błogosławieństwo i przekazywać je całej 

rodzinie ludzkiej. Tym błogosławieństwem jest właśnie Jezus Chrystus. To On jest źródłem łaski, którą 

Maryja została napełniona od pierwszej chwili swego istnienia. Z wiarą przyjęła Jezusa i z miłością dała Go 

światu. Takie jest również nasze powołanie i nasza misja, powołanie i misja Kościoła: przyjąć Chrystusa w 

naszym życiu i dać Go światu, „by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 17).  

 

Owa szczególna, macierzyńska bliskość Syna Bożego wystawiła Maryję na szczególne ataki zła. Ona była 

przecież tuż obok Jej Syna, przeciw któremu zwróciła się cała wściekłość szatana, zagrożonego w swoim 

stanie posiadania. Pobożność katolicka od wieku rozpamiętuje siedem uderzeń, które spadły na Matkę 

Najświętszą za to, że była matką Zbawiciela.  

Tę prawdę – zakorzenioną w Biblii – uroczyście zdefiniował papież Pius IX (8.12.1854). Pisze on tak: 

„Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej 

chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych 

zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy 

grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią 

wytrwale i bez wahania wierzyć”. Przywilej zachowania od grzechu pierworodnego oznacza, że została Ona 

jako pierwsza odkupiona przez swego Syna. Jej wzniosłe piękno, odbicie piękna Chrystusa, jest dla 

wszystkich wierzących rękojmią zwycięstwa łaski Bożej nad grzechem i śmiercią.  

2. APOKRYFY  
a. Prawdę o Niepokalanym Poczęciu pojmowali intuicyjnie także – chociaż nie uważamy ich za część 

Objawienia – autorzy apokryfów, którzy interpretowali dzieje Maryi w perspektywie dziejów Chrystusa. 

Stąd np. w apokryficznej księdze „O narodzeniu Maryi” czytamy:  
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„Ojciec jej miał na imię Joachim, matka zaś Anna. Rodzina ojca wywodziła się z Galilei, z miasta Nazaret, 

ród zaś matki z Betlejem. Życie ich było proste i prawe przed Bogiem, a pobożne i nienaganne przed 

ludźmi. [...] I tak mili Bogu, a dobrzy wobec ludzi, żyli ze sobą około dwudziestu lat w obyczajnym 

małżeństwie nie mając dzieci. [...]  

Pewnego dnia, gdy był sam, stanął przed nim w wielkim blasku anioł Pański. A gdy zląkł się na widok 

anioła, ten uspokoił go mówiąc: ‘Joachimie, nie bój się, niech nie trwoży cię mój widok. Jestem bowiem 

aniołem Pana, posłanym przez Niego do ciebie, aby zwiastować ci, że twoja prośba została wysłuchana [...] 

On bowiem dojrzał twoje zawstydzenie i usłyszał o zniewadze z powodu niepłodności, o którą cię 

niesłusznie obwiniono. Albowiem Bóg jest mścicielem grzechu, a nie natury. I dlatego, kiedy zamyka On 

czyjeś łono, czyni tak, aby ponownie cudowniej jeszcze je otworzyć i aby poznano, że to, co się rodzi, nie 

pochodzi z pożądliwości, lecz z daru Bożego. [...]  

Jeżeli więc moje słowa nie przekonują ciebie, przyjmij za prawdę przynajmniej to, że poczęcia długo 

odwlekane i porody poprzedzone długą niepłodnością były zazwyczaj cudowne. Również Anna, żona twoja, 

porodzi ci córkę i nazwiesz ją imieniem Maryja. Będzie ona, jak ślubowaliście, od młodości poświęcona 

Panu i już w łonie matki zostanie napełniona Duchem Świętym” (O narodzeniu Maryi, I,1-3; III,1-3).  

 

b. W podobnym duchu uczyli też Ojcowie Kościoła, przypominając, że Maryja jest niepokalaną, w każdym 

czasie czystą, nad którą grzech nigdy nie zapanował, najniewinniejszą, w całości świętą, wolną od wszelkiej 

skazy, świętszą od świętych, czystszą od niebiańskich umysłów. Od II wieku po Chr. – na Wschodzie i 

Zachodzie – Kościół prosi o wstawiennictwo i czci Dziewicę, która poprzez swoje „tak” przybliżyła niebo 

ziemi, stając się „rodzicielką Boga i karmicielką naszego życia”, jak się wyraził o Niej w starożytnym 

kantyku św. Roman Pieśniarz (Canticum XXV in B. Mariae Virginis).  

 

W Jej Sercu nie było cienia egoizmu. Ona nie pragnie niczego dla siebie, a jedynie pragnie chwały Bożej i 

zbawienia ludzi. Nawet ten szczególny przywilej, dzięki któremu została zachowana od grzechu 

pierworodnego, nie jest przez Nią traktowany jako tytuł do chwały, ale jako wezwanie do całkowitego 

oddania się na służbę odkupieńczej misji Syna. Dzięki niepojętemu przywilejowi zachowania od wszelkiej 

zmazy grzechu pierworodnego, Bóg dokonał – przez swojego Syna – odnowienia całej ludzkości.  

 

„Wszystko zostało stworzone przez Boga,  

a oto Bóg rodzi się z Maryi.  

Bóg wszystko stworzył,  

a oto Maryja wydaje na świat Boga.  

Bóg wszystko uczynił,  

a oto sam się uczynił z Maryi i przez to odnowił wszystko, co uczynił.  

Ten, który wszystko wywiódł z nicości,  

nie chciał bez Maryi odnowić tego, co zostało skalane.  

 

Tak więc Bóg jest Ojcem stworzenia, które uczynił,  

a Maryja Matką stworzenia odtworzonego.  

Bóg jest Ojcem ustanowienia wszystkiego,  

a Maryja Matką przywrócenia wszystkiemu pierwotnego ładu.  

Bóg zrodził Tego, przez którego wszystko się stało,  

Maryja zaś wydała na świat Tego, przez którego wszystko zostało zbawione.  

Bóg zrodził Tego, bez którego w ogóle nic by się nie stało,  

a Maryja wydała na świat Tego, bez którego w ogóle nic nie byłoby dobre”  

(św. Anzelm, Mowa 52)  

 

Za to wszystko czcimy Cię z całego serca, O Niepokalana!  

 

„Nędzni synowie Adama,  

Zrodzeni w grzechu i skazie,  

Wszyscy wierzymy, żeś wolna  
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Od skutków winy praojca”  

(z hymnu na Jutrznię dzisiejszej uroczystości)  

 

3. SODALICJA MARIAŃSKA  
 

a. Każdemu człowiekowi – niezależnie od warunków jego życia – Niepokalana przypomina, że Bóg miłuje 

go jako osobę, że pragnie jedynie jego dobra i wspomaga go nieustannie, realizując swój zamysł łaski i 

miłosierdzia, którego zwieńczeniem była odkupieńcza ofiara Chrystusa. Ta prawda jest głęboko obecna w 

życiu duchowym ruchu zwanego Sodalicją Marjańską, z takim nabożeństwem i czcią odnoszącego się do 

Niepokalanej.  

 

Gertruda von Le Fort w eseju pt. Niewiasta wieczna pisze: „Dogmat o Niepokalanej jest objawieniem tego, 

jakim był człowiek przed swoim upadkiem, ukazuje on nieskalane oblicze stworzenia, ukazuje Boskie 

podobieństwo w człowieku”. Z tej racji Sodalicja jest świadoma, iż „pełnia łaski”, która dla Maryi jest 

punktem wyjścia, dla nas, w szczególności dla Sodalicji Mariańskiej, stanowi cel. Apostoł Paweł uczy 

przecież, Bóg stworzył nas, „abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4).  

 

b. W tym roku obchodzimy 25. rocznicę reaktywacji Poznańskiej Sodalicji Mariańskiej. Jest za co Panu 

Bogu dziękować, za całe bogactwo, jakie ta Sodalicja wniosła w życie Archidiecezji Poznańskiej w sensie 

duchowym.  

 

Ale bieżący rok jest również jubileuszem 450-lecia powstania w Rzymie pierwszej Sodalicji Mariańskiej. 

Pierwsza Sodalicja Mariańska – tzw. Prima Primaria – powstała w Rzymie w 1563 r. z inicjatywy 

belgijskiego jezuity Jana Leunisa, profesora teologii w rzymskim kolegium. Statut organizacji wydał w 1587 

r. ówczesny generał jezuitów, zezwalając na rozpowszechnianie sodalicji w europejskich kolegiach zakonu.  

Członkowie sodalicji mieli dbać o własne doskonalenie moralne, pielęgnować pobożność maryjną i 

eucharystyczną, prowadzić akcje charytatywne, nauczać katechizmu prostych ludzi oraz zaniedbaną 

młodzież i przygotowywać ich do sakramentów świętych. Działalność sodalicji wyrażało hasło: „Per 

Mariam ad maiorem Dei gloriam” („Przez Maryję – na większą chwałę Boga”).  

 

Do połowy XVIII wieku przyjmowano do Sodalicji jedynie mężczyzn i chłopców. Później – również 

kobiety. W Polsce Sodalicje rozpoczęły swoją działalność w momencie pojawienia się w kraju jezuitów.  

 

Zawieszono je w okresie zaborów. Ich odrodzenie nastąpiło na początku XX wieku, a następnie – w 

dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy to były one związane przede wszystkim z paulinami na Jasnej 

Górze.  

Kolejny kryzys nastąpił po II wojnie światowej, kiedy w 1949 roku zostały one rozwiązane przez władze 

państwowe, podobnie jak wszystkie inne stowarzyszenia religijne w Polsce.  

 

Wznowił je dopiero w 1980 roku kard. Stefan Wyszyński, natomiast ogólne zasady ich działania zatwierdził 

w 1983 roku jego następca – kard. Józef Glemp.  

 

Zadaniem sodalisów jest troska o pogłębianie własnego życia duchowego oraz działalność apostolska. 

Szczególnym zadaniem członków Sodalicji w Polsce jest troska o wypełnianie Jasnogórskich Ślubów 

Narodu z 1956 roku.  

ZAKOŃCZENIE  
Dziękujemy zatem Bogu za 25 lat odnowionej działalności Sodalicji Poznańskiej, która dowiodła, że 

zwycięstwo miłości jest możliwe. Że łaska jest potężniejsza od grzechu. Że możliwe jest wyzwolenie z 

każdej niewoli. Że można wybierać bezinteresowność, służbę, wyrzeczenie.  

 

W ręce Maryi składamy dalsze losy tej Sodalicji, i prosimy Ją o pomoc w walce ze złem i w dążeniu ku 

dobru. Zachowaj wszystkich sodalisów i sodaliski w Twojej macierzyńskiej opiece. Pozostań z nimi, O 

Maryjo, pozostań z nimi w każdy czas!  
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„Cała piękna jesteś, Maryjo,  

i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.  

Tyś chwałą Jeruzalem,  

Tyś weselem Izraela,  

Tyś chlubą ludu naszego,  

Tyś ucieczką grzeszników,  

o Maryjo, Panno Najroztropniejsza,  

o Matko Najmiłosierniejsza,  

módl się za nami i wstaw się u Twego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Eucharystia Parafialnych Rad Duszpasterskich, 

5.12.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Dom swój zbudował na skale. Eucharystia Parafialnych Rad Duszpasterskich 

(Kalisz, Sanktuarium św. Józefa, TVTrwam – 5.12.2013). 
 

W dzisiejszy wieczór spotykamy się w kaliskim sanktuarium świętego Józefa w szczególnym towarzystwie 

reprezentantek i reprezentantów Parafialnych Rad Duszpasterskich Diecezji Kaliskiej. Rozważamy 

Mateuszową Ewangelię o budowaniu na skale (por. Mt 7,24-29) i zastanawiamy się, jakie to ma znaczenie 

dla Parafialnych Rad Duszpasterskich.  

   

1. SKAŁA  

 

a. Bóg Skałą 

 

Po pierwsze, przez całe dzieje Objawienia przewija się porównanie Boga do „Skały”. Skała pojawia się tam 

jako jedno z wielu imion Boga. Wiemy, że biblijne słowo „skała” jest terminem wieloznacznym. Najpierw 

oznacza „kamień” (por. Wj 17,6). Potem – „twardy krzemień” (por. Joz 5,2). Dalej – „kamieniołom” (por. Iz 

51,1). Wreszcie – „podstawę, początek” i właśnie w tym ostatnim znaczeniu termin „skała” odnosi się do 

samego Boga, ponieważ On jest początkiem i przyczyną sprawczą wszystkich rzeczy poza Nim samym 

(„Nikt taką Skałą jak Bóg nasz” – 1Sam 2,2). 

 

Trwałość domu, jakim jest nasze życie, zależy od wyboru fundamentu, na którym jest ono budowane. Kiedy 

wznosimy nasze życie na czymś, co jest z natury nietrwałe – tj. na stworzeniu zamiast na Stwórcy – wtedy 

budujemy nasze życie na „piasku”, czyli na czymś, co jest z natury przemijające. Budowanie na piasku ma 

to do siebie, że jest stosunkowo łatwe, ale też bardzo nietrwałe; nadchodzi zmęczenie, rozczarowanie, 

klęska, a wtedy „ziemia usuwa się nam spod nóg”. 

 

Kto natomiast opiera swoje życie – myślenie, mówienie i działanie – na Stwórcy, ten osadza się na Kimś 

nieprzemijającym i wiecznym. W takim przypadku nasze życie nie może ulec zachwianiu, ponieważ Bóg, 

Opoka, nie jest chwiejny. Nie ma niczego, co mogłoby pozbawić nasze życie sensu, nawet śmierć nie jest w 

stanie go zniszczyć, bo żyjąc z Bogiem mam pewność, że będę z Nim żył na zawsze. Budować na Bogu, 

Skale, znaczy więc budować mądrze. 

 

Ze „Skałą” Dawid wiąże swoje ocalenie od wrogów: „Było to wtedy, gdy Pan wyzwolił go z ręki 

wszystkich wrogów i z ręki Saula. Mówił: Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu! Boże mój, Skało 

moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono! Ty mnie wyzwalasz od 

wszelkiej przemocy. Wzywam Pana, godnego chwały, a będę wolny od moich nieprzyjaciół” (2 Sam 22,1-

4). 
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„Stanąć na Skale” to znaczy być utwierdzonym w przekonaniu, że Bóg jest źródłem wszystkich rzeczy i że 

tylko Jego wola prowadzi do poznania sprawiedliwości. „Skała” jest dla Ludu Bożego niezrównanym z 

niczym źródłem i ostoją sprawiedliwości („Pan jest sprawiedliwy, moja Skała, nie ma w Nim nieprawości” 

– Ps 92,16). On, będąc samą sprawiedliwością, prowadzi ku sprawiedliwości tych, którzy mu ufają: „Bo 

któż jest bogiem, prócz Pana lub któż jest Skałą, prócz Boga naszego? Bóg, co mocą mnie przepasuje i 

nienaganną czyni moją drogę” (2 Sam 22,32-33).  

 

Budować na Skale nie znaczy wszakże uciekać przed żywiołami i katastrofami, które są wpisane w 

tajemnicę życia ludzkiego. Znaczy tylko tyle, że w trudnych chwilach zawsze mogę się oprzeć na Mocy, 

która mnie nieskończenie przerasta. Prorok Izajasz wzywa nas dzisiaj: „Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, 

bo Pan jest wiekuistą Skałą!” (Iz 26,4). 

 

b. Chrystus Skałą 

 

Po wtóre, nie tylko Bóg Ojciec, ale i Syn Boży, Chrystus, On również jest naszą „Skałą”. Budować na 

„Skale”, to budować nasze życie na Chrystusie i z Chrystusem. List do Koryntian – opisując wędrówkę 

Ludu Bożego przez pustynię – tłumaczy, że w owym czasie wszyscy „pili z towarzyszącej im duchowej 

skały, a ta skała – to był Chrystus” (1 Kor 10,4). Św. Paweł podejmuje tutaj nauczanie rabinackie (Tos. 

Sukk.3,11nn) o skale przedwiecznej Mądrości, o Bogu, który towarzyszył Izraelitom podczas ich wędrówki 

po pustyni. My sami – wędrując przez nasze życie – nie jesteśmy często świadomi tego, iż naszej wędrówce 

towarzyszy obecność Chrystusa-Skały, będąca niegasnącym źródłem naszej siły. 

 

Budować na Chrystusie, Skale, to znaczy oprzeć wszystkie swoje pragnienia, tęsknoty, marzenia, ambicje i 

plany na Jego woli. To powiedzieć sobie, swojej rodzinie, przyjaciołom i całemu światu, a nade wszystko 

samemu Chrystusowi: Panie, nie chcę w życiu robić nic przeciw Tobie, bo Ty wiesz, co jest najlepsze dla 

mnie. Tylko „Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68). 

 

Budować na skale, to budować na Kimś, kto został odrzucony. Św. Piotr mówi o Jezusie jako „żywym 

kamieniu, odrzuconym przez ludzi” (1P 2,4). Kiedy w budowaniu domu naszego życia napotykamy na tych, 

którzy odrzucają Chrystusa, nie zniechęcajmy się. Mocna wiara musi najpierw przejść przez próby. Wiara 

żywa musi ciągle wzrastać. Ona musi często się konfrontować z niewiarą innych po to, by stać się naszą 

wiarą na zawsze (por. Benedykt XVI, Pielgrzymka do Polski, Błonia Krakowskie – 27.05.2006).  

 

c. Piotr skałą 

 

Po trzecie, „skałą” został nazwany także święty Piotr, którego Chrystus uczynił Pasterzem i Nauczycielem 

odnowionego Ludu Bożego. W Cezarei Filipowej powiedział do niego: „Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej 

Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; 

cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie 

rozwiązane w niebie” (Mt 16,18-19).  

 

Tę władzę nauczania Chrystus przekazał mu, wyróżniając go pośród wszystkich Apostołów. Tylko jednemu 

Piotrowi – uczy św. Leon Wielki – zostało powierzone to, co dotyczy wszystkich. Ta władza została 

powierzona w szczególności Piotrowi, albowiem przewyższa on godnością wszystkich pasterzy Kościoła” 

(Kazanie 4 w rocznicę wyboru, 2-3). 

 

A zatem, budować życie na „skale” to także budować je na Piotrze i z Piotrem. Jeśli Chrystus, Skała, 

nazywa swojego Apostoła „opoką”, to znaczy, że chce, aby Piotr – a razem z nim cały Kościół – był 

widzialnym znakiem jedynego Zbawcy i Pana. I właśnie tę rolę „skały” wiary i nauki – która czerpie swój 

autorytet od samego Chrystusa – stolica Piotrowa pełni od wieków. Katedra Piotrowa widziała już upadek 

tylu systemów, teorii, tylu rozmaitych hipotez, walących się jedne po drugich „a ona jedyna nadal stoi i od 

dwu tysięcy lat daje pewność wielkiej katolickiej rodzinie” (Paweł VI).  
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Jeżeli rozum – w trosce o swoją domniemaną czystość – staje się głuchy na wielkie przesłanie, jakie mu 

ofiaruje wiara Piotrowa i jej mądrość, wówczas usycha niczym drzewo, którego korzenie już nie dosięgają 

życiodajnych wód. Traci odwagę prawdy i przez to nie staje się większy, lecz mniejszy. W odniesieniu do 

naszej kultury europejskiej oznacza to: jeżeli pragnie ona jedynie budować samą siebie, przyjmując za 

podstawę krąg własnych argumentacji i to, co w danej chwili jest dla niej przekonujące, i – w obawie o swój 

świecki charakter – odcina się od korzeni, z których czerpie życie, wówczas nie staje się bardziej racjonalna 

i czysta, lecz ulega rozpadowi i rozbiciu (por. Benedykt XVI, Papież nie narzuca wiary, lecz zachęca do 

szukania prawdy – 17.01.2008). 

 

d. Chrześcijanin skałą 

 

Po czwarte, również autentyczny chrześcijanin – przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie – staje się 

„skałą” wiary. Wola Boża objawiona w Piśmie świętym, która kieruje jego życiem, jest trwałą i pewną 

opoką, na której wznosi się gmach świętości chrześcijańskiej. Św. Jan od Krzyża uczy, że doskonałe 

zjednoczenie z Bogiem, a więc świętość, polega „na tak całkowitym przekształceniu naszej woli w wolę 

Boga, by nie było w niej nic przeciwnego woli Najwyższego, lecz aby każdy jej akt był całkowicie 

podporządkowany upodobaniu Bożemu” (Dr. I, 11, 2). Chodzi o takie przekształcenie naszej woli przez 

miłość, które sprawia, że człowiek pragnie, szuka i czyni tylko wolę Boga, umiłowanego ponad siebie 

samego. Miłość bowiem rodzi jednakowe chcenie i niechcenie; tożsamość uczuć, pragnień, ideału, 

działania. Tylko na takim fundamencie można go wznosić wysoko, pomimo uderzających w niego burz. 

 

Nasze oparcie się na „skale” wiary objawia się na zewnątrz poprzez „czynienie prawdy w miłości” (Ef 

4,15). Samo przekazywanie prawdy bez miłości zawiera w sobie jakiś brak, podobnie jak okazywanie 

miłości bez prawdy. Prawda i miłość należą do siebie i wzajemnie się warunkują. Miłość bez prawdy jest 

ślepa. Prawda bez miłości jest okrutna. Prawda i miłość stapiają się z sobą w naszym życiu w miarę 

zbliżania się do Chrystusa. Żyjąc w prawdzie i miłości sprawiamy, że wszystko rośnie ku Temu, który jest 

naszą Głową – ku Chrystusowi.  

 

2. PARAFIALNE RADY DUSZPASTERSKIE  

 

A teraz czas na drugą kwestię, tzn. na naturalne konsekwencje życia opartego na skale, jakie możemy 

dostrzec w jednej z możliwych form zaangażowania się świeckich w budowanie Kościoła, na polu tzw. 

Parafialnych Rad Duszpasterskich.  

 

a. Konstytucja dogmatyczna o Kościele w ten sposób kreśli zadania wszystkich świeckich bez wyjątku: 

„Szczególnym [...] ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne, z którymi ściśle są 

związani, i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły 

chwale Stworzyciela i Odkupiciela” (KK, 31).  

 

Właściwym zadaniem każdego świeckiego chrześcijanina jest zatem głoszenie Ewangelii przez świadczenie 

przykładem życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w realiach świeckich (w rodzinie, w pracy, 

kulturze i badaniach naukowych, w wypełnianiu obowiązków społecznych, ekonomicznych i politycznych). 

Zaangażowanie się wiernych świeckich w tych przestrzeniach posiada nie tylko znaczenie antropologiczne i 

socjologiczne, ale także ściśle teologiczne i kościelne (KKK, 543).  

 

b. Chrześcijanie przy wypełnianiu tego zadania są świadomi tego, iż w Kościele – tak świeccy jak i 

duchowni – tworzymy z Chrystusem jedno ciało. „Tworzymy jedno ciało – uczył św. Jan Chryzostom – i 

ani ciało od głowy nie może być odłączone, ani głowa od ciała. Przestrzenią jesteśmy oddaleni, lecz 

miłością jesteśmy złączeni. Takich więzów nawet śmierć nie może zerwać. Choć nawet umrze moje ciało, to 

jednak dusza będzie żyć i pamiętać o swoim ludzie” (św. Jan Chryzostom, Ante exsilium, 3). 
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Z tej racji – kiedy myślimy o tym Kościele, jaki realizuje się w przestrzeni parafialnej – dostrzegamy 

wyraźnie, iż parafia nie może być oparta wyłącznie na duszpasterskim charyzmacie proboszcza i 

wspomagających go księży. Zaangażowanie i doświadczenie wiary ludzi świeckich jest bardzo pomocne 

duchowieństwu, gdyż świeccy – tkwiąc bezpośrednio w świecie – znają doskonale jego troski, lęki i 

cierpienia. Dlatego Rada Duszpasterska może wiele pomóc duszpasterzom w rozeznaniu ewangelicznej 

gleby, w którą wsiewa się Słowo Boże. Parafia nie stanie się skutecznym ośrodkiem ewangelizacji – a także 

nowej ewangelizacji – jeśli nie będzie miejscem harmonijnej i twórczej współpracy duchownych i 

świeckich. Taka harmonijna i uzupełniająca się nawzajem współpraca jest niczym innym jak tworzeniem 

Kościoła jako wspólnoty. Jest niezbędnym warunkiem ewangelizacji współczesnego świata.  

 

Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i autorytetu – świeccy mają możność, a niekiedy wprost 

obowiązek, ujawniania swojego zdania w sprawach, które dotyczą dobra Kościoła. Odbywać się to powinno 

przede wszystkim za pośrednictwem Parafialnych Rad Duszpasterskich, ustanowionych w tym celu do 

budowania Kościoła w prawdzie, z odwagą i roztropnością, z szacunkiem i miłością wobec każdego (por. 

KK, 37), na wzór owych mężczyzn i niewiast, którzy pomagali apostołowi Pawłowi w głoszeniu Ewangelii. 

Jednym słowem idzie o to, aby świeccy przestali odgrywać rolę pasażerów w łodzi Kościoła, a zajęli 

miejsce załogi.  

 

c. Parafialna Rada Duszpasterska jest potrzebna w każdej parafii, ponieważ każda – nawet najmniejsza 

parafia – stanowi złożony i wielowymiarowy organizm, który winien mieć swoją reprezentację skupiającą 

ludzi wierzących, mających głębokie doświadczenie wiary przeżywanej w „świecie”, silnie zjednoczonych z 

Bogiem, żyjących życiem sakramentalnym oraz postawą służby. Dlatego sam skład Rady winien starać się 

odzwierciedlać całą parafię, jej przekrój społeczny i wiekowy, a liczba członków Rady powinna być 

dostosowana do wielkości parafii. 

 

To też są konieczne warunki do stania się członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Członkiem Rady 

może stać się tylko ten ochrzczony, który odznacza się pewną wiarą, dobrymi obyczajami i roztropnością. 

Nie chodzi przy tym o klakierów, ale ludzi współodpowiedzialnych w sposób roztropny. Rada to przestrzeń 

uważnego słuchania siebie nawzajem. Nie idzie więc o pokazywanie palcem, co powinien zrobić proboszcz, 

ale o ujawnienie tego, co my możemy uczynić razem z nim.  

 

Rada Duszpasterska – jak sama nazwa (consilium) wskazuje – posiada jedynie głos doradczy, a nie 

decyzyjny (jak np. Rada Miasta).  

 

Zadaniem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest budzenie postaw apostolskich pośród parafian, 

wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji 

dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego. Rada ta jest miejscem przystosowania diecezjalnego 

programu duszpasterskiego do sytuacji konkretnej parafii i jego realizacji.  

 

Tego rodzaju apostolstwo nie może opierać się na samej świeckiej wiedzy. Świeccy członkowie Rad winni – 

stopniowo i roztropnie – przygotować się do oceniania wszystkiego w świetle wiary (por. Dekret o 

apostolskiej działalności świeckich, DA, 29). W celu przygotowania się do takiej postawy mogą oni 

korzystać z środków formacyjnych takich jak kongresy, rekolekcje, konferencje, książki, czasopisma, media 

katolickie, służące do zdobycia głębszego poznania Pisma świętego i katolickiej nauki społecznej, do 

pielęgnowania życia duchowego oraz do zastosowania wypróbowania metod (por. DA, 32).  

 

d. Jakimś oglądem obecnego stanu Parafialnych Rad Duszpasterskich w całej Polsce był I Krajowy Kongres 

Parafialnych Rad Duszpasterskich, który miał miejsce w tym roku w Licheniu i zebrał ponad 1200 
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przedstawicieli tychże Rad z terenu całej Polski.  

 

Było to kolejne budzenie „śpiącego olbrzyma”, jakim wciąż pozostaje laikat. Jeśli w każdej z naszych 

parafii – faktycznie, a nie na papierze – istniałaby taka Rada, zyskalibyśmy niemal sto tysięcy świeckich, 

gotowych do działań apostolskich.  

 

Cieszy nas to, iż z impulsu poprzedniego Ogólnopolskiego Programu Duszpasterskiego liczba Parafialnych 

Rad wzrosła czterokrotnie (z 20 % – do 80 %).  

 

Niemniej jednak – co wykazał Kongres – współpraca księży ze świeckimi i świeckich z księżmi stanowi 

ciągle jeszcze problem w Polsce. Potrzeba większej otwartości i dojrzałości z obu stron. Mimo iż 

prezbiterzy przygotowywani są do takiej współpracy podczas studiów, praktyk czy też w procesie stałej 

formacji kapłańskiej, wielu z nich woli uprawiać duszpasterstwo „solowe”, preferuje „obsługiwanie” 

wiernych w pojedynkę; czasami jest to spowodowane negatywnymi doświadczeniami wyniesionymi z takiej 

współpracy w trakcie wcześniejszej pracy duszpasterskiej. Podobnie bywa z parafianami. Bywają tacy, 

którzy twierdzą, że duszpasterstwo to sprawa duchownych, a nie świeckich, ale istnieją także przykłady 

niezwykle owocnej współpracy, których nie można nie zauważyć. 

Problemem, także Parafialnych Rad Duszpasterskich, może być – według nauczania Ojca Świętego 

Franciszka w Evangelii gaudium – nie tyle nadmiar aktywności, co przede wszystkim działalność 

przeżywana źle, bez odpowiedniej motywacji, bez duchowości przenikającej działanie i czyniącej to 

działanie upragnionym. Działalność źle przeżywana sprawia to, że nasze obowiązki męczą ponad granice 

rozsądku, a czasem prowadzą do choroby. Nie idzie tam o pełen pogody trud, lecz o trud uciążliwy, nie 

dający zadowolenia. Ta duszpasterska acedia [apatia] może mieć różne przyczyny. Niektórzy popadają w 

nią, ponieważ podtrzymują projekty nie do zrealizowania i nie przeżywają chętnie tego, co mogliby 

spokojnie robić. Inni dlatego, ponieważ nie akceptują trudnej ewolucji procesów i chcą, aby wszystko 

spadło z nieba. Jeszcze inni, ponieważ przywiązują się do niektórych projektów lub snów o sukcesie, 

podtrzymywanych swoją próżnością. Inni, ponieważ stracili realny kontakt z ludźmi w odpersonalizowanym 

duszpasterstwie, prowadzącym do zwracania większej uwagi na organizację niż na ludzi, tak że bardziej 

entuzjazmują się ‘planem drogi’ niż samą drogą. Jeszcze inni popadają w acedię, ponieważ nie umieją 

czekać i chcą panować nad rytmem życia. Dzisiejsze gorączkowe pragnienie osiągnięcia natychmiastowych 

wyników sprawia, że zaangażowani w duszpasterstwie nie znoszą łatwo poczucia jakichś sprzeczności, 

widocznej porażki, krytyki, krzyża (por. Evangelii gaudium, 82).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec więc prośmy świętego Józefa – stróża Jezusa i Przeczystej Maryi – aby wszystkim członkiniom i 

członkom Parafialnych Rad Duszpasterskich w Polsce pozwolił odkrywać obok siebie obecność Chrystusa, 

kierować wszystkie sprawy po myśli Bożej oraz budzić postawy apostolskie pośród parafian.  

 

Maryjo, Gwiazdo nowej ewangelizacji, 

pomóż nam trwać w komunii z Bogiem i ludźmi, 

w postawie służby, żarliwej i ofiarnej wiary, 

sprawiedliwości i miłości do ubogich, 

aby radość Ewangelii dotarła aż po krańce ziemi, 

i aby żadne peryferie nie były pozbawione jej światła.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, 25.12.2013 
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Abp Stanisław Gądecki. Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

(Katedra Poznańska – 25.12.2013). 
 

Spotykamy się dzisiaj w Poznańskiej Katedrze w noc najradośniejszego orędzia, jakie kiedykolwiek 

usłyszała ludzkość. Razem z ponad dwoma miliardami chrześcijan ze wszystkich stron świata zwracamy 

nasze oczy ku Betlejem, ku temu „skrzyżowaniu dróg całego świata”, gdzie wszystkie narody mogą się 

spotkać razem, aby budować świat odpowiadający ludzkiej godności i przeznaczeniu. To właśnie tam:  

   

„Dla tych, co żyli dawniej, /co będą żyć w przyszłości, / 

I dla nas, /byśmy w każdym dostrzegali brata, / 

Odwieczny Bóg w Dziecięciu zesłał znak miłości, / 

Przemieniając oblicze człowieka i świata” / 

(O. Franciszek Czarnowski, Wiersz wigilijny) 

 

1. NARODZENIE W BETLEJEM  

 

a. Od momentu narodzin Jezusa w Betlejem zdanie: „Bóg stał się człowiekiem” należy do centrum 

chrześcijańskiego wyznania wiary. Dla każdej innej religii, nie wspominając już różnych światopoglądów, 

to zdanie jest nie do przyjęcia jako wewnętrznie sprzeczne. Całość bowiem miałaby w tym przypadku 

identyfikować się z własną częścią. A jednak ten Bóg Wszechimienny i Bezimienny, „który jest wszystkim” 

(Syr 43,27), w olbrzymim wszechświecie raz na zawsze identyfikuje się z człowiekiem.  

 

Doprawdy, konieczne było właśnie takie utożsamienie, bo: „Gdyby Chrystus nie był prawdziwym Bogiem, 

nie mógłby nas uratować; gdyby nie był prawdziwym człowiekiem, nie mógłby być dla nas przykładem” 

(św. Leon Wielki). „Gdyby nie było niebieskiego i błogosławionego narodze¬nia Zbawiciela, gdyby ono nie 

miało nic boskiego i nie przekraczało ludzkiej natury, nigdy by Jego nauka nie przeniknęła całego świata” 

(Orygenes, Homilia na Nawiedzenie Najświętszej Panny). 

 

Bóg pojawił się w Betlejem nie tylko w ciele człowieka, On pojawił się w postaci ludzkiego dziecka, dzięki 

czemu Jego zstąpienie na ziemię było jednocześnie objawieniem Jego prostoty. Bóg dla nas staje się mały. 

On przychodzi do nas jako bezbronne i potrzebujące naszej pomocy dziecko. On w punkcie wyjścia 

sprawia, że nie boimy się Jego wielkości. Nie chce nas przytłoczyć swoją siłą. On nie uczestniczy w grze 

przemocy, bogactwa i podbojów, która zdaje się kształtować nasze ludzkie dzieje. Jest raczej mocą, która 

zwycięża Złego, ostatecznym zwycięstwem nad grzechem i śmiercią. Jest mocą leczącą rany, które 

oszpecają obraz Stwórcy w Jego stworzeniach. 

 

Staje się dzieckiem, ponieważ prosi o naszą miłość. Nie pragnie od nas niczego innego jak tylko miłości, 

dzięki której spontanicznie uczymy się zgłębiać Jego pragnienia, Jego myśli i Jego wolę. Uczymy się żyć z 

Nim i wraz z Nim doznawać także pokory wyrzeczenia, która należy do istoty miłości.  

 

b. Co sprawiło, że Nieograniczony Bóg zapragnął narodzić się w ograniczonym ciele człowieka? – pyta sam 

siebie św. Grzegorz z Nyssy, a jego odpowiedź brzmi następująco:  

„Gdybyś wykreślił z naszego życia dobrodziejstwa, jakich nam Bóg udziela, nie znalazłbyś poza nimi 

prawie nicze¬go, co mogłoby cię doprowadzić do poznania tegoż Boga. Wszak dobroczyńcę poznajemy 

tylko po otrzymywanych od niego dobrodziejstwach; z ich rodzaju wnioskujemy o naturze tego, który nam 

je świadczy. Jeśli zaś tą drogą stwierdziłeś, iż specjalną właściwością Boskiej natury jest miłość ku nam, 

ludziom, to tym sa¬mym poznałeś już podstawę i przyczynę zamieszkania Boga pośród ludzi.  
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Przecież nasza chora natura potrzebo¬wała lekarza; przecież człowiek, który upadł, potrzebo¬wał kogoś, 

kto by go podniósł; przecież ten, który utracił łączność z dobrem, potrzebował pośrednika, dopomaga-jącego 

mu do nawiązania z powrotem owej łączności. [...] Czyżby to były zbyt błahe i drobne motywy, by skłonić 

Boga do zstąpienia na ziemię i nawiedzenia w charakterze lekarza, ludzkiej natury, gdy ród ludzki 

znajdował się w tak żałosnym i nędznym położeniu? (św. Grzegorz z Nyssy, Wielka katecheza).  

 

„Po życiu pełnym bezsensu i rozpaczy,/ 

Zmieniony ręką boską w srebrnego anioła,/ 

W noc, /która gwiazdą betlejemską straszy,/ 

Człowiek pewien przyfrunął/ tam, gdzie Dziecko woła. [...] 

 

I wiedząc, że za chwilę śnieg znów się zakrwawi,/ 

Rzekł anioł: /Dziecko ziemię nie od krwi wybawi./ 

Jak promień, /co przywraca czarnej fali płynność,/ 

Tak ono zbrodni ludzkiej /przywróci niewinność”/ 

(Czesław Miłosz, Baśń wigilijna) 

 

2. NARODZENIE W SERCU  
 

a. „Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel”. To orędzie nie odnosi się tylko do przeszłości. 

Ono obejmuje wszystkie czasy; przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. „Także dzisiaj i każdego dnia aż do 

końca czasów Chrystus będzie się wciąż na nowo poczynał w Nazarecie i rodził w Betlejem” (Beda 

Czcigodny In Ev. S. Lucae, 2). Będzie każdego dnia rodził się w naszych sercach, bo w sercu chrześcijanina 

każdy dzień jest Bożym Narodzeniem. 

 

„Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani! Nie miejsce na smutek, kiedy rodzi się życie; 

pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia.  

 

Nikogo ona nie omija, wszyscy mają ten sam powód do tego wesela, bo nasz Pan niweczy grzech i śmierć, a 

chociaż nikogo nie znajduje wolnego od winy, to przecież wszystkich przychodzi wyzwolić.  

 

Niech się weseli święty, bo bliski jest palmy zwycięstwa;  

niech się raduje grzeszny, bo dane mu jest przebaczenie;  

niech powróci do życia poganin, bo do niego jest powołany. [...] 

 

Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne 

obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj” (św. Leon Wielki, Kazanie I o Narodzeniu 

Pańskim, 1-3). 

 

Naszą pierwszą reakcją na Boże Narodzenie może być tylko radość. Choinka, kolorowe światełka, zimne 

ognie, gwiazda na niebie i Święty Mikołaj, podarunki, kolędy to nasza domowa liturgia, która ma w sposób 

zewnętrzny i prosty wyrazić ową radość. Boże Narodzenie przywraca urok każdego ludzkiego dzieciństwa: 

radość pierwszego oddechu na ziemi, pierwszego płaczu i uśmiechu, pierwszego, jeszcze nieświadomego, 

spojrzenia na matkę. Radość pierwszego słowa, pierwszego kroku, pierwszej myśli.  

 

Z czego bierze się owa radość? Ona rodzi się ze zdumienia serca, że Bóg może być tak blisko nas, że myśli 

o nas, że działa w historii. Bóg staje się tak bliski, że można Go zobaczyć i dotknąć. Boże Narodzenie jest 

samą radością, bo dostrzegamy, że Bóg zniża się aż do poziomu człowieka, by go do siebie wywyższyć; W 

tym Dzieciątku to, czym jest Bóg, a więc wieczność, moc, świętość, życie łączy się z tym, czym my 

jesteśmy: słabością, grzechem, cierpieniem, śmiercią (por. Benedykt XVI, Przedziwna wymiana. Audiencja 
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generalna – 4.01.2012).  

 

b. Każde wspomnienie narodzin Dzieciątka Jezus przypomina nam, jak wielką wartość ma ludzkie życie, 

życie każdego człowieka, życie od pierwszej chwili jego zaistnienia aż do naturalnej śmierci. Kto otwiera 

swe serce „Niemowlęciu owiniętemu w pieluszki i leżącemu w żłobie” (por. Łk 2,12), ten patrzy z 

szacunkiem na ludzkie życie.  

 

Takiego spojrzenia zabrakło pewnej polskiej działaczce feministycznej, która – wykorzystując z 

premedytacją wymowę Wigilii Bożego Narodzenia – bawi się, prawdziwą lub fikcyjną, zapowiedzią aborcji 

własnego dziecka w Wigilię. Jak to bywa w zwyczaju feministek, tłumaczy, iż jej zdaniem zarodek to 

wyłącznie „emocjonalna metafora”. Że ciąża to bardzo duży koszt dla organizmu; proces który może 

przekraczać czyjeś możliwości poświęcenia. Że tylko matka ma prawo mówić od początku ciąży czy ma ona 

do czynienia z dzieckiem czy też nie.  

 

Te subiektywistyczne argumenty dobrze znamy. Niemniej jednak, wobec ludzi wprowadzanych w błąd, 

trzeba w tak uroczystej chwili przypomnieć raz jeszcze nauczanie Kościoła: „Wśród wszystkich przestępstw 

przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek 

szczególnie poważny i godny potępienia. [...]  

 

Tym, kto zostaje zabity, jest istota ludzka u progu życia, a więc istota najbardziej niewinna, jaką w ogóle 

można sobie wyobrazić: nie sposób uznać jej za napastnika, a tym bardziej za napastnika 

niesprawiedliwego! Jest ona słaba i bezbronna do tego stopnia, że jest pozbawiona nawet tej znikomej 

obrony, jaką stanowi dla nowo narodzonego dziecka jego błagalne kwilenie i płacz. Jest całkowicie 

powierzona trosce i opiece tej, która nosi ją w łonie. Ale czasem to właśnie ona, matka, podejmuje decyzję i 

domaga się zabójstwa tej istoty, a nawet sama je powoduje”.  

 

Owszem, „to prawda, że często przerwanie ciąży jest dla matki przeżyciem dramatycznym i bolesnym, 

ponieważ decyzja o pozbyciu się owocu poczęcia nie zostaje podjęta z racji czysto egoistycznych i dla 

wygody, ale w celu ratowania pewnych ważnych dóbr, takich jak własne zdrowie albo godziwy poziom 

życia innych członków rodziny. Czasem zachodzi obawa, że poczęte dziecko będzie musiało żyć w tak 

złych warunkach, iż lepiej się stanie, jeśli się nie narodzi. Jednakże wszystkie te i tym podobne racje, 

jakkolwiek poważne i dramatyczne, nigdy nie mogą usprawiedliwić umyślnego pozbawienia życia 

niewinnej istoty ludzkiej” (Evangelium vitae, 58).  

 

„Niektórzy próbują usprawiedliwić przerywanie ciąży, uważając, że owoc poczęcia przed upływem pewnej 

liczby dni nie może być uważany za osobowe życie ludzkie. W rzeczywistości, „od chwili zapłodnienia 

komórki jajowej rozpoczyna się życie, które nie jest życiem ojca ani matki, ale nowej istoty ludzkiej, która 

rozwija się samoistnie. Nie stanie się nigdy człowiekiem, jeżeli nie jest nim od tego momentu. Tę oczywistą 

prawdę, zawsze uznawaną, [...] nowoczesna genetyka potwierdza cennymi dowodami. Ukazała ona, że od 

pierwszej chwili istnieje dokładny program tego, kim będzie ta żywa istota: człowiekiem, tym konkretnym 

człowiekiem, którego cechy szczególne są w pełni określone. Od zapłodnienia rozpoczynają się dzieje życia 

człowieka, choć potrzeba czasu, aby każda z jego wielkich potencjalnych zdolności w pełni się 

ukształtowała i mogła być wykorzystana” (Evangelium vitae, 58.60).  

 

c. Myśląc w dzisiejszą Wielką Noc o tryumfie życia, nie sposób nie odnieść się krótko do drugiej sprawy, 

jaką jest próba odmawiania pracownikom służby zdrowia klauzuli sumienia. Klauzula ta jest prawem 

człowieka do kierowania się sumieniem w wyborach moralnych w życiu społecznym i zawodowym. 

Niedawno jednak Komitet Bioetyki przy Prezydium Państwowej Akademii Nauk zasugerował konieczność 
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radykalnego zawężenia możliwości odwołania się tychże pracowników do klauzuli sumienia. W przyjętym 

dnia 12 listopada br. stanowisku napisano m.in., że klauzula ta nie może zwalniać lekarza z obowiązku 

wypisania recepty na środek antykoncepcyjny, także wczesnoporonny. Tego rodzaju ograniczanie lekarzom 

sprzeciwu sumienia to efekt nacisków politycznego programu anty-life, który z praktyki zabijania życia 

ludzkiego (aborcji czy eutanazji) usiłuje uczynić prawo człowieka. 

Winniśmy bronić sumienia lekarzy, bo medycyna pozbawiona sumienia staje się medycyną wrogą 

człowiekowi i przeistacza się często w medycynę kryminalną. Składana przez lekarzy przysięga Hipokratesa 

zobowiązuje ich do ochrony życia ludzkiego w każdej sytuacji i w każdym okresie istnienia, od poczęcia aż 

do naturalnej śmierci. Nie idzie tutaj o sprawy drugorzędne, ale o tak istotną kwestię, jaką jest życie 

człowieka.  

 

Każdy lekarz winien mieć prawo do odmówienia wykonania czynu, który jest skierowany przeciwko życiu, 

a więc aborcji (czyli uśmiercania dzieci w łonie ich matek), jak i podejmowania aktów skierowanych 

przeciwko normalnie funkcjonującemu organizmowi człowieka (np. udzielanie środków 

antykoncepcyjnych, które niszczą ludzką płodność, eutanazji i eugeniki, czyli pozbawiania życia ciężko 

chorych i niepełnosprawnych).  

„Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy 

wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie” 

(Tt 2,11-12).  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Gdybyśmy my – jako chrześcijanie – poważnie potraktowali Boże Narodzenie; gdybyśmy uwierzyli w Syna 

Bożego; gdybyśmy zrozumieli, że Bóg stał się człowiekiem, by człowiek stał się drogą do Boga; gdybyśmy 

nadstawili ucha na betlejemską pieśń o pokoju i ludziach dobrej woli, i wzięli ją sobie do serca; gdybyśmy 

w tę Świętą Noc nareszcie się przebudzili – świat wyglądałby inaczej. Zniknęłaby kultura rodząca 

zagubienie i niezadowolenie, obojętność i samotność, nienawiść i przemoc, pojawiłaby się kultura życia, 

światła, nadziei i miłości!  

 

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia! Na koniec życzę wszystkim tutaj obecnym, także tym, którzy z 

różnych względów nie mogli znaleźć się razem z nami, wszystkim mieszkańcom Miasta Poznania i 

Archidiecezji Poznańskiej, słuchaczom katolickiego Radia Emaus, by w sercu każdego z Was prawdziwie 

narodził się Syn Boży. Byście uwierzyli w Syna Bożego. O taką właśnie wiarę proszę słowami poety: 

 

„Sercem go przyjąć gorącym,  

Na ścieżaj otworzyć wrota –  

Oto, co czynić wam każe  

Miłość, największa cnota. [...] 

 

Wzajemne przebaczyć winy,  

Koniec położyć usterce,  

A z walki wyjdzie zwycięsko  

Walczące narodu serce” 

(Jan Kasprowicz, Przy wigilijnym stole)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 95. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 

27.12.2013 

Abp Stanisław Gądecki. Polsko, umiej być wdzięczna. 95. rocznica wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego (Fara Poznańska – 27.12.2013). 
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Dzisiaj obchodzimy 95-tą rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Za czasów II Rzeczypospolitej 

zwano je Powstaniem Grudniowym, albo Powstaniem Poznańskim. Różne były jego nazwy, ale ten sam 

czyn zbrojny, dzięki któremu Polonia Maior, czyli Macierz Polaków, została – po okresie zaborów – objęta 

granicami odrodzonego państwa polskiego. Było to jedno z trzech (obok powstania wielkopolskiego 1806 

roku i powstania sejneńskiego w 1919 roku), zwycięskich powstań w dziejach Polski i to też daje pojęcie o 

jego randze.  

   

1. POWSTANIE 
 

Do tego dzieła Wielkopolanie przygotowywali się długoletnią pracą organiczną, owocującą 

przekształceniem siebie w społeczeństwo nowoczesne, o wysokim poziomie świadomości narodowej, 

pierwsze społeczeństwo solidarne, identyfikujące sprawę narodową z Kościołem. 

 

a. W ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku trwała ogromna aktywność społeczna duchowieństwa 

wielkopolskiego. W odpowiedzi na natężającą się germanizację, duchowieństwo to zainicjowało walkę o 

tożsamość narodową Polaków. Tę walkę toczyło zarówno w sferze politycznej, oświatowo-kulturalnej, jak i 

ekonomicznej. Głoszono kazania patriotyczne, organizowano wieczory śpiewów religijnych i 

patriotycznych, propagowano symbole narodowe (np. ubieranie się w stroje narodowe i ludowe podczas 

wizytacji biskupich), organizowano wiece, zebrania i różne uroczystości, podczas których manifestowano 

przynależność do polskości oraz krytykowano niemczenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 

 

Kapłani podejmowali wysiłki na rzecz wspierania oświaty ludu i utrzymania ducha narodowego. Czynnie 

współpracowali z Towarzystwem Pedagogicznym, Towarzystwem Oświaty Ludowej i Towarzystwem 

Czytelni Ludowych. Uczyli języka polskiego, dostarczali elementarze i książki polskie. W jednym tylko 

1896 roku oskarżono kilkunastu duchownych o nielegalne nauczanie języka polskiego na lekcjach religii. 

Księża narażali się przez to na represje ze strony władz pruskich, co jednak nie zahamowało ich pracy. W 

1901 roku wybuchł we Wrześni strajk dzieci, które sprzeciwiły się odmawianiu pacierza po niemiecku i 

nauce religii w tymże języku. Surowe kary, jakie wobec nich zastosowały władze pruskie stały się głośne 

niemal w całej Europie, zaś Marię Konopnicką natchnęły do napisania „Roty”. Duszą i motorem tych 

wydarzeń był wrzesiński wikariusz, ks. Jan Laskowski (już wcześniej karany za udzielanie prywatnych 

lekcji języka polskiego). 

 

Duchowieństwo organizowało w parafiach Kółka Rolnicze, aby podnieść poziom zawodowy polskich 

rolników. Zakładano Towarzystwo Robotników Polskich, które miało cele religijne, wychowawcze, 

zawodowo-gospodarcze i samopomocowe. Bardzo znaczącą rolę odegrali duchowni w rozwoju 

spółdzielczości w zaborze pruskim; pracowali w administracji spółdzielni kredytowych. Jeden ze znawców 

tego zagadnienia napisał: „tylko bezinteresownej i ofiarnej pracy duchowieństwa należy przypisać, że w tej 

dzielnicy Polski spółdzielczość wiejska, która zaczęła się załamywać pod wpływem kryzysu rolnego lat 

siedemdziesiątych XIX wieku, nie upadła, lecz przezwyciężając trudności gospodarcze rozwinęła się 

świetnie”.  

 

Szczególną formą działalności w obronie narodowości polskiej była działalność parlamentarna 

duchowieństwa (w latach 1848-1918 duchowni wielkopolscy posiadali 48 mandatów poselskich). 

 

b. Po raz pierwszy jednak na większą skalę zbiorową wolę odrodzenia państwa polskiego wyraził Polski 

Sejm Dzielnicowy. Ten jednoizbowy parlament zebrał się w Poznaniu i obradował w dniach od 3 do 5 

grudnia 1918 roku. W jego obradach wzięło około 1100 Polaków zamieszkujących ziemie pozostające w 

granicach Rzeszy niemieckiej. Byli to delegaci 4 milionów Polaków z terenów dawnego polskiego Pomorza, 

z Prus Królewskich, ze Śląska, z Prus Książęcych Warmiacy i Mazurzy oraz Polacy przebywający na 

wychodźstwie. W tej grupie znalazło się 129 kobiet i 75 katolickich księży.  
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Uczestnicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego byli świadomi tego, że głównymi wrogami zmartwychwstania 

Polski byli Niemcy, lecz jednocześnie nie byli przeciwni wszystkim Niemcom w ogóle: „Nie chcemy walki 

z tą częścią ludności niemieckiej zasiedziałej, która zawsze w zgodzie żyła z Polakami i która z nami w 

przyszłości także w zgodnem pozostanie współżyciu. Wrogami jesteśmy tylko tej nielicznej klasy 

urzędników i agitatorów hakatystycznych, którzy wnieśli do naszych dzielnic zarzewie nienawiści i teorię 

niesprawiedliwości, którzy podżegali ludność niemiecką przeciw ludności polskiej i krzywdę i gwałt 

Polakom zadawane sławili jako zdobycz prawdziwie niemieckiego ducha” (Dziennik Polskiego Sejmu 

Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu 1918, Poznań 1918, s. 40).  

 

c. Potem – dnia 26 grudnia – przybył do Poznania Ignacy Jan Paderewski, witany z niebywałym 

entuzjazmem i sprawy zaczęły się toczyć z wielkim przyśpieszeniem.  

 

Gdy powstanie faktycznie wybuchło, do końca 1918 roku pozostały tylko cztery dni. Stąd główne 

wydarzenia, które miały zadecydować o jego powodzeniu lub klęsce, dokonały się w roku 1919. 

Opanowywanie Poznania trwało kilka dni. Ostatni akt wyzwalania miasta dokonał się dopiero 6 stycznia, 

gdy opanowano Ławicę, ostatni punkt kontrolowany przez Niemców. 

 

A potem z poznańskiego centrum – niczym kręgi po wodzie – po całej wielkopolskiej ziemi rozlała się 

powstańcza fala. Po wsiach i miasteczkach Polacy zajmowali niemieckie urzędy (dworce, poczty i ratusze) i 

wywieszając polskie flagi proklamowali objęcie władzy. Na sztandarach haftowano hasła: „Z Bogiem za 

Ojczyznę” (2. Pułk Strzelców Wlkp.), „Mocą Bóg, celem Ojczyzna” (6. Pułk Strzelców Wlkp.) itp. 

 

Ciekawym opisem początku początków powstania jest zachowany w Bibliotece Kórnickiej Dziennik (sygn. 

BK 11858) Hellmuth’a Nickelmanna, adiutanta dowódcy garnizonu w Pile, majora Gustava von Plehwe.  

 

„Dziennik” ten rozpoczyna się w następujący sposób: „Pod koniec grudnia w prowincji Poznań polskie 

bandy zaczęły napadać na niemieckich posiadaczy ziemskich, miasta i wioski. Niemieccy urzędnicy i 

władni nie traktowali wcześniejszych polskich działań z odpowiednią powagą, dlatego też polskie powstanie 

ich zaskoczyło. Nie zostały zastosowane żadne środki zapobiegawcze. W ciągu kilku dni Polacy zdobyli 

przewagę na terenie prawie całej prowincji Poznań. Fala powstańcza zaszła aż w okolice Piły; Polacy 

usadowili się w Budzyniu, Czarnkowie i w okręgu Wyrzysk. W wyniku spowodowanej przez rewolucję 

decentralizacji oraz bezsilności urzędników i władz brakowało w pierwszym rzędzie jednolitej woli, która 

mogłaby przeciwstawić się polskiej żądzy władzy. Błagania i postulaty ludności niemieckiej, 

zamieszkującej te tereny, by udzielić jej wsparcia militarnego i ochrony, nie mogły wówczas zostać 

zrealizowane”.  

 

Godnym odnotowania był aktywny udział duchowieństwa w samym Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. 

Księża brali czynny udział w tajnych organizacjach, przygotowujących powstanie, organizowali 

manifestacje, Rady Ludowe, byli ich członkami, często przewodniczącymi, przeprowadzali zbiórki 

pieniędzy, lekarstw, nawoływali żołnierzy pochodzenia polskiego do przejścia na stronę armii powstańczej, 

niekiedy sami organizowali oddziały powstańcze, pełnili funkcję kapelanów. Do najwybitniejszych 

uczestników Powstania Wielkopolskiego należeli: w okręgu gnieźnieńskim – ks. Mateusz Zabłocki, w 

okręgu witkowskim – ks. Tadeusz Skarbek Malczewski, w inowrocławskim – ks. prałat Antoni Laubitz, w 

pakoskim – ks. poseł Józef Kurzawski, w szubińskim – ks. Ludwik Sołtysiński. Ogół duchowieństwa 

cechowała ofiarność, odwaga cywilna i postawa wysoce patriotyczna. 

 

Oczywiście powstańcza działalność duchowieństwa spotkała się z silną reakcją władz pruskich. 

Przeprowadzały one w brutalny sposób rewizje oraz aresztowania podejrzanych księży, którzy bardzo często 

byli czynnie znieważani i bici. Żołnierze niemieccy demolowali kościoły i plebanie, niszczyli ołtarze, 

naczynia i szaty liturgiczne. Dwóch księży Archidiecezji Gnieźnieńskiej zostało skazanych na karę śmierci 

za aktywny udział w powstaniu (ks. I. Zabłocki z Gniezna i ks. F. Hoffman z Wysokiej), choć wyroków nie 

wykonano. Ciekawe, jak dzisiaj ocenialiby tę działalność duchowieństwa ci, którzy powtarzają nieustannie o 

konieczności nie mieszania się Kościoła do polityki?  
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W styczniu 1919 roku, Wielkopolska nie należąca już do Niemiec, ale nie należąca jeszcze do Polski 

zyskała de facto rangę niezależnego „państwa wielkopolskiego”, zorientowanego na połączenie się z 

niepodległą Polską. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał 

na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 roku, kończącego I wojnę światową. 

 

Dnia 28 czerwca 1919 roku został podpisany traktat pokojowy, na mocy którego całość ziem zajętych przez 

powstanie zostało przekazanych państwu polskiemu. Trzy dni później zniesiono granicę celną między 

Wielkopolską a Rzeczpospolitą. Dnia 28 sierpnia 1919 roku armia wielkopolska weszła w skład wojska 

polskiego. W ten sposób ziemia twórców polskiej państwowości, ziemia Mieszka i Bolesława, stała się 

integralną częścią odrodzonej Rzeczpospolitej. 

 

Hołd postawie ówczesnych Wielkopolan złożył Józef Piłsudski, witany w Poznaniu dnia 26 października 

1919 roku. Powiedział on wówczas: „Wy, Wielkopolanie, rzuceni zostaliście do walki, którą wam wróg 

nieubłagany wypowiedział w tej dziedzinie, w której Polska zawsze w wielkim stopniu najsłabsza była. [...] 

Walka została wam rzucona w dziedzinie organizacji, w dziedzinie umiejętności wytwarzania codziennego, 

szarego, pełnego obowiązków i pełnego trudu życia. [...] Gdy myślę o zadaniach stojących przed Polską, 

chciałbym wnieść od was do Polski całą waszą namiętność pracy, która by Polskę przeniknęła, dać 

umiejętność organizowania pracy sumiennej, umiejętność pracy uczciwej”.  

 

2. WDZIĘCZNOŚĆ  
 

W swoim czasie siostra Faustyna napisała w „Dzienniczku”: „Ojczyzno moja kochana, Polsko, (...) umiej 

być wdzięczna!” 

 

Polsko, umiej być wdzięczna – za dar wolności.  

Polsko, umiej być wdzięczna – za dar pokoju.  

Polsko, umiej być wdzięczna – za ludzi, którzy ofiarowali swoje życie za wolność Ojczyzny i którzy dzisiaj 

dbają o wolność, pokój i miłość na naszej ojczystej ziemi.  

 

A w jaki sposób możemy okazać naszą wdzięczność Bogu? Papież Jan Paweł II w orędziu na Światowy 

Dzień Młodzieży w Kolonii – nawiązując do darów, które Mędrcy ze Wschodu złożyli u stóp Jezusa – 

powiedział: „Ofiarujcie Panu złoto waszego istnienia, to znaczy wolność naśladowania Go z miłości, 

odpowiadając wiernie na Jego wołanie; wznieście ku Niemu kadzidło waszej gorącej modlitwy, ku czci Jego 

chwały; ofiarujcie Mu mirrę, czyli pełne wdzięczności uczucie ku Niemu, prawdziwemu Człowiekowi, 

który umiłował nas aż do śmierci jako złoczyńca na Golgocie”. A więc wyrazem naszej wdzięczności Bogu 

za dar wolności winno być: życie, modlitwa i miłość. Życie, które podoba się Bogu, modlitwa, która nas z 

Nim ściśle łączy, miłość, która jest jedyną drogą ku Niemu. 

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec zwróćmy się do Boga – słowami księdza Piotra Skargi – prosząc Go o wolność i niepodległość 

naszej Ojczyzny: „Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za 

przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, 

chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, 

spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi 

Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, 

rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie 

zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.  

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego przed koronacją obrazu św. Józefa, 5.1.2014 
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List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego przed koronacją cudownego obrazu św. Józefa z kościoła 

karmelitów w Poznaniu 
 

 

Umiłowani Archidiecezjanie, 

Drodzy Ojcowie Karmelici, 

Czcigodne Siostry Karmelitanki,  

Członkinie i Członkowie Trzeciego Zakonu,  

Członkowie Bractwa św. Józefa,  

Bracia i Siostry w Chrystusie!  

 

 

W tych dniach żyjemy rozpromienieni duchową radością Bożego Narodzenia. Cieszymy się historycznym 

przyjściem na ziemię Syna Bożego, narodzonego z Dziewicy Maryi, narodzonego i wzrastającego pod 

opieką św. Józefa z Nazaretu.  

 

O ile zazwyczaj, myśląc o Świętej Rodzinie, koncentrujemy się na osobie Maryi, tym razem – w obliczu 

bliskiej koronacji – pragniemy zatrzymać się kilka chwil na rozważeniu roli tego, który ma zostać 

uroczyście ukoronowany, czyli na osobie i dziele św. Józefa.  

 

 

1. DOMNIEMANY OJCIEC  
 

Św. Józef wywodził się z królewskiego rodu Dawida (por. Mt 1,1-17). Pismo Święte nie przekazuje żadnych 

danych o jego latach dziecięcych ani o jego młodości. Wiadomo tylko, że pochodził z Betlejem. Że w latach 

dojrzałych przeniósł się do Nazaretu (por. Łk 2,1-5).  

 

Przyjmując Maryję za żonę, Józef przyjął jednocześnie i otoczył największą troską jej Dziecko, które nie 

było jego fizycznym Dzieckiem. Tobie – powie o Józefie św. Bernard – Bóg „udzielił tego, co wielu królów 

i proroków pragnęło widzieć i czuć, a nie widzieli ani nie usłyszeli. Lecz cóż mówię: zobaczyć i usłyszeć? 

Ty mogłeś nosić na ręku Zbawiciela, prowadzić Go za rękę, obejmować Go, całować, żywić i strzec Go”. W 

ten sposób Józef uświadomił mężom i ojcom wszystkich czasów, że to, czego najbardziej potrzebują ich 

bliscy, to nie tyle stworzenie nadzwyczajnych warunków materialnego dobrobytu, ile raczej miłości i 

obecności.  

 

2. CZŁOWIEK SPRAWIEDLIWY  

   

Biblia nazywa Józefa człowiekiem „sprawiedliwym” (Mt 1,19). W języku Pisma Świętego „sprawiedliwy” 

znaczy tyle co pobożny, nieposzlakowany, wykonawca woli Bożej, albo też człowiek dobry i pomocny 

bliźnim. Jednym słowem: sprawiedliwym jest ten, kto miłuje Boga i świadczy o tej miłości wobec bliźnich, 

całym swym życiem służąc bliźniemu.  

 

W obliczu zaskakujących losów Maryi i Jej Syna, Józef nie kierował się własną spontanicznością, lecz w 

milczeniu wsłuchiwał się w głos Boży, pozostając do końca posłusznym woli Bożej. Posłusznym również w 

takich sytuacjach, które wymagają od niego heroicznej wiary (por. Mt 1,18-25; Mt 1,18-25). Posłuszeństwo 

woli Bożej rozwinęło jego życie wewnętrzne, z którego czerpał rozwagę i siłę – właściwą duszom prostym i 

jasnym – dla swoich wielkich decyzji. 
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Ojcowie Kościoła podkreślają, że – do opieki nad Świętą Rodziną – Opatrzność wybrała męża 

„sprawiedliwego” o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych i 

powtarza za świętym Bernardem z Clairvaux: „Od niektórych świętych otrzymujemy pomoc w 

szczególnych sprawach, ale od św. Józefa pomoc jest udzielana we wszystkich, a poza tym broni on tych 

wszystkich, którzy z pokorą zwracają się do niego”. Bodajże największą czcią do świętego Józefa 

wyróżniała się św. Teresa z Avila, wielka reformatorka Karmelu. Twierdziła ona, że o cokolwiek prosiła 

Pana Boga za jego przyczyną, zawsze otrzymała i nigdy się nie zawiodła.  

 

W ślady Józefa z Nazaretu poszły całe generacje tych ojców rodzin, którzy – ukształtowani na wzór jego 

prostego i pracowitego życia – wycisnęły szlachetne znamię na duszach swoich dzieci, odkrywając przed 

nimi nieocenioną wartość wiary. 

 

3. CZŁOWIEK PRACY  

 

Codziennym wyrazem miłości w życiu Rodziny Nazaretańskiej była praca. W małej wiosce Nazaret, Józef 

był rzemieślnikiem (por. Mt 13,55; Mk 6,3), który w skromnych warunkach – o czym świadczy grota 

zamieszkiwana przez jego rodzinę – wykonywał pracę w drewnie. Nie brakowało mu pracy. Posiadał też 

prawdopodobnie kawałek gruntu, gdzie uprawiał nieco oliwek, winogron i figi. Jego życie było skromne, 

lecz wystarczające dla utrzymania rodziny.  

 

Lata dziecięce były dla Jezusa okresem nauki pracy w warsztacie Józefa (por. Łk 2,51). Poprzez swój 

warsztat, przy którym pracował razem z Jezusem, Józef przybliżył ludzką pracę do tajemnicy Odkupienia 

(por. Redemptoris custos, 22). Dzięki Chrystusowi ludzka praca została w szczególny sposób odkupiona. 

Dzięki pracy człowiek może przybliżać się do Boga i uczestniczyć w Jego zbawczych zamierzeniach.  

 

Św. Józef – jako człowiek pracy – jest wzorem owych pokornych ludzi, których chrześcijaństwo wynosi do 

wielkich przeznaczeń. Jego życie dowodzi, że mężczyzna może pracować wszędzie, byleby tylko miał dla 

kogo żyć. Że nie potrzeba dokonywać rzeczy wielkich; wystarczy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste 

– byle tylko autentyczne.  

 

4. WYCHOWAWCA 
 

Oprócz obrony życia Jezusowego Józef miał również obowiązek wychowania Zbawiciela. On wprowadził 

swojego adoptowanego Syna w ramy rodziny, wspólnoty, wsi i narodu. Wprowadził też w związek z 

Bogiem. Dzięki niemu Jezus dowiedział się o przymierzu Izraela z Bogiem. Nauczył się żyć według Bożych 

zasad. On też przekazał Jezusowi wiedzę o wykonywanym przez siebie zawodzie, co należało wówczas do 

podstawowych obowiązków izraelskiego ojca. Panowało bowiem przekonanie, że kto nie nauczy syna 

uczciwego zawodu, ten przygotowuje złoczyńcę. Józef był dobrym wychowawcą zawodu, skoro Jezus 

został nazwany „synem cieśli”.  

 

Józef z Nazaretu uczy nas tego, jak wielką wartość stanowi rodzina. Ona jest wspólnotą, komunią osób 

zjednoczonych miłością. Każda rodzina może zbudować taką miłość, jeśli tylko małżonkowie stają się 

„bezinteresownym darem z siebie samego”, bezwarunkowo i na zawsze (por. Gaudium et spes, 24). Jeśli 

tylko ta miłość małżeńska, rodzicielska, rodzinna jest ciągle uszlachetniana przez wspólne troski i radości, 

przez wspieranie się wzajemne w trudnych chwilach. Jeśli zapomina o sobie samym dla dobra umiłowanego 

człowieka. Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa. Wiedział o tym dobrze św. Józef i dlatego nie zawahał się 

zawierzyć Bogu siebie i swojej Rodziny, a dzięki temu zawierzeniu spełnił do końca misję wobec Maryi i 
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Jej Syna, powierzoną mu przez Boga (por. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej przed 

sanktuarium św. Józefa, Kalisz – 4.06.1997).  

   

5. OBRAZ ŚWIĘTEGO JÓZEFA W POZNAŃSKIM SANKTUARIUM  
 

Obecność św. Józefa w Kościele jest nadzwyczajna. Wystarczy spojrzeć ile rodzin zakonnych jest jemu 

poświęconych. Ile rozważań i książek zostało napisanych na jego temat. Ile kościołów wzniesiono ku jego 

czci. Prawie nie ma kościoła, w którym nie byłoby jego obrazu czy figury. Setki tysięcy ludzi nosiło, nosi i 

będzie nosić jego imię. Ileż to bractw zostało założonych pod jego imieniem i żyje pod jego patronatem. Jak 

liczne są teksty papieży, w których wysławia się jego postać. Dziesiątki tysięcy stron napisało o nim tylu 

świętych i autorów duchowych. Punktem kulminacyjnym tej obecności jest adhortacja apostolska Jana 

Pawła II „Redemptoris Custos”, o postaci i misji św. Józefa w życiu Chrystusa i Kościoła. 

 

Bliskim nam miejscem, gdzie nieustannie przypomina się postać i dzieło św. Józefa oraz rozwija się jego 

kult jest jego sanktuarium w Poznaniu. Pierwsi Karmelici przybyli tutaj prawie cztery wieki temu, na 

zaproszenie Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, generała Wielkopolski i wojewody łęczyckiego – dnia 19 

kwietnia 1618 roku. Z dotychczasowych badań wynika, że drewniany kościół św. Józefa w Poznaniu był 

pierwszym kościołem karmelickim pod tym wezwaniem w Polsce. Jego uroczyste poświęcenie miało 

miejsce dnia 21 czerwca 1621 roku.  

 

W dziejach karmelitów poznańskich pojawiało się wiele obrazów tego Patrona, z których ostatni, został 

namalowany w latach 90-tych ubiegłego wieku przez Jerzego Kumalę. Jest to kopia – wykonanego w 1668 

roku – łaskami słynącego obrazu flamandzkiego artysty, brata Łukasza Charles’a Sibrecque, karmelity 

bosego, mieszkającego w Rzymie w klasztorze Santa Maria della Scala. Artysta przedstawił na nim Józefa 

w sile wieku, zamyślonego, lecz promieniującego dobrocią, troskliwością i szczęściem. Podtrzymując 

Jezusa na lewym ramieniu, prawą ręką wskazuje on na Tego, który jest Zbawicielem, Drogą, Prawdą i 

Życiem. Jaśniejące Dziecko Jezus trzyma w prawej ręce rajskie jabłka – symbol zbawienia, a w lewej różę – 

symbol Zbawiciela. Malarz przedstawił na tym obrazie Józefa jako ostatniego z patriarchów Starego 

Testamentu, który nie tylko doczekał się spełnienia przepowiedni proroków o Mesjaszu, ale sam stał się 

przybranym ojcem Mesjasza, któremu poświęcił całe swoje życie.  

Spisywana od XVII wieku kronika konwentu przytacza liczne przypadki łask otrzymywanych za 

pośrednictwem tego świętego. Tutaj, przy klasztorze, działa Instytut Duchowości „Carmelitanum”. Tu 

mieści się Wyższe Seminarium Duchowne Prowincji Warszawskiej. Tutaj ma swoją siedzibę Wydawnictwo 

Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych „Flos Carmeli”. Do tego sanktuarium przybywają czciciele św. 

Józefa, aby jemu powierzyć swoje prośby i podziękowania za otrzymane łaski. Jest to ośrodek umacniania 

wiary, pojednania z Bogiem i bliźnimi, wypraszania łask dla narzeczonych, ojców i ich rodzin.  

Odpowiadając na prośby Ojców Karmelitów, dla większej chwały świętego Józefa i duchowego pożytku 

wiernych, ustanowiłem – dnia 21 września 2009 roku – ich kościół diecezjalnym sanktuarium Świętego 

Cieśli z Nazaretu.  

 

Obecnie zaś wspólnota karmelitańska w Poznaniu, poczuwając się do wdzięczności za troskliwą opiekę św. 

Józefa przez blisko 400 lat w jego świętym miejscu oraz wychodząc naprzeciw współczesnej walce z 

chrześcijaństwem, pragnie ozdobić tutejszy obraz koroną chwały; symbolem wdzięczności i zawierzenia 

wszystkich jego czcicieli.  

 

Uroczystego aktu koronacji – na prawie diecezjalnym – dokonam za zgodą Stolicy Apostolskiej w tutejszym 

sanktuarium dnia 23 marca tego roku, tj. w pierwszą niedzielę po uroczystości św. Józefa. Tym samym 

pragnę uczcić tego, który pochodził z królewskiego rodu Dawida i spełniał zadanie sługi, najpierw opiekując 

się Jezusem, a następnie Jego Kościołem.  
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ZAKOŃCZENIE 
 

Już dzisiaj zapraszam duchowieństwo, osoby konsekrowane i wiernych świeckich do udziału w uroczystej 

koronacji. 

 

Zachęcam wszystkich Diecezjan, zwłaszcza małżeństwa i rodziny, którzy nie znają jeszcze sanktuarium św. 

Józefa w Poznaniu, aby jak najszybciej tam się udali. 

 

Niech św. Józef wyprasza każdemu z Was, Kościołowi i światu błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. 

 

 

 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 

 

 

 

Poznań, dnia 5 stycznia 2014 roku  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, 

16.1.2014 

Abp Stanisław Gądecki, Pan jest moją mocą. [...] Jemu zawdzięczam moje ocalenie. XVII Dzień 

Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (Poznań, kościół pw. św. Wojciecha – 16.1.2014). 
 

Dzisiaj przeżywamy XVII już Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Celem ustanowienia tego 

dnia przez Konferencję Episkopatu Polski jest rozwój dialogu religijnego między katolikami i Żydami. Taki 

dialog Kościół katolicki rozwija – począwszy od Soboru Watykańskiego II – od ponad 50 lat, poruszony 

dramatycznymi pytaniami jakie niesie ze sobą Zagłada.  

   

Składając wizytę w rzymskiej synagodze (13 kwietnia 1986 roku) papież Jan Paweł II skomentował tę 

postawę w następujący sposób: „Pragniemy, aby dzisiejsza wizyta przyczyniła się w sposób zasadniczy do 

utrwalenia dobrych stosunków pomiędzy naszymi wspólnotami zgodnie z przykładem wielu mężczyzn i 

kobiet, którzy z jednej i z drugiej strony pracowali i pracują nad przezwyciężeniem starych uprzedzeń i 

zbudowaniem podstaw coraz pełniejszego uznania tej ‘więzi’ i tego ‘wspólnego duchowego dziedzictwa’, 

jakie istnieją między Żydami i chrześcijanami”. 

 

1. WYJŚCIE Z EGIPTU  
 

Hasło tegorocznego Dnia Judaizmu brzmi: „Pan jest moją mocą. [...] Jemu zawdzięczam moje ocalenie” (Wj 

15,2). Są to słowa najstarszego hymnu (ody, peanu) tryumfu, jaki pojawia się w poezji hebrajskiej. Hymnu 

opiewającego kluczowy moment historii zbawienia – Wyjście Izraela z Egiptu. 

 

Zwycięstwo, jakie wysławia ten hymn z jednej strony jest pewnym faktem historycznym, zaś z drugiej – jest 

archetypem procesu zbawienia. Zawiera pewne charakterystyczne elementy tego procesu, powtarzające się 

przez całe dzieje ludzkości: najpierw jest to bezpośrednia bliskość niebezpieczeństwa śmierci, następnie 

objawienie się mocy Bożej, potem ocalenie sprawiedliwych, a w końcu tryumf życia.  

 

a. Pierwszym elementem jest bliskie niebezpieczeństwo śmierci. Po opuszczeniu Egiptu i przybyciu nad 
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Morze Czerwone Izraelici znaleźli się w potrzasku; przed nimi morze, za nimi wojska egipskie, a w 

konsekwencji sytuacja bez wyjścia, czyli śmierć. Kiedy to zrozumieli przerazili się, ponieważ – podobnie 

jak człowiek, którego informują o zaawansowanym stanie choroby nowotworowej – zrozumieli swoją 

całkowitą bezsilność i wiszące nad nimi bliskie niebezpieczeństwo śmierci.  

 

b. Drugim elementem jest objawienie się mocy Bożej. Jedynym człowiekiem, który w bliskim 

niebezpieczeństwie śmierci dostrzegł możliwość uniknięcia śmierci był Mojżesz. W tej dramatycznej chwili 

zwrócił on uwagę ludowi na to, że – oprócz ludzkiej – istnieje jeszcze inna siła, która może ich uratować: 

„Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. 

Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy 

będziecie spokojni” (Wj 14,13-14). Ową inną siłą jest Bóg. Mojżesz uwierzył w to: „wyciągnął rękę nad 

morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze 

suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po 

prawej i po lewej stronie” (Wj 14,21-22).  

 

c. I tu następuje trzeci etap, a mianowicie zagłada niesprawiedliwych i ocalenie sprawiedliwych. 

„Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. [...] Powracające fale 

zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych, nie ocalał z 

nich ani jeden. [...] W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan” (Wj 14,27-28.30; por. Wj 15,4-5; Ap 

18,1).  

 

W duchu wdzięczności, po przebyciu tego drugiego etapu Miriam, siostra Aarona, wraz z kobietami 

zaśpiewała następującą pieśń: „Śpiewajmy pieśń chwały na cześć Pana, bo swą potęgę okazał, gdy konie i 

jeźdźców ich pogrążył w morzu” (Wj 15,20). Orygenes uczy: „Jest zwyczajem świętych, aby – kiedy 

nieprzyjaciel zostanie zwyciężony – śpiewać Bogu hymn dziękczynienia, bo wiedzą oni, że zwycięstwo nie 

zawdzięczają własnemu męstwu, lecz łasce Boga” (Homilia VI do Księgi Wyjścia). Ten hymn nie wyraża 

tryumfu człowieka, lecz tryumf Boga.  

 

Zagłada niesprawiedliwych i ocalenie sprawiedliwych nie dokonało się na drodze pokojowej, lecz poprzez 

„walkę” przeciwko mocom zła i śmierci, które zamierzają przeszkodzić urzeczywistnieniu się zamiarów 

Bożych. Księga Mądrości skomentuje później tę walkę w następujący sposób: „A nad bezbożnymi trwał aż 

do końca gniew bezlitosny, Sprawiedliwy los pchał ich ku tej ostateczności i przywiódł do zapomnienia o 

tym, co się stało, by dopełnili kary, której brakowało plagom, i by lud Twój podjął przedziwną [parádokson] 

wędrówkę, oni zaś – by znaleźli śmierć niespotykaną [ksénon]” (Mdr 19,1.4-5).  

 

Cudowne ocalenie [sôtêría] sprawiedliwych ukazało naocznie Izraelitom moc Bożą (por. Wj 15,11) i 

objawiło ich boskiego Zbawiciela. Odpowiedzieli na to z wiarą: „Pan jest moją mocą”. Dlatego też Wyjście 

z Egiptu – chociaż jest wydarzeniem, którego nie da się udowodnić w sensie stricte historycznym, ale i nie 

da się także zanegować – stanowi symbol zwycięstwa słabszych nad silniejszymi, uciskanych nad 

panującymi, małych nad wielkimi, słowem – symbol wyzwolenia. 

 

d. W końcu nadchodzi etap czwarty, czyli objawienie się życia. Pieśń tryumfu mówi nie tylko o wyzwoleniu 

„od czegoś”, lecz ukazuje jednocześnie pozytywny owoc tego wyzwolenia, jakim jest życie. Nie można 

zapomnieć o tym, że owocem przejścia przez Morze Czerwone było ocalenie wielkiej liczby Żydów: „około 

sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci” (Wj 12,37). Nie chodziło o życie byle jakie, ale o życie w 

komunii z Bogiem: „Wiodłeś Twą łaską lud oswobodzony, przeprowadziłeś [go] Twą mocą w święte Twe 

mieszkanie” (Wj 15,13). „Wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze twego dziedzictwa, w miejscu, które 

uczyniłeś swym mieszkaniem, w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie” (Wj 15,17).  

 

Przyjęte z wiarą zbawcze wydarzenie stanowiło nie tylko podstawę przyszłego przymierza między Bogiem a 

Jego ludem, lecz stało się także archetypem historii zbawienia. Jeszcze wiele razy Izrael doświadczy 

podobnych sytuacji, jeszcze wiele razy powtórzy się Exodus (Jan Paweł II, Pieśń Wj 15, 1-4. 8-13. 17-18 — 

hymn zwycięstwa po przejściu Morza Czerwonego. Audiencja generalna – 21.11.2001). 
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2. ZAGŁADA  
 

A teraz drugi temat, tj. Zagłada. Kiedy spoglądamy na opis Wyjścia z Egiptu przychodzi nam na myśl 

niejako bezwiednie porównanie Exodusu z Zagładą europejskich Żydów. Jak pogodzić słowa odnoszące się 

do ocalenia Izraelitów w Morzu Czerwonym („Pan jest moją mocą. [...] Jemu zawdzięczam moje ocalenie” 

– Wj 15,2) z Zagładą Żydów podczas II wojny światowej? Czy – w obliczu Shoah – opowiadanie o Bogu, 

który przychodzi z pomocą sprawiedliwym, gdy tylko Go wzywają – nie jest aby dziełem fantazji, które nie 

wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością? Dlaczego Bóg uratował 600 tysięcy Izraelitów uciekających z 

Egiptu, a nie uratował sześciu milionów z Holokaustu? 

 

Benedykt XVI w Auschwitz sformułował to w następujący sposób: „Ileż pytań nasuwa się w tym miejscu! 

Ciągle powraca jedno: Gdzie był Bóg w tamtych dniach? Dlaczego milczał? Jak mógł pozwolić na tak 

wielkie zniszczenie, na ten tryumf zła? [...] Ten krzyk trwogi cierpiącego Izraela , który wzywa Boga w 

godzinie ogromnej udręki, jest równocześnie wołaniem o pomoc wszystkich ludzi, którzy w historii – 

wczoraj, dziś i jutro – płacą cierpieniem za umiłowanie Boga, prawdy i dobra; a jest ich wielu, również 

dziś”.  

 

Elie Wiese upatruje w tym wydarzeniu problem nie do rozwiązania: „Nigdy jednak nie przestanę powstawać 

przeciw tym, którzy stworzyli Auschwitz lub na to pozwolili. Także przeciw Bogu? Przeciw Niemu także. 

Pytanie o milczenie Boga, które niegdyś sobie postawiłem, pozostaje otwarte. Jeśli jest odpowiedź, to ja jej 

nie znam. Co więcej, nie chcę jej znać. Uważam, że śmierć sześciu milionów ludzkich istnień jest pytaniem, 

na które nigdy nie będzie odpowiedzi”. 

 

Zazwyczaj w odpowiedzi na pytanie „Gdzie był Bóg w Auschwitz”? słyszymy w odpowiedzi: „Gdzie 

wówczas był człowiek”? Co się stało z człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boga? On to, 

dzięki obłąkańczej ideologii wyparł się Stwórcy i ukazał swoje ciemne oblicze. Spełniło się mysterium 

lunae. Człowiek zaparł się Boga; księżyc zaparł się słońca i tym samym sam siebie pozbawił się światła, 

które do tej pory odbijał. Odwróciwszy się od Boga, człowiek stał się głęboką ciemnością.  

 

Niestety, takie tłumaczenie przyczyny daje jedynie odpowiedź na temat sposobu działania ludzkich 

sprawców Zagłady. Tłumaczy tylko, dlaczego faraon był zły. Nie tłumaczy natomiast, dlaczego – mimo 

istnienia mocy Bożej – doszło do takiego rozmiaru cierpienia i śmierci niewinnych ludzi? Gdzie był Bóg? 

Gdzie w tym wszystkim była moc Boża?  

 

a. Teologiczne odpowiedzi rabinów na to dręczące pytanie bywają niezliczone. Jedni rabini dopatrują się w 

Holokauście obecności problemu grzechu i kary. Najpierw kary za niezliczone „izmy” (komunizm, 

socjalizm, reformizm etc.), popularne wśród Żydów, które sprawiły, że zerwali oni z własną tradycją i 

religią i nie dopełnili obowiązków wynikających z przymierza. Jakąś wersją problemu śmierci 

sprawiedliwego za grzeszników jest osoba Cierpiącego Sługi Pańskiego (np. Berkovich, Heschel).  

 

Inne odpowiedzi idą w kierunku zdarzeń historycznych. Zagłada miałaby być kosztem za to tolerowanie 

syjonizmu przez polskich Żydów (rabin Joel z Satmar). Jeszcze inni – podążają w odwrotnym kierunku – 

upatrując korzeni tego dramatu w odrzuceniu syjonizmu i w niezgodzie na wyjazd do Izraela Żydów 

europejskich (np. rabin Teichtal; „jeśli nie chcesz powrócić do ziemi obiecanej, zmuszę cię do tego”). 

Religijni nacjonaliści z kolei odczytują Holokaust jako zapowiedziane cierpienia przed przyjściem 

Mesjasza, którym jest państwo Izrael. 

 

Dla innych rabinów byłaby to ofiara sprawiedliwych, którzy giną za grzechy innych. W epoce Zagłady – 

mówią – „Izaak został rzeczywiście poświęcony, przelała się jego krew. My wszyscy zginęliśmy w 

Oświęcimiu, ale nasza wiara przetrwała. Kiedy w ubiegłym wieku Izrael stanął w obliczu Zagłady, w środku 

tego piekła zrodziła się nowa wiara w Najwyższego. Bóg powraca na świat w ciele. Jego inkarnacją są 

ludzie najsłabsi, najbardziej bezbronni. Bóg przychodzi by umrzeć. Stwórca i Pan życia oddaje swe 
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istnienie. Wyparcie się Boga byłoby kontynuacją Zagłady”.  

 

Według innych znowu: „kogo Bóg kocha, ten cierpi”. Bóg okazuje swoją moc i niewyobrażalną siłę 

niszczenia wybierając za cel tych ludzi, którzy są mu najbliżsi, czego przykładem mieliby być synowie 

Aarona, którzy zostali zgładzeni przez Boga w dniu, w którym został stworzony Namiot Spotkania.  

 

Są też rabini, którzy zwracają uwagę na to, że Bóg okazuje szacunek dla wolnej woli człowieka. Z tej racji 

pozwala złu rozegrać się aż do końca, Bóg niekoniecznie interweniuje tam, gdzie dzieje się zło. Gdyby 

interweniował, przekreśliłby zasadę, którą ustanowił stwarzając porządek ludzki, a mianowicie wolną wolę 

człowieka. Tym samym Bóg samoograniczył samego siebie wolną wolą człowieka (cimcum) i pozostawił 

jej możliwość wyboru (Arthur Cohen).  

 

Dla innych jeszcze, definicja Boga po Holokauście jest inna niż przed Holokaustem; Bóg nie fukcjonuje w 

naszym świecie jako bezpośrednia przyczyna wszystkich zdarzeń, nie angażuje się w konkretne sprawy, nie 

wchodzi w szczegóły naszego życia. Jedynym logicznym przesłaniem jest stwierdzenie, że Bóg nie istnieje; 

dla większości bowiem ludzi Bóg jest równoznaczny tylko z ich własnym systemem wartości (Richard 

Rubinstein).  

 

Bodajże najbardziej zbliżoną do opisu Wyjścia z Egiptu odpowiedź dał Szem Klinberg, rabin z Działoszyc. 

Odkąd został przewieziony do getta powiedział: „Kiedy Bóg pokazuje swoją moc, ludzie milczą”. 

Najwyższą formą gloryfikacji Boga jest cisza. Uczył o „aktywnym” milczeniu, nie takim, które jest efektem 

bezsilności, ale takim, które rodzi się z odwagi. Jego ostatnie słowa, które przekazał jego chasydom, 

brzmiały: „Wiekuisty będzie walczyć za was, a wy zamilczcie”. To bardzo bliskie echo słów Mojżesza 

przed przejściem Morza Czerwonego: „Mojżesz odpowiedział ludowi: «Nie bójcie się! Pozostańcie na 

swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, 

nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni»” (Wj 14,13-14).  

 

Jest też tłumaczenie rabina Kalonimusa Szapiro z Piaseczna. Posługując się tekstem Ps 91,15 („Jestem z nim 

w jego utrapieniu”), tłumaczy on: Bóg cierpi razem z nami. Bóg jest z człowiekiem, aby cierpieć wraz z 

nim. Ale rabi Szapiro idzie dalej, on odwraca role. Gdy pojawia się taki poziom cierpienia Żydów, który jest 

nie do zniesienia, wówczas największą część tego brzemienia bierze na siebie Bóg. „Ja jestem Tym, który 

cierpi” – mówi o sobie Bóg. Tym samym Bóg prosi Żydów, by – poprzez modlitwę, czynną miłość i 

współczucie – pomogli Mu, współuczestnicząc w Jego bólu. Jest to jakaś forma męczeństwa dla Imienia 

Bożego (Alon Goshen-Gottstein). „Jak moglibyśmy nie żałować ojca, który jest świadkiem masakry, jaką 

Jego dzieci urządzają sobie nawzajem”? (Elie Wisel).  

 

b. Gdy poszukujemy jakieś chrześcijańskiej odpowiedzi na pytanie: Gdzie był Bóg w Auschwitz?, najpierw 

przypominają się słowa Jezusa: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił” (Mt 27,46).  

 

Szôah narzuca się chrześcijaństwu, jak i całej ludzkości, jako wydarzenie i zarazem problem 

antropologiczny, moralny i teologiczny. Narzuca się chrześcijaninowi sam, ale chrześcijanin też musi go 

podjąć sponte sua, jeśli chce kierować się sumieniem. Chrześcijanin musi to czynić, gdyż szôah jest również 

problemem autentyczności chrześcijaństwa. 

 

Istotnie, w ludzkich dziejach dostrzegamy nieustanną obecność mysterium zła przenikającego te dzieje. W 

historię człowieka i świata jest wpisany dramat, tragedia, cierpienie, walka. I nie dotyczą one tylko jednego 

przypadku, jednego czasu, jednego miejsca (por. 1P 5,8; ks. Czesław S. Bartnik, „Szoah” w teologii 

chrześcijańskiej, Communio 57).  
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Dlaczego Bóg nie wyeliminuje tego zła? Starożytna odpowiedź ateistyczna brzmi: Bóg nie troszczy się o nic 

(Epikur): „Albo Bóg chce usunąć zło, a nie może, albo może, a nie chce, albo ani nie che, ani nie może, albo 

i chce i może. Jeśli chce, a nie może, jest niedołężny, co nie może dotyczyć Boga. Jeżeli może, a nie chce, 

jest zawistny, co również nie może być cechą Boga. Jeżeli ani nie chce, ani nie może, jest zawistny i 

niedołężny, a przeto nie jest Bogiem. Jeżeli chce i może, co jedynie przystoi Bogu, skąd więc zło? Albo 

dlaczego go nie usuwa?” (Laktancjusz, O gniewie Boga, XIII). 

 

Klasyczna odpowiedź chrześcijańska, którą znajdziemy już u Laktancjusza, uczy: Bóg może cokolwiek 

zechce i nie ma w nim żadnego niedołęstwa, lub zawiści. Bóg może więc usunąć zło, lecz nie chce. A nie 

usuwa dlatego, ponieważ dał człowiekowi mądrość. Kiedy Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo 

wlał mu jednocześnie mądrość, polegającą na odróżnianiu tego co dobre, od tego, co złe. Gdyby usunął zło, 

musiałby jednocześnie usunąć ludzką mądrość, czyli zdolność rozróżniania dobra i zła i wybierania tego, co 

dobre. Wszystko zatem istnieje ze względu na człowieka, tak zło jak i dobro. Inaczej mówiąc, Bóg 

pozostawia człowiekowi wolność.  

 

Chrześcijanie są świadomi tego, że wolność jest stałym elementem ludzkich dziejów. Wolność ta jest 

powiązana z odpowiedzialnością człowieka. Niestety, może ona zostać użyta przez człowieka w skrajnie 

niewłaściwy sposób, czego dowodem są twórcy i wykonawcy Auschwitz. Miejsce to dowodzi, że człowiek 

może odrzucić Boga, lecz taka postawa kończy się apokaliptycznym piekłem na ziemi. W tym sensie 

Auschwitz jest ikoną zła i bestialstwa, do którego zdolny jest człowiek, który zaparł się Boga.  

 

Gdy zaś idzie o tzw. „śmierć Boga po Auschwitz”, to warto sobie uzmysłowić, iż człowiek w żaden sposób 

nie jest w stanie unicestwić Boga. Bóg był w Auschwitz w każdej prześladowanej i mordowanej osobie. Dla 

chrześcijan bowiem, cierpienie i śmierć Chrystusa jest wyrazem solidarności Boga z wszystkimi ofiarami 

kaźni. Jego śmierć jest nie tylko dobrowolną ofiarą, ale i wydarzeniem, które raz na zawsze nadało sens 

niewinnemu cierpieniu i śmierci. Świadomość bliskiej obecności Chrystusa w samym środku tego piekła 

pomogła wielu ofiarom odważnie przyjąć śmierć. „Gdzie był Bóg w Auschwitz?” – ks. Manfred Deselaers 

odpowiada: „Bóg był we współczuciu, jakie ludzie okazywali sobie nawzajem”. Pod tym względem 

Auschwitz stało się miejscem narodzin wielkiej rzeszy bohaterów, świętych, męczenników, szkołą 

prawdziwych postaw ludzkich i religijnych. Więźniowie i mordowani – zjednoczeni z Bogiem – stawili 

czoła piekłu i nie załamali się. W tych ludziach Auschwitz stało się miejscem uratowanego 

człowieczeństwa. Miejscem wiarygodności religii i niewiarygodności ideologii.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

„Czy ustąpi ten książę ciemności, ‘ojciec kłamstwa’ (J 8,44), który wciąż oskarża synów ludzkich, tak jak 

kiedyś oskarżał Hioba (por. Hi l,9 i nn.)? Prawdopodobnie nie ustąpi, ale być może jego argumenty stracą na 

sile. Być może, że ludzkość stopniowo otrzeźwieje, że znowu otworzy uszy, aby słyszeć to słowo, w którym 

Bóg powiedział człowiekowi wszystko. I nie będzie w tym nic upokarzającego. Człowiek uczy się na 

własnych błędach. Ludzkość także uczy się na swoich błędach, a Bóg prowadzi ją również po krzywych 

szlakach historii. I w ten sposób Bóg nie przestaje działać. Zasadniczym Jego dziełem pozostanie zawsze 

krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to ostatnie słowo prawdy i miłości. [...] I to działanie przebiega 

poprzez serce człowieka i poprzez dzieje ludzkości” (Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, ss. 106-110).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Razem ... głosimy Ewangelię, 25.1.2014 

Abp Stanisław Gądecki. Razem ... głosimy Ewangelię (Poznań, Kościół ewangelicko-augsburski Łaski 

Bożej – 25.01.2014).  
 

W kościele Łaski Bożej kończymy tegoroczny, 47. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasło 

przewodnie dnia dzisiejszego brzmi: Razem ... głosimy Ewangelię. W zrozumieniu tego hasła pomagają 

nam dzisiejsze czytania (Iz 61,1-4; Łk 4,14-21; 1Kor 15,1-8), które każą nam rozważyć trzy sprawy: 
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najpierw co to jest „Dobra Nowina”, następnie, dlaczego „Dobra Nowina” powinna być głoszona” i 

wreszcie, co to znaczy, głosić „Dobrą Nowinę” razem?  

   

1. CO TO JEST „DOBRA NOWINA”? 
 

a. Pierwszy problem wydaje się najmniej skomplikowany: co to właściwie jest „Dobra Nowina”? Najstarszą 

odpowiedź na to pytanie przekazuje nam prorok Izajasz, stojący w obliczu zdewastowanej Jerozolimy tuż po 

powrocie z wygnania babilońskiego:  

 

„Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.  

Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych,  

by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;  

aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga;  

aby pocieszać wszystkich zasmuconych, «by rozweselić płaczących na Syjonie»,  

aby im wieniec dać zamiast popiołu,  

olejek radości zamiast szaty smutku,  

pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu” (Iz 61,1-3).  

 

„Dobra Nowina” – w jego rozumieniu – zapowiada powrót „sprawiedliwości” do Jeruzalem (por. Iz 

61,3.10.11). Tym, którzy powrócili, czyli ubogim (ptôchois) przynosi ona wyzwolenie. W tekstach 

przedwygnaniowych za „ubogich” (‘anawim) uważano biednych w sensie materialnym, których później 

ewangelista Łukasz nazwie: „Błogosławieni ubodzy” (Łk 6,20; 7,22). Izajasz – w tekście powygnaniowym – 

w „ubogich” dostrzega ludzi pozbawionych dóbr duchowych, tych których później Mateusz nazwie: 

„Błogosławieni ubodzy w duchu” (Mt 5,3). „Dobra Nowina” zwiastuje wyzwolenie tym, którzy znajdują się 

w niewoli grzechu. Pocieszenie tym, którzy są smutni z powodu spustoszenia Jerozolimy i wzgardy dla 

imienia Bożego. Radość płaczącym na Syjonie: „Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać 

się będziecie” (Łk 6,21; por. Mt 5,4).  

 

Zapowiada im „Rok Łaski”, tzn. dobra Roku Jubileuszowego (por. Kpł 25,10-11). Podstawowym zaś 

dobrodziejstwem biblijnego Roku Jubileuszowego była powszechna amnestia; czyli przywrócenie wolności 

wszystkim Żydom, znajdującym się w niewoli u swoich współziomków oraz zwrócenie im ich ojcowizny, 

tj. dziedzicznej własności, którą wcześniej utracili, popadając w długi. W roku wielkiego jubileuszu Izrael – 

w sensie społecznym – miał na powrót stać się społecznością ludzi wolnych i równych. Miał na nowo – nie 

tylko pod względem religijnym, ale i społecznym – stać się Bożym Ludem zbawionych.  

 

b. Słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa w synagodze nazaretańskiej nic istotnego nie dodają do 

przepowiedni izajaszowej:  

 

„Duch Pański nade mną, dlatego mnie namaścił, 

abym ubogim głosił dobrą nowinę,  

więźniom głosił wolność,  

a niewidomym przejrzenie;  

abym uciśnionych odsyłał wolnymi, [Iz 58,6]  

abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4,18-19).  

 

Jezus wprowadza jednak pewną nowość. Dla Niego jest czymś oczywistym, że wszystkie nadzieje związane 

z Rokiem Jubileuszowym zostaną spełnione w mesjańskim działaniu Jezusa.  

 

„Jezus wyznaje, że właściwym zadaniem, dla którego wypełnienia został posłany przez Ojca, jest nieść 

radosną nowinę od miasta do miasta, w pierwszym rzędzie ubogim, którzy często są chętniejsi do jej 
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przyjęcia: iż mianowicie wypełniły się obietnice Przymierza, danego przez Boga. Wszystkie też elementy 

Chrystusowej tajemnicy – Wcielenie, cuda, nauka, powołanie uczniów, posłanie dwunastu Apostołów, krzyż 

i Zmartwychwstanie, nieustanna obecność Jego wśród swoich – należały do czynności ewangelizacyjnej” 

(Evangelii nuntiandi, 6).  

 

„Jako szczyt i centrum swej Dobrej Nowiny, Chrystus zwiastuje zbawienie, wielki dar Boga, który należy 

uważać nie tylko za uwolnienie od wszystkiego, co człowieka uciska, ale przede wszystkim za wyzwolenie 

go od grzechu i od Złego, wiążące się z radością, jakiej ktoś zażywa, gdy poznaje Boga i jest przez Niego 

poznawany, gdy Boga widzi i w Nim ufnie spoczywa. To wszystko zaczyna się dziać za życia Chrystusa i 

na zawsze przygotowuje się przez Jego śmierć i zmartwychwstanie; ale ma być cierpliwie prowadzone dalej 

w ciągu historii aż całkowicie wypełni się w dniu ostatecznego przyjścia Chrystusa; nikt nie wie, kiedy ono 

nastąpi, oprócz Ojca” (Evangelii nuntiandi, 9). 

 

Zamiast zmieniać treść orędzia izajaszowego, Jezus „Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa 

Pisma, któreście słyszeli»” (Łk 4,21). Owo „dzisiaj” nie odnosi się tylko do dnia spotkania w synagodze 

nazaretańskiej. Ono oddziałowuje także na nasze, dzisiejsze życie. To uwspółcześnienie przeszłości może 

dokonać się każdego dnia, ponieważ Chrystus pozostaje z nami ten sam „wczoraj, dzisiaj i na wieki” (Hbr 

13,8). 

 

2. „DOBRA NOWINA” WINNA BYĆ GŁOSZONA 
 

Dziś usłyszane słowa św. Pawła z Listu do Koryntian przypominają nam z kolei drugi problem, tzn. 

konieczność głoszenia „Dobrej Nowiny”, od której zależy zbawienie wierzących: „Przypominam, bracia, 

Ewangelię, którą wam głosiłem, [τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν] którąście przyjęli i w której też 

trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem [...]. Chyba 

żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie 

z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem” 

(1Kor 15,1-3).  

 

a. „Idźcie, głoście Ewangelię” dotyczy wszystkich chrześcijan, chociaż na różny sposób. Ci, którzy 

Ewangelię „przyjęli i jej mocą gromadzą się we wspólnotę zbawienia, mogą i powinni przekazywać ją i 

rozpowszechniać” (Evangelii nuntiandi, 13).  

 

Głoszenie Ewangelii musi zawsze zawierać jasne stwierdzenie: „w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który 

stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, ofiarowane jest każdemu człowiekowi zbawienie, jako dar 

łaski i miłosierdzia Bożego. Zbawienie to nie jest jakimś zbawieniem doczesnym, polegającym na 

zaspokojeniu wielkiej ilości potrzeb materialnych albo też duchowych, które zamykają się w granicach życia 

ziemskiego, i które równają się w pełni pragnieniom, życzeniom, zabiegom i walkom doczesnym, ani nawet 

nie jest to zbawienie, wykraczające poza te wszystkie granice, by dopełnić się w jakimś zespoleniu z 

jedynym „Absolutem”, czyli z Bogiem: jest to zbawienie nadprzyrodzone i eschatologiczne, które z całą 

pewnością zaczyna się w tym życiu, a wypełnia w wieczności” (Evangelii nuntiandi, 27).  

 

Właściwą przestrzenią ewangelizacyjnej aktywności ludzi ochrzczonych jest „szeroka i bardzo złożona 

dziedzina polityki, życia społecznego, gospodarki; dalej, dziedzina kultury, nauki i sztuki, stosunków 

międzynarodowych, środków przekazu społecznego; do tego dochodzą niektóre dziedziny szczególnie 

otwarte na ewangelizację, jak miłość, rodzina, wychowanie dzieci i młodzieży, praca zawodowa, cierpienia 

ludzkie” (Evangelii nuntiandi, 70).  
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b. „Kościół jako głosiciel Ewangelii, zaczyna swe dzieło od ewangelizowania samego siebie. Jako 

wspólnota wierzących, jako wspólnota nadziei wyrażanej życiem i dzielonej z innymi oraz wspólnota 

braterskiej miłości, musi ciągle słuchać tego, w co wierzy, i motywów swej nadziei, i nowego przykazania 

miłości” (Evangelii nuntiandi, 15).  

 

„To głoszenie winno przede wszystkim dokonywać się przez świadectwo: oto widzimy jakiegoś 

chrześcijanina albo grupę chrześcijan, którzy wpośród społeczności ludzkiej, w której żyją, okazują, że 

umieją innych rozumieć, przyjąć, dzielą razem z innymi dolę i los życia, solidaryzują się ze wszystkimi, co 

zmierzają do pielęgnowania tego, co szlachetne i dobre. [...] Za pomocą tego cichego świadectwa owi 

chrześcijanie podsuwają tym, co patrzą na ich życie, nieuniknione pytania: Dlaczego są takimi? dlaczego tak 

żyją, co albo kto ich do tego pobudza? dlaczego przebywają między nami? Takie świadectwo już jest 

wieszczeniem Dobrej Nowiny, milczącym, ale bardzo mocnym i skutecznym. [...] Do dawania takiego 

świadectwa powołani są wszyscy chrześcijanie, którzy z tej racji mogą być prawdziwymi głosicielami 

Ewangelii” (Evangelii nuntiandi, 21).  

 

„Ale to nie wystarczy, ponieważ nawet najpiękniejsze świadectwo przestanie wreszcie kiedyś oddziaływać 

bez objaśnienia, podbudowania i rozwinięcia go przez jasne i niedwuznaczne wieszczenie Pana Jezusa. [...] 

Dlatego Dobra Nowina obwieszczona przez świadectwo życia, musi być wcześniej czy później 

obwieszczona także słowem życia” (Evangelii nuntiandi, 22).  

 

3. GŁOSIĆ „DOBRĄ NOWINĘ” RAZEM 
 

Wreszcie trzeci i ostatni problem. Głoszenie Dobrej Nowiny od samych początków dokonywało się 

wspólnymi siłami: „A Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczając i głosząc razem z wielu innymi 

słowo Pańskie” (Dz 15,35). W tym dziele brali udział nie tylko mężczyźni, ale również kobiety: „Także 

proszę i ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z 

Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w księdze życia” (Flp 4,3).  

 

Głoszenie Dobrej Nowiny pomniejszyłoby się bardzo, gdyby głosiciele Ewangelii byli między sobą 

podzieleni. „Czyż nie jest to jedno z wielkich nieszczęść współczesnej ewangelizacji? Zaprawdę, jeśli 

Ewangelia, którą głosimy, okaże się rozdarta sporami doktrynalnymi, twierdzeniami sprzecznymi czy 

potępianiem się wzajemnym chrześcijan – w starciu różnych sądów o Chrystusie i o Kościele, a także 

różnych opinii na temat społeczeństwa i instytucji ludzkich – to czyż ci, do których zwracamy swoje 

przepowiadanie, nie ulegną dezorientacji, wprowadzeniu w błąd, a nawet zgorszeniu?” (Evangelii nuntiandi, 

77).  

 

„Gdzie są grzechy, tam wielość, tam są rozłamy, błędne nauki, tam są kłótnie – uczy Orygenes – gdzie zaś 

panuje cnota, tam jest jedność i zjednoczenie, tak jak wtedy, gdy wierzący „mieli jedno serce i jedną duszę” 

(Homilia do Ezechiela 9,1). Grzech w każdym razie jest brakiem miłości. A gdy weźmie się na serio miłość, 

nikt nie będzie mógł zacząć od rzucenia kamieniem na drugiego, lecz od zastanowienia się nad sobą samym.  

 

Przypominają się w tym momencie słowa komentarza św. Cypriana do Ojcze nasz, modlitwy wszystkich 

chrześcijan: „Bóg nie przyjmuje ofiary od tego, kto trwa w niezgodzie, ale raczej każe mu odejść od ołtarza i 

pojednać się najpierw z bratem. Tylko w ten sposób nasze modlitwy będą natchnione pokojem i staną się 

miłe Bogu. Największa ofiara, jaką możemy złożyć Bogu, to pokój i braterska zgoda między nami, to lud 

zgromadzony przez jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego” (De Dominica oratione, 23).  
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Skoro jesteśmy głosicielami Ewangelii, to winniśmy występować nie jak ludzie skłóceni, ale jako ludzie 

mocni w wierze, którzy – pomimo tu i ówdzie powstających nieporozumień – umieją spotykać się razem 

celem wspólnego głoszenia Ewangelii. „Los ewangelizacji łączy się ze świadectwem jedności, dawanym 

przez Kościół” (Evangelii nuntiandi, 77).  

 

Zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce mówi: „Kościoły bardzo mocno zbliżają się do 

siebie i stają się jedno wtedy, gdy koncentrują się na głoszeniu Ewangelii. Różnimy się, gdy zaczynamy 

mówić o nauce Kościoła, wgłębiając się w to, w co wierzymy. Kiedy jednak wychodzimy w świat jako 

misjonarze i głosimy proste przesłanie Ewangelii, nie ma wśród nas różnic. Wszyscy chrześcijanie 

przyznają się do tego, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem; że przychodzi, by umierać za grzechy wszystkich 

ludzi; że zmartwychwstał i powołuje do swojego Królestwa”. 

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec, spontanicznie rodzi się we mnie pragnienie modlitwy do Ducha Świętego, aby oświecił i rozpalił 

nasze serca, umacniając naszą wolę wspólnego głoszenia Ewangelii Chrystusa całemu światu, tak aby przez 

wiarę w Niego wszyscy zostali zbawieni. 

Myśląc o Waszych Kościołach, wspólnotach, rodzinach, krewnych i znajomych wyrażam Wam – słowami 

św. Pawła do Filipian – moją wdzięczność za dzisiejsze ekumeniczne spotkanie: „Dziękuję Bogu mojemu, 

ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich, z powodu 

Waszego udziału w szerzeniu Ewangelii [...] Albowiem świadkiem mi jest Bóg, jak pragnę, abyście wszyscy 

byli w sercu Jezusa Chrystusa” (Flp 1,3-4,7-8)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 30-ta rocznica śmierci sługi Bożego ks. I. 

Posadzego, 19.1.2014 

Abp Stanisław Gądecki. Ku lepszemu światu. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 30-ta rocznica 

śmierci sługi Bożego ks. I. Posadzego, Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii 

Zagranicznej (Poznań, kaplica Domu Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii 

Zagranicznej – 19.01.2014). 
 

Księże Generale Zarządu Generalnego Zgromadzenia,  

Księże Dyrektorze Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, 

Księże Postulatorze, 

Drodzy Chrystusowcy, a w szczególności przedstawiciele duszpasterstwa polonijnego z Ameryki Północnej 

i Południowej, Australii, Nowej Zelandii i Europy Zachodniej, 

Drogie Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej wraz ze swoją Matką Generalną, 

Klerycy, 

Czcigodni Członkowie Rodziny Posadzych, 

Wszyscy obecni tutaj Wierni!  

   

W drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego w Kościele katolickim obchodzony jest 

„Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy”. Dzisiaj jest to już setny tego rodzaju Dzień. Dzień ten jest 

pomyślany jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec 

braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów. 

 

Dzisiaj jego główne obchody w Polsce odbywają się właśnie tutaj, w Poznaniu, w Domu Generalnym 
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Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a jego hasło brzmi: „Migranci i uchodźcy: ku 

lepszemu światu”.  

 

1. MIGRANCI BIBLIJNI  

 

Biblia podaje wiele przykładów ludzi, którzy się przemieszczają. Poważna część Pisma Świętego może być 

czytana jako świadectwo o migrantach napisane przez ludzi, którzy albo sami doświadczyli migracji albo 

byli częścią społeczności, którą ukształtowało doświadczenie migracji.  

 

a. Adam i Ewa  

Ludzkość przemieszczała się od początku stworzenia. Według Księgi Genesis Adam, Ewa i Kain byli 

pierwszymi, którzy przemieszczali się z miejsca na miejsce (por. Rdz 3,23-4,16). „Wszyscy jesteśmy 

potencjalnymi migrantami. Rodzaj ludzki ma migrację wpisaną w naturę, gdyż już nasi prarodzice, Adam i 

Ewa, musieli opuścić swą ojczyznę i szukać pracy gdzie indziej” (Ks. prof. Mirosław Kalinowski).  

   

b. Abraham 

Historia narodu wybranego rozpoczyna się od wyprawy Abrama do nieznanego kraju (por. Rdz 11,31-12,5, 

23,4; Pwt 26,5). To przecież sam Bóg wezwał Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego 

ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12,1). Przez następne pokolenia jego potomkowie opuszczali swoje 

miejsca pochodzenia z powodu głodu, wojen, wygnania i klęsk naturalnych – z podobnych powodów, dla 

których dzisiaj miliony ludzi opuszczają swoje siedziby.  

 

Rodziny Abrama i Jakuba schroniły się w Egipcie z powodu głodu (por. Rdz 12.42-43), natomiast rodzina 

Izaaka schroniła się u Filistynów (por. Rdz 26).  

 

Józef został sprzedany jako niewolnik do Egiptu, ale z czasem stał się drugą osobą w państwie po faraonie i 

uratował swój naród przed głodem (por. Rdz 37-41).  

 

Noemi i jej rodzina opuściła Betlejem ze względu na brak pożywienia i przeniosła się do Moabu. Jej 

synowie ożenili się z Moabitkami, jedną z nich była Rut. Gdy Noemi zdecydowała się powrócić do 

ojczyzny, Rut postanowiła jej towarzyszyć i ona z kolei stała się imigrantką. Booz ¬wziął z nią ślub, a ich 

synem był Obed, który był dziadkiem króla Dawida i przodkiem Chrystusa (por. Mt 1, 5). Jakże fascynująca 

historia imigracyjna! 

 

Setki lat później – gdy upadło północne królestwo (por. 2 Krl 17) – tysiące osób przesiedlono do Asyrii, a 

potem – gdy upadła Juda (por. 2 Krl 24-25) – przesiedlono do Babilonii.  

 

Nie należy też zapominać o tym, że w Starym Testamencie istnieje rozbudowane prawo o migrantach. A 

miłosierdzie wobec nich winno wypływać z dramatycznych doświadczeń własnego utrapienia, jakie doznali 

Izraelici na emigracji (por. Wj 23,9; Kpł 19,33¬-34). Winni kochać emigranta, ponieważ Bóg go kocha (por. 

Pwt 10,17-19).  

 

c. Święta Rodzina z Nazaretu 

Święta Rodzina również zaznała odrzucenia. Maryja „powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w 

pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,7). Zagrożona władzą 

Heroda, zmuszona była do ucieczki do Egiptu (por. Mt 2,13-14).  
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d. Apostołowie 

Ostatnim nakazem Chrystusa na ziemi jest polecenie dane Apostołom: „Idźcie na cały świat i głoście 

Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Tutaj misja łączy się z niezbędną wędrówką po świecie. 

Migracja staje się nośnikiem Orędzia Zbawienia i świadczy o tym, że nawet w chaotycznym następstwie 

dziejów ludzkich Bóg kontynuuje realizację swojego planu zbawienia, aż do całkowitego zjednoczenia 

wszystkiego w Chrystusie (por. Ef 1,10; Kol 1,16-20).  

 

2. MIGRANCI I UCHODŹCY  

 

Kościół, więc „ze swej natury jest solidarny ze światem migrantów”, stara się dokładniej badać zjawisko 

emigracji. Czyni to w świetle Objawienia i na podstawie wielowiekowego doświadczenia. W tym spojrzeniu 

dostrzega w emigracji rzeczywistość złożoną, mającą różne aspekty. Występują w niej wartości, ale i 

zagrożenia. Dostrzega, że emigracja nie jest sama z siebie złem czy też anomalią społeczną. Przeciwnie, jest 

ona zjawiskiem naturalnym, gdyż sam Bóg wpisał w ludzką naturę niezbywalne prawo do emigracji.  

 

a. W zjawiskach migracyjnych Kościół dostrzega napięcie między tajemnicą łaski a tajemnicą grzechu. Z 

solidarnością i gościnnością, gestami braterstwa i zrozumienia kontrastują odrzucenie, dyskryminacja, 

handel połączony z wyzyskiem, bólem i śmiercią. Niepokój budzą przede wszystkim sytuacje, w których 

migracja jest nie tylko przymusowa, ale wręcz urzeczywistniana poprzez różne formy handlu ludźmi i ich 

zniewalania. „Praca niewolnicza jest dziś chlebem powszednim!” A jednak – mimo problemów, ryzyka i 

trudności do pokonania – emigranci niosą w swoich sercach pragnienie lepszej przyszłości nie tylko dla 

samych siebie, ale również dla swoich rodzin i bliskich im osób.  

 

Co oznacza tworzenie „lepszego świata”? Wyrażenie to – jak tłumaczy tegoroczne Orędzie na Światowy 

Dzień Migranta – nie odnosi się do abstrakcyjnych koncepcji bądź rzeczy nieosiągalnych, ale wskazuje 

raczej na dążenie do autentycznego i integralnego rozwoju. Trzeba działać tak, by istniały godne warunki 

życia dla wszystkich, aby były zaspokajane we właściwy sposób potrzeby osób i rodzin. „Uwolnić się od 

nędzy, zapewnić sobie środki do życia, zdrowie i stałe zatrudnienie; zdobyć pełniejszy udział w 

odpowiedzialności, wyzwolić się od ucisku i warunków obrażających godność człowieka; zdobyć lepsze 

wykształcenie; jednym słowem: więcej robić, więcej umieć i więcej mieć, ażeby więcej znaczyć” 

(Populorum progressio, 6). „Więcej” nie oznacza po prostu więcej mieć, lecz przede wszystkim bardziej 

być.  

 

A „bardziej być” to nie tyle kryteria efektywności, wydajności, pozycji społecznej, przynależności etnicznej 

bądź religijnej, lecz fakt, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26-27), że każda 

istota ludzka jest dzieckiem Boga! Chodzi zatem o to, byśmy dostrzegli jako pierwsi i pomagali innym 

widzieć w migrancie i uchodźcy nie tylko problem, z którym trzeba się zmierzyć, ale brata i siostrę, których 

należy przyjąć, szanować i kochać, okazję, którą daje nam Opatrzność, byśmy wnosili wkład w budowanie 

sprawiedliwszego społeczeństwa, doskonalszej demokracji, solidarniejszego kraju, bardziej braterskiego 

świata i bardziej otwartej wspólnoty chrześcijańskiej, w zgodzie z Ewangelią (papież Franciszek, Migranci i 

uchodźcy: ku lepszemu światu. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy – 2014).  

 

b. Migracje wewnętrzne czy do innych krajów doprowadziły do nie mającego precedensu wymieszania osób 

i narodów, rodząc nowe problemy z punktu widzenia nie tylko ludzkiego, ale także etycznego, religijnego i 

duchowego. W takiej sytuacji migranci, nierzadko skłonni są prowadzić życie, w którym nie ma już 

Chrystusa i Jego Ewangelii. Chociaż wyrośli w społeczeństwie naznaczonym wiarą, często emigrują do 
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krajów, gdzie dawna tradycja wiary przestała być osobistym przekonaniem czy wyznaniem społeczności, a 

stała się faktem kulturowym.  

 

W tej sytuacji Kościół nie może zapomnieć o swoim pierwszorzędnym zadaniu, tj. o głoszeniu Jezusa 

Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata. „Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, 

gdybym nie głosił Ewangelii!” (1Kor 9,16). 

Przede wszystkim trzeba nieść pomoc migrantom w zachowaniu mocnej wiary, także wtedy, gdy brakuje im 

oparcia, które mieli w kulturze kraju pochodzenia. Rozbudzenie uśpionego sumienia chrześcijańskiego 

poprzez odnowione głoszenie Dobrej Nowiny i bardziej konsekwentne życie chrześcijańskie, aby umożliwić 

odkrycie na nowo piękna spotkania z Chrystusem, który powołuje chrześcijanina do świętości także na 

obcej ziemi.  

 

W trudnym dziele ewangelizacji w środowisku migracyjnym decydującą rolę odgrywają zaangażowani w 

duszpasterstwo kapłani, zakonnicy i osoby świeckie, którzy winni szukać dróg dzielenia się po bratersku, 

przezwyciężając niezgodności i nacjonalizmy.  

W tej specyficznej misji Kościoła na rzecz migrantów osoby konsekrowane zawsze odgrywały ważną rolę: 

ich „milczące świadczenie o ubóstwie i oderwaniu od rzeczy tego świata, o czystości i niewinności życia, o 

woli przystającej na posłuszeństwo, stanowi wyzwanie wobec świata, a nawet wobec samego Kościoła, a 

ponadto może stać się pewną otwartą formą przepowiadania, która zdolną jest poruszyć także 

niechrześcijan, ludzi dobrej woli, przywiązujących wagę do wartości duchowych (Paweł VI, Evangelii 

nuntiandi”, 69). Migracja stanowi zatem dla konsekrowanych – jak również wiernych świeckich – 

wyzwanie do dawania swoim życiem świadectwa w społeczeństwie wielokulturowym i wieloreligijnym”. 

 

3. NA SŁUŻBIE EMIGRACJI – KS. POSADZY  
 

Osobą konsekrowaną, która może nam służyć przykładem troski o migrantów i uchodźców jest sługa Boży 

ks. Ignacy Posadzy. Od czasu jego studiów w Monastyrze i Fuldzie spotykał się on wiele razy z polskimi 

robotnikami sezonowymi w Niemczech. Ludzie ci żalili się na ciężkie warunki pracy, a zwłaszcza na brak 

polskiej opieki duszpasterskiej. W odpowiedzi – razem z innymi polskimi klerykami – Posadzy gromadził 

ich, uczył, odprawiał nabożeństwa. Od 1922 roku prawie corocznie spędzał swoje wakacje wśród polskich 

emigrantów. Dostrzegł przy tej okazji, że sporadyczne wyjazdy księży diecezjalnych do tego rodzaju pracy 

nie wystarczają.  

 

Odkąd – dnia 22 sierpnia 1932 roku – otrzymał od prymasa Hlonda błogosławieństwo na założenie 

Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców, całe swoje życie poświęcił Polonii. Powtarzał też 

założonym przez siebie Chrystusowcom: „Jesteście na pierwszej linii frontu walki z szatanem, na pierwszej 

linii walki o rząd dusz!” 

 

O. Ignacy założył także – w 1959 roku – zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii 

Zagranicznej, którego celem była również służba – modlitwą, ofiarą i pracą – Polonii rozsianej po całym 

świecie. Doczekał się też wyjazdu pierwszych misjonarek do pracy apostolskiej w USA i Anglii. 

 

Po wypełnieniu się jego ziemskich dni, O. Posadzy odszedł do Pana dnia 17 stycznia 1984 roku w 

Puszczykowie. Jan Paweł II nazwał go: „człowiekiem ukształtowanym przez łaskę, który głęboko wpisał się 

we współczesne dzieje Kościoła w Polsce, człowiekiem wiary, kontemplacji i apostolstwa”. My zaś, 

pochylając się nad jego dziedzictwem dostrzegamy w nim człowieka, który w czasach niemożności, 

przemierzając różne kontynenty, czynił „wielkie rzeczy” dla Polonii. Widzimy w nim Ojca szukającego 

polskiego emigranta na wszystkich kontynentach. Przełożonego, który rozpalał serca swoich współbraci do 

pełnego oddania się w posłudze kapłańskiej i zakonnej. Kapłana, który przykładem własnego życia uczył 

modlitwy i nią obdarzał. Człowieka Bożego, ukazującego jak należy do końca zawierzyć, z czego czerpać 

nadzieję i jakiej służyć miłości.  
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ZAKOŃCZENIE  

 

Dzisiaj zaś – pomni na wielkie dzieło tego sługi Bożego – modlitewną pamięcią ogarniemy w szczególności 

naszych Rodaków, którzy w ostatnich latach z różnych przyczyn, przeważnie z braku zatrudnienia, 

opuszczają Ojczyznę. Modlimy się za nich wszystkich: Maryjo, Królowo Polski i Polonii Zagranicznej, 

Tobie oddajemy naszą Ojczyznę i całą Polonię świata. Weź pod swój matczyny płaszcz każde dziecko tej 

ziemi i prowadź bezpiecznie drogą prawdy i pokoju do swego Syna Chrystusa, naszego Pana i Króla. Amen. 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Nieszpory ku czci św. Cyryla i Metodego, 

13.2.2014 

Abp Stanisław Gądecki. Wspólne świadectwo. Nieszpory ku czci św. Cyryla i Metodego (Poznań, 

kościół pw. św. Wojciecha – 13.02.2014).  
 

W nawiązaniu do zakończonego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan spotykamy się 

dzisiaj na nieszporach prawosławnych ku czci Patronów Europy, świętych apostołów Słowian Cyryla i 

Metodego, „równych apostołom” współpatronów Europy. Figury tych świętych – od XIX wieku – znajdują 

się w tym kościele, dzisiaj na filarach przed prezbiterium. Obaj święci pochodzą z czasów niepodzielonego 

Kościoła.  

   

W takim momencie rozważamy teksty Pisma Świętego, wspominające o potrójnej misji głoszenia Dobrej 

Nowiny. Najpierw przez Mesjasza żyjącego w VI. wieku przed Chrystusem. Następnie przez Jezusa 

Chrystusa. Wreszcie – przez każdego z nas, ochrzczonych.  

   

1. MESJASZ STAREGO TESTAMENTU  

 

O pierwszej misji wspomina fragment z Księgi Izajasza, zwany Księgą Tryumfu (56-66). Jest to liryczny 

opis nowej Jerozolimy, odrodzonej – fizycznie i duchowo, indywidualne i zbiorowo – powstały tuż po 

powrocie z wygnania babilońskiego do tego miasta. Pan Bóg zbawi ocalałą Resztę ocalałych. Stworzy 

„nowe niebo i nową ziemię” (Iz 65,17), po wcześniejszym usunięciu wszelkiego zła. Jego zbawienie będzie 

miało zasięg powszechny, obejmujący „wszystkie narody i języki” (Iz 66,18), a jego centrum będzie nowa 

Jerozolima, opromieniona i przemieniona obecnością samego Boga. 

 

Natchniony przez Ducha Bożego prorok (nazywany przez biblistów Tritoizajaszem, a piszący między 537 a 

521 rokiem przed Chr.), oświecony przez Ducha i wzmocniony przez niego opisuje w ten sposób 

spoczywające na Mesjaszu zadanie: 

 

„Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie,  

by głosić dobrą nowinę ubogim,  

by opatrywać rany serc złamanych,  

by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;  

aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga;  

aby pocieszać wszystkich zasmuconych,  

<by rozweselić płaczących na Syjonie>,  

aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku,  

pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu” (Iz 61,1-3).  
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Czego nas uczy ten tekst? Co obowiązuje w nim – w jego świetle – po dzień dzisiejszy? Uczy nas tego, iż 

cała godność władzy wynika z tego, że „pełni ona swoje zadania w granicach porządku moralnego, którego 

źródłem i celem jest Bóg.  

 

Władza – ze względu na niezbędne odniesienie do tego porządku, który ją poprzedza i stanowi jej podstawę, 

ze względu na jej cele i adresatów – nie może być pojmowana jako siła zdeterminowana jedynie przez 

kryteria czysto socjologiczne i historyczne.  

 

Niestety, dzisiaj niektóre koncepcje „odważają się zaprzeczać istnieniu porządku moralnego, 

transcendentnego w stosunku do świata materialnego, a nawet w stosunku do człowieka, porządku 

absolutnego, któremu podlegają wszyscy ludzie i wobec którego wszyscy są równi. Ponieważ więc ludzie 

nie uznają jednego i tego samego prawa sprawiedliwości, dlatego w żadnej sprawie nie mogą w pełni i 

pewnie dojść do porozumienia.  

 

Gdyby, z powodu tragicznego zagłuszenia sumienia zbiorowego, sceptycyzm poddał w wątpliwość nawet 

fundamentalne zasady prawa moralnego, zachwiałoby to podstawami samego porządku państwowego, 

sprowadzając go jedynie do mechanizmu pragmatycznej regulacji różnych i przeciwstawnych interesów” 

(Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 396-397). Bez oparcia w Bogu, porządek moralny musiałby 

całkowicie zaniknąć. 

 

2. MESJASZ NOWEGO TESTAMENTU  
 

Wypowiedzi Izajasza są bardzo często odnoszone w Nowym Testamencie do osoby Jezusa Chrystusa. 

Jezusa, który „w mocy Ducha Świętego” przyszedł w sobotę do synagogi w Nazarecie, natrafił na ten sam 

fragment z księgi proroka Izajasza, i przeczytał: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał 

mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim” (61,1-2).  

 

Orygenes tak to komentuje: „To nie był przypadek, że On [Jezus] otworzył zwój na słowach będących 

proroctwem o Nim samym, ale było to działanie Opatrzności Bożej” (Homilie do Ewangelii św. Łukasza, 

32,3). Rzeczywiście, po zakończeniu czytania, w ciszy pełnej uwagi, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te 

słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,21).  

 

Czym różni się Jezus, powołujący się na te same słowa Pisma, od starszego od Niego o sześć wieków 

Mesjasza? Ten pierwszy był przekonany, że pokój i zbawienie nadejdzie przez sprawiedliwość. Jezus z kolei 

– również nie chciał znieść sprawiedliwości, Prawa ani Proroków. On jednak przyszedł ukazać jego pełne 

znaczenie, wyjaśnić jego właściwy sens, sprostować błędne interpretacje i przeciwstawić się arbitralnemu 

stosowaniu go przez lud, a nawet przez jego nauczycieli i przywódców, ulegających ludzkim słabościom i 

ograniczeniom. 

 

„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Jezus wzywa wierzących 

Jemu do praktykowania nie tylko sprawiedliwości, ale – miłości miłosiernej. Miłość miłosierna jest syntezą 

nowego Prawa, które Jezus przynosi światu. Miłość miłosierna bowiem sprawia, że w stosunkach z innymi 

człowiek przezwycięża klasyczne przeciwstawienie „przyjaciel – wróg”. Miłość miłosierna stanie się 

podstawą solidarności społecznej i politycznej, również w jej zinstytucjonalizowanych formach (por. Jan 

Paweł II, Jezus Chrystus – Boski prawodawca – 14.10.1987).  

 

3. MESJAŃSKIE ZADANIE UCZNIÓW  

 

Jezus wybrał i posłał ludzi jako swoich świadków, aby współpracowali w Jego misji GŁOSZENIA Dobrej 

Nowiny i przedłużali w czasie Jego zbawcze dzieło: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 
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im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” 

(Mt 28,19-20). 

 

a. Pierwszymi współpracownikami powszechnej misji Chrystusa byli apostołowie; grupa Dwunastu. Oni 

stanowili „kolegialny podmiot” misji. Ta kolegialność nie przesłania faktu, że w grupie wyróżniały się 

poszczególne postaci, jak Jakub, Jan, i – najbardziej ze wszystkich – Piotr, którego osoba ma tak wielkie 

znaczenie, że uzasadnione jest wyrażenie: Piotr i pozostali Apostołowie (por. Dz 2, 14. 37). Dzięki niemu 

otwierają się horyzonty misji powszechnej, w której następnie wyróżnia się Paweł, z woli Bożej powołany i 

posłany do pogan (por. Ga 1,15-16; por. Redemptoris missio, 61).  

 

„Nie komu innemu, tylko Apostołom, zlecił Pan głoszenie Ewangelii i oni tylko przekazali nam prawdę, to 

jest naukę objawioną przez Syna Bożego. [...] Tyle więc jedynie możemy wiedzieć o Boskiej ekonomii 

naszego zbawienia, ile nam o niej powiedzieli ci, za pośrednictwem których dotarła do nas Ewangelia, 

głoszona zrazu ustnie, a następnie utrwalona na piśmie, iżby stanowiła podstawę i podporę naszej wiary.  

 

Nonsensem zaś byłoby posądzać Apostołów, że rozpoczęli głoszenie Ewangelii zanim ją jeszcze dokładnie 

poznali – jak ośmielają się twierdzić ci, co się przechwalają rzekomym ich poprawianiem. Wszak 

Apostołowie nie pierwej rozeszli się po krańcach ziemi, by opowiadać ludziom Dobrą Nowinę i zwiastować 

im pokój, aż po zmartwychwstaniu Pańskim zstąpił na nich Duch Święty i przyoblókłszy ich mocą z 

wysokości użyczył im wszystkim swych darów; również daru doskonałej wiedzy. Wtedy to dopiero, gdy już 

wszyscy razem i każdy z osobna posiedli w pełni znajomość Ewangelii, Mateusz począł ją głosić wśród 

Żydów i spisał w ich własnym języku; wtedy też dopiero Piotr i Paweł ewangelizowali i zakładali Kościół w 

Rzymie, po ich zaś śmierci nauczanie Piotra utrwalił na piśmie jego uczeń i tłumacz Marek, a ewangelię 

Pawła zawarł w księdze jego towarzysz Łukasz; wtedy wreszcie sam nawet Jan, ten z uczniów Pana, który 

spoczywał na Jego piersi, wydał podczas pobytu w Efezie, w Azji, swą Ewangelię” (Ireneusz z Lyonu, 

Adversus haereses, III,1,1).  

 

b. Ale w owej działalności misyjnej u początków Kościoła spotkamy – obok Apostołów – także innych, 

mniej znanych pracowników, których nie należy zapominać: są to tak osoby, jak i grupy, czy wspólnoty. 

Wyraźnym tego przykładem jest wspólnota antiocheńska, która z ewangelizowanej staje się ewangelizującą 

i wysyła swych misjonarzy do narodów (por. Dz 13, 2-3).  

 

Przykładem tego rodzaju misjonarzy byli też święci bracia Cyryl i Metody, których działalność apostolska 

była niezwykle rozległa i obejmowała tereny dzisiejszej Grecji, Turcji, Krymu, Bułgarii, Węgier, a także – 

co z naszej perspektywy ważniejsze – także państwa wielkomorawskiego.  

 

Oni uczą nas, że zbawienie przyniesione przez Chrystusa ma charakter powszechny. Że nie jest ono 

zamknięte w granicach jednego narodu, języka i obyczaju, ale jest wspólnym dziedzictwem, z którego każdy 

może swobodnie czerpać. Ludzie wywodzący się z różnych narodów, krajów i języków są powołani w 

Chrystusie do jedności rodziny Bożej.  

 

W święto tychże patronów Europy każdy z nas winien zadać sobie pytanie: w jaki sposób pozwalam 

Duchowi Świętemu, by moje życie i moje świadectwo wiary było świadectwem jedności i komunii? Czy 

wnoszę słowo pojednania i miłości, jakim jest Ewangelia, do środowisk, w których żyję? Czy buduję wokół 

siebie jedność? Czy też dzielę swoją gadaniną, krytykowaniem, zazdrością? Nieść Ewangelię oznacza 

samemu żyć pojednaniem, przebaczeniem, pokojem, jednością, miłością, które daje nam Duch Święty. 

Pamiętajmy słowa Jezusa: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 

miłowali” (J 13, 35).  
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Drugim skutkiem działania Ducha Świętego jest odwaga głoszenia nowości Ewangelii Jezusa wszystkim 

otwarcie (parrezija), głośno, w każdym miejscu i czasie. Przecież w dniu Pięćdziesiątnicy Piotr, napełniony 

Duchem Świętym, wstał „razem z Jedenastoma” i „donośnym głosem” (Dz 2,14), „otwarcie” (Dz 2,29) 

głosił Dobrą Nowinę o Jezusie. Z ognia Pięćdziesiątnicy, z działania Ducha Świętego rodzą się wciąż nowe 

zrywy misyjne, nowe sposoby głoszenia zbawczego przesłania, nowa odwaga, by ewangelizować. Dawajmy 

świadectwo nowości, nadziei, radości, które Pan wnosi w życie. [...] Głoszenie Jezusa daje nam radość, 

natomiast egoizm napełnia goryczą (por. Papież Franciszek, Język pojednania. Audiencja generalna – 

22.05.2013). 

 

c. Od samych początków chrześcijaństwa, zarówno ze strony poszczególnych wiernych i rodzin, jak też i 

całej wspólnoty pojawia się udział świeckich w rozkrzewianiu wiary. Jakże nie wspomnieć tu ich ważnego 

wkładu w pracę w rodzinach, szkołach, w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym, a w szczególności 

w przekazywanie chrześcijańskiej nauki. Co więcej, trzeba podkreślić, że niektóre Kościoły powstały dzięki 

działalności misjonarzy i misjonarek świeckich.  

 

Konieczność dzielenia tej odpowiedzialności przez wszystkich wiernych nie jest jedynie kwestią 

apostolskiej skuteczności, ale stanowi obowiązek i prawo oparte na godności wynikającej z Chrztu 

świętego, przez który „świeccy otrzymują, w sobie właściwym wymiarze, udział w potrójnym urzędzie 

Jezusa Chrystusa – kapłańskim, prorockim i królewskim”. Dlatego też mają oni „ogólny obowiązek i 

zarazem prawo współpracować – czy to indywidualnie, czy też zrzeszeni w stowarzyszeniach – ażeby Boże 

przepowiadanie zbawienia było poznane przez wszystkich ludzi na całym świecie i przez nich przyjęte. Ten 

obowiązek spoczywa na nich w sposób szczególny w tych okolicznościach, w których tylko przez nich 

ludzie mogą usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa. Ze względu na właściwy im charakter świecki mają 

szczególne powołanie, by „szukać Królestwa Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po 

myśli Bożej”.  

 

d. Z kolei więzy, jakie istnieją między działalnością, ekumeniczną i działalnością misyjną, sprawiają, że 

trzeba brać pod uwagę dwa czynniki zbiegające się ze sobą.  

 

Z jednej strony trzeba uznać, że rozłam „między chrześcijanami szkodzi świętej sprawie głoszenia 

Ewangelii wszelkiemu stworzeniu i dla wielu zamyka drogę do wiary”. Fakt, że Dobra Nowina pojednania 

jest głoszona przez chrześcijan podzielonych między sobą, osłabia siłę jej świadectwa i dlatego naglącym 

staje się działanie dla jedności chrześcijan, aby aktywność misyjna mogła stać się bardziej skuteczna. 

Równocześnie nie możemy zapomnieć, że te wysiłki w kierunku jedności stanowią same w sobie znak 

pojednania, którego Bóg dokonuje pośród nas.  

 

Z drugiej strony, prawdą jest, że wszyscy ci, którzy otrzymali chrzest w Chrystusie, zostali włączeni w 

swego rodzaju komunię ze sobą, aczkolwiek niedoskonałą. Z tego względu Sobór Watykański II wzywa, 

aby katolicy po bratersku współpracowali z braćmi odłączonymi, według norm Dekretu o ekumenizmie, 

przez wspólne w danym razie wyznawanie wobec narodów wiary w Boga i w Jezusa Chrystusa oraz przez 

współpracę zarówno na polu społecznym, jak też kulturalnym i religijnym, z wykluczeniem jednak 

wszelkiego pozoru indyferentyzmu i pomieszania pojęć, jak też niezdrowej rywalizacji.  

 

Pozostaje sprawą coraz bardziej naglącą, by współpracowali oni i dawali wspólne świadectwo zwłaszcza 

teraz, gdy sekty chrześcijańskie i podobne do chrześcijańskich sieją zamieszanie swoim działaniem. 

Ekspansja tych sekt stanowi zagrożenie dla Kościoła katolickiego i wszystkich wspólnot kościelnych, z 

którymi prowadzi on dialog. Wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i zgodne z warunkami miejscowymi, 

odpowiedź chrześcijan winna posiadać charakter ekumeniczny (por. Redemptoris missio, 50).  
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ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec, prośmy więc wspólnie Ojca Wszechmogącego o jedność powszechnego Kościoła słowami 

modlitwy wypowiedzianej przez św. Cyryla tuż przed jego śmiercią: „Wzmocnij Kościół Twój [nowymi] 

rzeszami, skupiaj ich wszystkich w jedności, uczyń z nich ludzi doskonałych, jednakowo myślącymi w 

wierze swojej i w wyznawaniu prawdy i natchnij ich serca słowem Twojej nauki [...] okryj ich osłoną 

skrzydeł Twoich, aby wszyscy chwalili Imię Twoje, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, XXII. Światowy Dzień Chorego, 11.2.2014 

Abp Stanisław Gądecki. My także winniśmy oddać życie za braci (1 J 3,16). XXII. Światowy Dzień 

Chorego (Poznań, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski, ul. Szwajcarska – 11.02.2014).  
 

Dzisiejszy XXII. Światowy Dzień Chorego zwraca nam ponownie uwagę na kluczowy dla człowieka 

problem cierpienia i śmierci. Z jednej strony, człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że w jego sercu jest 

głęboko zakorzenione pragnienie szczęścia i zdrowia, lecz – z drugiej – doświadcza cierpienia i bólu, i to w 

najrozmaitszych formach. Doznaje nie tylko cierpienia fizycznego, ale i psychicznego, duchowego a także 

moralnego.  

   

1. DLACZEGO? 
 

W takiej sytuacji pyta: „dlaczego”? Dlaczego tak się dzieje, szczególnie kiedy cierpienie dotyka człowieka 

sprawiedliwego. A chociaż cierpienie ma zazwyczaj swoje źródło w naszej własnej osobie, w innych 

ludziach albo w świecie, to my zazwyczaj nie stawiamy zarzutu sobie, innym ani światu, ale stawiamy je 

Bogu. Prawdopodobnie dlatego, ponieważ o ile istnienie świata otwiera oczy naszej duszy na istnienie Boga, 

o tyle zło i cierpienie – a zwłaszcza dramat tylu niezawinionych cierpień, tylu win, które uchodzą bezkarnie 

– zdają się zaćmiewać obraz Boga, wprowadzać w duszę zwątpienie, co do Jego istnienia.  

 

Dlaczego Bóg nie wyeliminuje zła? Starożytna odpowiedź ateistyczna brzmi – „ponieważ Bóg nie troszczy 

się o nic” (Epikur): „Albo Bóg chce usunąć zło, a nie może, albo może, a nie chce, albo ani nie che, ani nie 

może, albo i chce i może. Jeśli chce, a nie może, jest niedołężny, co nie może dotyczyć Boga. Jeżeli może, a 

nie chce, jest zawistny, co również nie może być cechą Boga. Jeżeli ani nie chce, ani nie może, jest zawistny 

i niedołężny, a przeto nie jest Bogiem. Jeżeli chce i może, co jedynie przystoi Bogu, skąd więc zło? Albo 

dlaczego go nie usuwa?” (Epikur cytowany przez Laktancjusza, O gniewie Boga, XIII). 

 

Z kolei klasyczna odpowiedź chrześcijańska – jaką znajdziemy u tegoż Laktancjusza (III/IV wiek po Chr.) – 

uczy: Bóg może cokolwiek zechce i nie ma w nim żadnego niedołęstwa, lub zawiści. Bóg może więc usunąć 

zło, lecz nie chce. A nie usuwa dlatego, ponieważ dał człowiekowi mądrość. Kiedy Bóg stworzył człowieka 

na swoje podobieństwo wlał mu jednocześnie mądrość, polegającą na odróżnianiu tego co dobre, od tego, co 

złe. Gdyby usunął zło, musiałby jednocześnie usunąć ludzką mądrość, czyli zdolność rozróżniania dobra i 

zła i wybierania tego, co dobre. Wszystko zatem istnieje ze względu na człowieka, tak zło jak i dobro. 

Inaczej mówiąc, Bóg pozostawia człowiekowi wolność. 

 

2. CHRYSTUS LECZY I CIERPI 
 

Sam Bóg jednak, ze swej strony, szczególnie w osobie swojego Syna, Jezusa Chrystusa zamierza tylko 

dobro. Przywraca człowieka do życia i zdrowia. Nie da się zrozumieć publicznej działalności Jezusa bez 

wszystkich Jego cudów polegających na wskrzeszaniu zmarłych, uzdrawianiu z rozlicznych chorób 

fizycznych i psychicznych. Te uzdrowienia były dla ludzi dowodem dobroci Boga. Egzorcyzmy i 
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uzdrowienia chorych dopełniały się wzajemnie i wskazywały na konieczność leczenia całego człowieka, tzn. 

jego ducha i ciała. A chociaż pierwszorzędnym celem tych uzdrowień nie było zdrowie chorych, lecz raczej 

wiara uzdrowionych i świadków wydarzenia, i chociaż były one przede wszystkim znakiem uzdrowienia z 

różnych form zniewolenia duchowego – inaczej niewiele by one pomagały ludziom żyjącym dzisiaj – to 

jednak tłum próbował dotknąć Pana właśnie dlatego, „ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała 

wszystkich” (Łk 6, 19). Także z tej racji Ewangelia po wszystkie czasy zostanie szczególnym źródłem 

nadziei dla chorych.  

 

Warto jednak podkreślić, iż Chrystus nie tylko uzdrawiał, ale i cierpiał. On od swoich urodzin doznawał 

trudu, bezdomności, prześladowania i niezrozumienia nawet ze strony najbliższych mu osób. Nade wszystko 

zaś coraz szczelniej otaczał go krąg nienawiści, ostatecznie zmierzający do zamordowania Go. Jezus musiał 

cierpieć, ponieważ cierpienie jest częścią autentycznie ludzkiej kondycji, którą przyjął On wraz ze 

wcieleniem.  

 

Ponadto, właśnie przez cierpienie i krzyż Chrystusa dokonało się odkupienie. Chrystus – bez żadnej własnej 

winy – wziął na siebie „całe zło grzechu”, a doświadczenie tego zła wyznaczyło nieporównywalną miarę 

cierpienia Chrystusa – tego cierpienia, które stało się ceną Odkupienia: „Wiecie bowiem, że z waszego, 

odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, 

srebrem lub złotem, ale drogocenną Krwią Chrystusa, jako Baranka niepokalanego i bez zmazy” (1Pt 1,18-

19).  

 

3. CHRZEŚCIJANIE LECZĄ I CIERPIĄ  
 

Lecz Chrystus nie zakończył pracy nad ludzkim cierpieniem w momencie swojej śmierci i 

zmartwychwstania. On zlecił jej kontynuację swoim apostołom, których posłał w świat: „aby głosili 

królestwo Boże i uzdrawiali chorych” (Łk 9,2).  

 

a.leczą  

 

Jezus udzielił im „władzy [...], aby leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości” (Mt 10,1). Kościół bardzo 

poważnie traktował ten nakaz Chrystusowy, co zostało potwierdzone przez – sięgającą pierwszych wieków 

chrześcijaństwa – praktykę kościelnej opieki nad ludźmi chorymi i cierpiącymi. Przez całe stulecia Kościół 

był jedyną instytucją publiczną zajmującą się lecznictwem i opieką nad chorymi, a zdecydowaną większość 

lekarzy i średniego personelu medycznego stanowili zakonnicy i zakonnice, bądź też świeccy ściśle 

związani z Kościołem. Takie było przekonanie Kościoła, który jeszcze w średniowieczu kształcił kapłanów 

na uniwersytetach nie tylko w dziedzinie teologii, ale domagał się od nich również znajomości medycyny. 

Stąd niektórzy nazywają chrześcijaństwo „religią terapeutyczną”, czyli religią przywracania pełnego 

zdrowia przez miłość Bożą (Eugen Biser). 

 

Prof. Bogdan Chazan, dyrektor Szpitala św. Rodziny w Warszawie, mówił o tym wczoraj; o czułości 

chrześcijańskiego lekarza wobec pacjenta, o potrzebie personalistycznego podejścia do chorego, o 

medycynie jako szczególnym rodzaju apostolstwa. Medycyna winna być spotkaniem człowieka cierpiącego 

z lekarzem, który też ma swoje ograniczenia i kłopoty, ale w tym momencie winien o nich zapomnieć i 

zwrócić uwagę choćby na to, jak wielkie znaczenie mają jego słowa. One mogą leczyć, ale też zabijać. 

Ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że leczymy nie tylko ciało człowieka, ale także jego umysł i duszę. 

Lekarze i pielęgniarki nie mogą mieć zbyt dużego dystansu wobec spraw i problemów pacjentów. Obie 

strony zyskają, jeśli zechcą cierpieć z cierpiącymi i cieszyć się razem z cieszącymi. Nie wyklucza to 

profesjonalizmu, który przez personalny wymiar relacji „pacjent – lekarz” dodatkowo się uwiarygodnia – 

mówił prof. Chazan. 

 

„Kiedy z czułością zbliżamy się do tych, którzy potrzebują opieki, wnosimy nadzieję i uśmiech Boga w 

sprzeczności świata” (Wiara i miłość: „My także winniśmy oddać życie za braci” (1 J 3,16). Orędzie Ojca 

Świętego na XXII. Światowy Dzień Chorego – 11.02.2014). 
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b. cierpią 

 

Ale Kościół – w swoich członkach – nie tylko leczy, on również cierpi. W trudnym a nieraz dramatycznym 

położeniu radzi choremu modlitwę: „Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, ale módl się do Niego 

a On cię uleczy” (Syr 38, 9). Idąc za radą św. Jakuba podpowiada: „Choruje ktoś wśród was? Niech 

sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna 

wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” 

(Jk 5,14-15).  

 

Odwołanie się chorego i jego otoczenia do modlitwy nie wyklucza oczywiście korzystania z naturalnych 

środków medycznych, służących zachowaniu i przywróceniu zdrowia. Kościół jest bowiem przekonany, że 

każdy człowiek cierpiący powinien ze wszystkich sił walczyć z chorobą i wszelkimi godziwymi sposobami 

starać się o zachowanie swego zdrowia.  

 

W pewnych okolicznościach – kiedy cierpienie jest sposobem budowania Kościoła – należy przyjąć 

cierpienie jako łaskę. „W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest 

Kościół” – powie św. Paweł (Kol 1, 24). Przez tego rodzaju cierpienie chrześcijanin buduje Kościół 

duchowy. Dzięki łasce Chrystusa zdobywa wewnętrzną dojrzałość i wielkość duchową. Znajduje nową 

miarę swojego życia i powołania. Czyż wielu świętych nie zawdzięczało swego nawrócenia właśnie łasce 

cierpienia? 

 

Poza tym, nie wolno nam zapominać o tym, że w Kościele chorzy mogą stać się źródłem mocy dla 

zdrowych, „czasem dla tych, którzy swoje zdrowie źle wykorzystują, którzy obrażają Boga, posługując się 

swoim zdrowiem i swoimi siłami. [...] Tak jak zbawienie świata, odkupienie świata, czyli nawrócenie 

człowieka w świecie idzie poprzez Krzyż Chrystusa, tak ciągłe nawracanie grzeszników w świecie idzie 

poprzez wasz krzyż, poprzez wasze cierpienie” (Jan Paweł II, Przemówienie do chorych zgromadzonych w 

kościele OO. Franciszkanów. Kraków – 9.06.1979).  

 

c. W sytuacji choroby nieuleczalnej dobrze jest pamiętać o tym, że tylko Pan Bóg jest władcą życia. Dobrze 

wiemy, że tej prawdzie często zaprzecza hedonizm, szerzący się w tak zwanych społeczeństwach dobrobytu. 

Życie jest tam cenione, dopóki jest przyjemne, ale odmawia się mu szacunku, kiedy człowiek staje się chory 

bądź upośledzony.  

 

Gdyby decyzja o zakończeniu własnego życia przeszła w ręce człowieka, byłby to katastrofa, bo odtąd to już 

nie życie miałoby samoistną wartość, ale jakość życia. W ten sposób powróciłaby do łask filozofia 

Nitschego, ktory twierdził iż istnieje też „taki rodzaj życia, który jest niewart życia”. Według niego – tylko 

osobniki silne i zdrowe cieszą się godnym życiem. Praktyczne wnioski z takiego rozumowania wyprowadził 

Hitler, przeprowadzając eksterminację Żydów i zakładając też przyszłą eksterminację Słowian, jako ludzi 

niegodnych życia.  

 

Dzisiaj, z eutanazji „życia niewartego życia” mogą się cieszyć przede wszystkim towarzystwa 

ubezpieczeniowe „na życie”, które kierując się rachunkiem czysto ekonomicznym są zainteresowane jak 

największymi dochodami przy jak najmniejszych wydatkach na leczenie obłożnie chorych pacjentów.  

 

4. WIARA W ŻYCIE WIECZNE  

 

Trzeba też jasno powiedzieć, że ostatecznie nasz strach przed perspektywą śmierci fizycznej może zostać 

przerwany jedynie przez radykalną zmianę kierunku marszu; przez zwrócenie się ku prawdzie. W dziewiątej 

księdze „Wyznań” św. Augustyn opowiada o rozmowie, jaką prowadził ze swą matką, a której przedmiotem 

była tęsknota Moniki za życiem wiecznym, za dotarciem do przystani, gdzie będzie mogła się poczuć jak w 

domowym zaciszu. „Gdy zbliżał się dzień, w którym miała odejść z tego życia – ów dzień Ty znałeś, a my 
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nie wiedzieliśmy o nim – zdarzyło się, jak myślę, za tajemnym Twoim zrządzeniem, że staliśmy tylko we 

dwoje, oparci o okno, skąd się roztaczał widok na ogród wewnątrz domu gdzieśmy mieszkali – w Ostii u 

ujścia Tybru. Tam właśnie, z dala od tłumów, po trudach długiej drogi nabieraliśmy sił do czekającej nas 

żeglugi. W odosobnieniu rozmawialiśmy jakże błogo. Zapominając o przeszłości, a wyciągając ręce ku 

temu, co było przed nami, w obliczu prawdy, którą jesteś Ty – wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, czym 

będzie wieczne życie zbawionych [...]. Doszliśmy w tej rozmowie do rozpoznania, że żadna rozkosz 

cielesna, choćby największa i najpromienniejszym światłem doczesnym rozjarzona, nie zasługuje nawet na 

wspomnienie, a cóż dopiero na porównanie z błogością życia wiecznego” (Wyznania IX,10). Czy dzisiaj – 

zamiast zamartwiać się śmiercią – żyjemy jeszcze wiarą i tęsknotą za niebem; za życiem wiecznym, gdzie 

znajdziemy nasz ostateczny dom?  

 

Tak, największą pomocą dla chorego i umierającego człowieka jest wiara w Boga i nadzieja na życie 

wieczne. Umocnienie chorego przez lekarzy i pielęgniarki we wierze jest najwyższą formą humanizacji 

śmierci. Jest czymś więcej niż ulgą w cierpieniu. Oznacza zaangażowanie się w ułatwienie choremu 

przejścia do Boga (por. Karta pracowników służby zdrowia. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa służby 

zdrowia. Watykan 1995,118).  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Spotykając się w Światowym Dniu Chorego na Eucharystii za chorych i cierpiących oraz personel szpitalny 

pomyślmy przede wszystkim o umocnieniu naszej wiary, bez której choroba i śmierć staje się nieludzka. 

Popatrzmy z szacunkiem i czułością na samych chorych, za których cierpiał Chrystus. Módlmy się następnie 

za wszystkich pracowników służby zdrowia (dyrektora szpitala, ordynatorów, lekarzy, kapelanów, 

pielęgniarki, pracowników administracji szpitalnej, wolontariuszy, za farmaceutów), wreszcie na członków 

rodzin, i wszystkich bliskich, aby – poddawani nadzwyczajnym próbom – nie zniechęcili się i nie zaniechali 

troski o życie i zdrowie chorych.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święto Katedry św. Piotra, 21.2.2014  

Abp Stanisław Gądecki. Sumienie człowieka nauki. Święto Katedry św. Piotra (Katedra Poznańska – 

21.02.2014). 
 

Ekscelencje, Najczcigodniejsi Księża Biskupi, 

Kapituło Archikatedralna,  

Magnificencjo, Rektorze UAM, 

Magnificencje Rektorzy i Prorektorzy Wyższych Uczelni, 

Magnificencje Rektorzy Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, 

Panie Prezesie Poznańskiego Oddziału PAN, 

Pani Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,  

Członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim,  

Dziekani i Profesorowie, Adiunkci, Doktoranci, 

Duszpasterze Akademiccy, 

Drodzy słuchacze Katolickiego Radia Emaus,  

Bracia i Siostry w Chrystusie!  

   

W Kościele powszechnym obchodzimy dzisiaj I Nieszpory święta Katedry św. Piotra Apostoła. Pośród 

wszystkich świąt kościelnych jest to święto dość osobliwe, ponieważ zdaje się ono zwracać naszą uwagę nie 

na osobę, czy tajemnicę wiary, ale na przedmiot. Na tron (cathedra; thronos), na którym miał zasiadać sam 

Piotr Apostoł. Ten tron jest dzisiaj przechowywany wewnątrz potężnego spiżowego monumentu w apsydzie 
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bazyliki watykańskiej, tuż pod oknem witraża przedstawiającego Ducha Świętego. Przedmiot ten ma 

oczywiście swoją szerszą, symboliczna wymowę. On symbolizuje władzę Piotrową; władzę kluczy.  

 

Ale dzisiejsze święto jest dla nas nie tylko okazją do przypomnienia o doniosłości nauczania papieskiego. 

Ono pozwala nam również podkreślić powagę i dostojeństwo nauczania akademickiego. A chociaż 

nauczanie to nie wyrasta bynajmniej z mandatu Piotrowego, to przecież i ono – jeśli jest autentyczne – 

kieruje się podobnym jak nauczanie papieskie dążeniem do Prawdy, Dobra i Piękna. Dlatego święto 

dzisiejsze możemy – w pewnym sensie – uważać także za święto patronalne nauczycieli akademickich i tak 

właśnie czynimy w naszej archidiecezji od kilku już lat.  

 

Po wcześniejszych rozważeniach – w poprzednich latach – kwestii prawdy, wolności i wiary, dzisiaj 

chciałbym zatrzymać się przy sprawie sumienia. I to nie tylko sumienia w ogólności, ale także sumienia 

naukowca.  

 

1. SUMIENIE 
 

a. co to jest sumienie? 

Na to pytanie odpowiada nam w sposób sugestywny modlitwa młodego króla Salomona. Król ten – w 

początkach swego panowania – nie zwraca się do Boga z prośbą o długie życie, o bogactwo ani o 

zniszczenie swoich wrogów, lecz prosi Pana: „Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do 

sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła” (1 Krl 3,9).  

 

Salomon modli się do Boga, aby dał mu „rozumne serce”. Wiemy zaś, że „serce” w Biblii jest nie tylko 

określeniem części ludzkiego ciała, ale również synonimem centrum osoby, siedziby intencji i osądów. 

Można powiedzieć, że serce to sumienie osoby ludzkiej. „Serce rozumne” to sumienie, które potrafi słuchać, 

które jest wrażliwe na głos prawdy i dlatego jest w stanie odróżnić dobro od zła.  

 

Błędna mentalność sugeruje nam, aby prosić Boga o różne przywileje. W rzeczywistości zaś prawdziwa 

wartość życia indywidualnego oraz społecznego zależy od prawego sumienia każdego człowieka. Od 

zdolności każdego i wszystkich do rozpoznania dobra, oddzielenia go od zła i cierpliwego starania się, aby 

realizować dobro (por. Benedykt XVI, Kształt życia zależy od sumienia. Anioł Pański – Castel Gandolfo).  

 

„W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być 

posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra a 

unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, tamtego unikaj. Człowiek bowiem ma w swym sercu 

wypisane przez Boga prawo, wobec którego posłuszeństwo stanowi o jego godności i według którego 

będzie sądzony. [...] Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on 

sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa” (Gaudium et spes, 16.49; KKK, 1776). 

 

W sumieniu Bóg prowadzi dialog nie tylko z ludźmi wierzącymi, ale także z niewierzącymi. Przemawia w 

każdym człowieku przez jego rozumną naturę, której jest Stwórcą. „Bo gdy poganie, którzy Prawa nie mają, 

idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują 

oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a 

mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające” (Rz 2,14-15).  

 

Sumienie to nie jest moje prywatne odczucie bądź mniemanie. Nie jest to też opinia moralna na temat 

jakiegoś teoretycznego lub nawet faktycznego czynu, ale jest to bezpośredni osąd moralny czynu lub 

postępowania w świetle najbardziej podstawowych zasad moralnych, takich jak: „czyń dobro”, „unikaj zła”, 

„nie czyń drugiemu tego, co tobie nie jest miłe”, „czyń innym to, co byś chciał, żeby oni tobie czynili”. 
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Kard. Ratzinger sugerował stosowanie nowej terminologii na określenie sumienia. Według niego sumienie 

funkcjonuje jako „prawspomnienie dobra i prawdy (które są tożsame)”. A zatem przedkłada on raczej 

platoński termin anamnesis nad stoickie słowo synteresis (sumienie). Anamneza to „zmysł wewnętrzny, 

zdolność rozpoznawania, dzięki której człowiek, wewnętrznie otwarty na dobiegający doń głos ze źródła, 

rozpoznaje w sobie jego echo”. Anamneza nie jest wiedzą sformułowaną pojęciowo, ale raczej zdolnością 

rozpoznawania tego, co pozostaje w zgodzie z konstytucją nadaną człowiekowi przez Boga (Aidan Nicols 

OP, Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera). 

 

b. co to jest błędne sumienie?  

 

Stając wobec wyboru moralnego sumienie może wydać zarówno sąd prawy (zgodny z rozumem i prawem 

Bożym), jak i – niestety – sąd błędny, który od tego odbiega (por. KKK 1776; 1783-1785; 1790-1793).  

 

Na niebezpieczeństwo błędnego sądu sumienia zwraca uwagę Chrystus: „ Światłem ciała jest oko. Jeśli więc 

twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało 

będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!” (Mt 

6,22-23).  

 

Wiele jest przyczyn wypaczeń błędnego sumienia, m.in.:  

 nieznajomość Chrystusa i Jego Ewangelii, 

 odrzucenie autorytetu Kościoła i Jego nauczania,  

 domaganie się źle pojętej autonomii sumienia,  

 zniewolenie przez uczucia,  

 złe przykłady dawane przez innych ludzi,  

 brak nawrócenia i miłości. 

 

Kompromisy z własnym sumieniem są niebezpieczne nawet w sprawach drobnych, gdyż zazwyczaj 

rozpoczynają one proces utraty wrażliwości moralnej i stopniowej demoralizacji. Chrystus stanowczo 

przestrzega nas przed takimi kompromisami: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie 

wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie” (Łk 16,10).  

 

c. co to jest prawe sumienie? 

 

Prawość sumienia – z kolei – przejawia się w dążeniu do poznania prawdy moralnej, jaką jest dobro. Bez 

woli poznania dobra moralnego i norm, które zmierzają do jego realizacji, realizacja dobra jest niemożliwa.  

 

Rola sumienia nie ogranicza się do samej wiedzy. Człowiek bowiem może poznać prawdę, ale nie pójść za 

nią. Prawość sumienia przejawia się również nie tylko w wyborze dobra, lecz w trwaniu w dobru. Tylko 

sumienie prawe jest równocześnie sumieniem prawdziwym, tzn. że jego osąd jest zgodny z obiektywnym 

porządkiem moralnym.  

 

Jeśli sumienie nie chce poznać dobra lub go wybrać – traci swoją godność, traci ją również człowiek, 

prawość sumienia jest bowiem równoznaczna z prawością człowieka. Takie sumienie nazywane jest 

przewrotnym i nie może być sędzią ludzkich czynów.  

 

Sumienie może jednak błądzić wskutek niepokonalnej niewiedzy, której człowiek nie jest świadom (a błąd 

może dotyczyć zarówno jakości fizycznej, jak też moralnej czynu). W tym przypadku sumienie nie jest 

sumieniem prawdziwym, nie przestając być sumieniem prawym, nie traci też swojej godności i jest sędzią 
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ludzkich czynów. Zło spełnione pod wpływem niezawinionego błędu nie obciąża sumienia człowieka, 

chociaż jest złem obiektywnym (por. Veritatis splendor, 63).  

 

Istotną rolę w realizacji prawego sumienia pełni cnota roztropności, która jest przejawem prawego umysłu w 

konkretnym działaniu. Roztropność zmierza do dobra czynu i jego sprawcy przez dostosowanie środków 

moralnych, adekwatnych do moralnego celu. Sumienie i roztropność wzajemnie się wspierają. Realizacja 

każdego dobra, każdej cnoty wymaga roztropności, która – według św. Tomasza – jest woźnicą cnót (auriga 

virtutum; STh. 2-2ae,47,5ad1) i sprawia, że każda cnota zachowuje złoty środek. 

 

d. kształtowanie prawego sumienia 

 

Wychowanie sumienia jest nieodzowne w życiu każdego człowieka. Jest ono zadaniem całego życia, które 

zapewnia wolność i prowadzi do pokoju serca (por. KKK, 1784). „A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg 

jest większy od naszego serca i zna wszystko” (1J 3,20).  

 

Kształtowanie prawego sumienia jest zadaniem trudnym. Wynika to z faktu, że głos sumienia dotyczy 

najpierw i przede wszystkim oceny naszego osobistego postępowania. Owa trudność w osądzaniu samego 

siebie bierze się stąd, że kiedy próbujemy osądzać innych ludzi, bywamy zazwyczaj precyzyjnymi i 

krytycznymi obserwatorami ich postępowania. Kiedy zaś oceniamy własne czyny, wtedy grozi nam naiwne 

usprawiedliwianie samych siebie albo obarczanie odpowiedzialnością za nasze winy innych osób.  

 

Światłem w formowaniu prawego sumienia jest najpierw Słowo Boże. „Żywe jest słowo Boże, skuteczne i 

ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, 

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, 

przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek” – uczy 

List do Hebrajczyków (Hbr 4,12-13).  

 

Winniśmy ponadto prosić o dary Ducha Świętego, szukać świadectwa lub rady innych ludzi, a zwłaszcza 

dać się prowadzić przez nauczanie Kościoła. 

Szczególnie ważnym i skutecznym miejscem kształtowania prawego sumienia jest sakrament pokuty, a 

także osobisty, codzienny rachunek sumienia, gdzie człowiek staje w obliczu miłującego Boga, w całej 

prawdzie o sobie oraz o własnym postępowaniu.  

 

Kto błądzi i wypacza sumienie, czyli uznaje swój błąd za słuszne postępowanie, ten przekreśla szansę na 

nawrócenie i nadzieję na lepszą przyszłość. Kto natomiast błądzi, ale zachowuje prawe i prawdziwe 

sumienie – czyli uczciwie odróżnia dobro od zła moralnego oraz wymaga od siebie nieustannego 

nawrócenia – ten zachowuje szansę na przezwyciężenia zła i osiągnięcie świętości. „Módlcie się za nas – 

pisze autor Listu do Hebrajczyków – jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, starając się 

we wszystkim dobrze postępować” (Hbr 13,18).  

 

2. SUMIENIE PRACOWNIKA NAUKI  

 

a. I tak oto doszliśmy do kwestii zasadniczej, czyli do sumienia naukowca. W takim momencie niemal 

bezwiednie przychodzi na myśl „Kodeks etyki pracownika naukowego”, wydany przez PAN dnia 13 

grudnia 2012 roku. Pośród rażących przewinień, czyli owoców błędnego sumienia, wymienia on 

fabrykowanie, tj. zmyślanie wyników badań i przedstawianie ich jako prawdziwych. Fałszowanie, 

polegające na zmienianiu lub pomijaniu niewygodnych danych, przez co wyniki badań są nieprawdziwie 

prezentowane. Wymienia też plagiatowanie, czyli przywłaszczanie sobie cudzych idei, wyników badań lub 

słów bez poprawnego podania źródła, co stanowi naruszenie własności intelektualnej.  

 

„Kodeks etyki pracownika naukowego” jest owocem żywiołowego opracowywania rozmaitych etyk 



1168 
 

zawodowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Trudno jednoznacznie ocenić to zjawisko. Z jednej 

strony bowiem zdaje się ono świadczyć o budzeniu się środowiskowej i zawodowej świadomości moralnej u 

przedstawicieli różnych stanów i zawodów. Z drugiej jednak strony, opracowywanie wytycznych moralnych 

dla poszczególnych zawodów może świadczyć o czymś wręcz przeciwnym; o zaniku poczucia moralności i 

umiejętności zastosowania wskazań moralnych do specyfiki własnej profesji.  

 

Być może podłoże tego zjawiska jest jeszcze prostsze. Oto postanowiono moralność zadekretować – 

zgodnie z biurokratyczną tendencją naszych czasów – uczynić z niej kolejny poziom prawa pozytywnego. 

Ta ewentualność byłaby dość groźna. Z jednej strony bowiem zwalniałaby z obowiązku osobistej refleksji 

moralnej – usypiałaby sumienia, odsyłając je do stosownych przepisów. Poza tym, życie zawsze jest 

bogatsze niż przepisy i natychmiast znalazłyby się luki w przepisach, wymagające osobistej refleksji 

moralnej, ale i umożliwiające nadużycia moralne, czynione zgodnie z prawem. Niepokojące jest w tym 

kontekście także i to, że owe kodeksy, wytyczne, zasady etyczne opracowywali zazwyczaj urzędujący 

prominenci różnych środowisk i zawodów (por. Artur Andrzejuk, Etyka „zadekretowana”? Dylematy 

moralne pracownika nauki). Doszło do tego, że zbiory przepisów, nazywanych „zasadami etyki” ogłaszały 

zarządy lub szefowie firm, narzucając je swoim pracownikom i włączając do zespołu przepisów, 

obowiązujących pracowników.  

 

b. Rozwój nauki wymaga czujności sumienia. Bł. Jan Paweł II zachęcał intelektualistów, by nie ograniczyli 

się do rozważania, oceniania i kontemplacji prawdy, ale by formowali sumienia wrażliwe i zdolne do 

stawiania oporu złu i wyboru dobra.  

 

Proces dojrzewania sumienia pracownika nauki przebiega indywidualnymi szlakami, których nikt, nawet 

sam jego podmiot, nie jest w stanie z góry przewidzieć ani zaplanować. Jedyna nadzieja w tym, że sumienie 

prawe (po łacinie recta ratio) to rozum, który daje się prowadzić prawdzie. Dlatego wśród licznych zadań 

wychowawczych uniwersytetu na czoło wysuwa się to jedno: umocować prawdę i jej niewzruszony 

autorytet – nie tylko autorytet teoretyczny (w dziedzinie poszukiwań naukowych), ale i praktyczny (w całym 

postępowaniu). Stąd tak ważne jest, aby uniwersytet i szkoła wyższa nie ograniczały się do przekazywania 

wiedzy, ale by były miejscem kształtowania prawego sumienia (por. ks. prof. Andrzej Szostek MIC, Nauka 

– sumienie – mądrość). 

 

Prawe sumienie jest ważne nie tylko dla samego naukowca, ale również dla państwa. Sumienie bowiem 

stanowi nie tylko najistotniejszy fundament relacji człowieka z Bogiem, lecz także relacji obywatela z 

państwem. Bez rozwiniętego sumienia, bez poczucia odpowiedzialności, trudno sobie wyobrazić dojrzałego 

obywatela, który swoje życie w danym państwie będzie traktował tak jako przywilej, jak i obowiązek. 

Którego przynależność do wspólnoty politycznej będzie nie tylko motywowana dziecinną chęcią spędzenia 

życia w sposób beztroski i przyjemny, ale który potrafi dostrzec w swojej egzystencji głębszy sens. Prawe 

sumienie pozwala na osiągnięcie dojrzałości, a więc pełni człowieczeństwa, a co za tym idzie – także pełni 

obywatelstwa (por. Arkady Rzegocki, Najpierw toast za Sumienie!). 

 

Zapewne z uwagi na to pani prof. Jadwiga Staniszkis uważa za godne ubolewania, że środowiska naukowe – 

nie tylko zresztą one – od pewnego czasu nie biorą udziału w publicznej debacie na temat wprowadzanych 

w Polsce rozwiązań gospodarczych i socjalnych. Że środowiska naukowe integrują się dziś głównie wokół 

własnych interesów, a nie wokół tak ważnych spraw publicznych, jak dylematy rozwojowe. Bardzo brakuje 

dyskusji specjalistów o możliwych sposobach wyjścia z problemów strukturalnych polskiej gospodarki. 

Dziś mamy tylko bierność, żadnej inicjatywy, żadnego pozytywnego działania. Jedyną aktywnością, do 

jakiej środowiska naukowe są zdolne się zmobilizować, to obrona własna, jak np. kilka lat temu przed 

lustracją (prof. Jadwiga Staniszkis, Milczenie elit, Niedziela). 

 

ZAKOŃCZENIE 
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Rozwój nauki wymaga czujności sumienia, dlatego kończę nasze dzisiejsze rozważanie słowami 

papieskiego Apelu Jasnogórskiego z roku 1983: „Co to znaczy «czuwam?» To znaczy, że staram się być 

człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i 

zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. 

To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć na dalszy plan. Nie. 

Nie! Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym ważniejsza, im więcej okoliczności zdaje się 

sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy się łatwo z niego rozgrzeszali. Zwłaszcza, jeżeli tak postępują 

inni” (Jan Paweł II, Apel Jasnogórski, 18 czerwca 1983).  

List pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Wielki Post 2014 roku 

Umiłowani Archidiecezjanie! 

 

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy w Kościele kolejny okres Wielkiego Postu. W ten dzień dotarło do nas 

wołanie proroka Joela: „«Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». 

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego!” (Jl 2,12-13) oraz 

„Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pana! Niech mówią: «Przepuść, Panie, 

ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami»” (Jl 

2,17).  

   

1. NAWRÓCENIE INDYWIDUALNE  

 

To samo wołanie prorockie powraca w pierwszych słowach Jezusa zanotowanych przez ewangelistę św. 

Marka: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 

1,15). Wezwanie do nawrócenia uczynił On celem swojego posłannictwa: „Nie przyszedłem wezwać do 

nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Łk 5,32).  

 

Czym jest owo „nawrócenie”? Jest to zmiana (meta) sposobu myślenia (nous); to odnowienie umysłu. Św. 

Paweł tak opisuje proces nawracania się: „Nie bierzcie więc wzo¬ru z tego świata, lecz przemieniajcie się 

przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne 

i co doskonałe” (Rz 12, 2).  

 

Nie idzie tu zatem na pierwszym miejscu o zewnętrzne akty pokuty („wór i popiół”, post i umartwienia, 

smutek i płacz). Istotą naszego nawrócenia jest odwrócenie się od zła i zwrócenie się ku Bogu. Ta zmiana 

odbywa się przede wszystkim na płaszczyźnie wewnętrznej. Właśnie na tej płaszczyźnie chrześcijanin jest 

zdolny powiedzieć: „wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, 

Pana mojego” (Flp 3,8).  

 

Dni Wielkiego Postu poprzedzające uroczystości paschalne, w których rozlega się echo Chrystusowego 

wezwania do nawrócenia, zobowiązują nas do należytego przygotowania naszego wewnętrznego 

oczyszczenia.  

 

„Właściwością bowiem paschalnych świąt jest to – uczy św. Leon Wielki – że cały Kościół cieszy się darem 

odpuszczenia grzechów, które dokonuje się nie tylko u nowo ochrzczonych, ale również u tych wszystkich, 

którzy już dawno zaliczają się w poczet przybranych dzieci Bożych.  

 

I chociaż nowych ludzi tworzy przede wszystkim obmycie wodą odrodzenia, to jednak każdy z nas musi 

ustawicznie zrzucać z siebie rdzę śmiertelności, a że wśród stopni duchowego postępu nie istnieje nigdy 
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taki, którego by już nie można było przekroczyć, trzeba sobie zadać trud, by w dniu odkupienia nikt z nas 

nie znalazł się obarczony grzechami starego człowieka” (św. Leon Wielki, Kazanie 6 na Wielki Post, 1-2)  

 

Konieczność nawrócenia to nie tylko sprawa indywidualna, to także dzieło wspólnotowe. Porównując 

idealny obraz Kościoła, jakiego pragnął Chrystus – jako swoją świętą i nieskalaną Oblubienicę (por. Ef 

5,27) – z tą rzeczywistością, z jaką mamy dzisiaj do czynienia w Kościele, rodzi się pragnienie odnowy.  

 

2. NAWRÓCENIE DUSZPASTERSKIE  
 

Z pragnienia odnowy – jeśli jest autentyczne – wypływa aktywność misyjna Kościoła; pierwsze i największe 

kościelne wyzwanie (Redemptoris missio, 34).  

 

Tę myśl podjął Ojciec Święty Franciszek stwierdzając, że nie możemy dłużej pozostawać w biernym 

oczekiwaniu. Koniecznie trzeba dokonać przejścia od duszpasterstwa zachowawczego do zdecydowanie 

misyjnego. Nie można pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są. Bardziej niż zwyczajnego 

administrowania, Kościołowi potrzeba dzisiaj ustawicznej misji (por. Evangelii gaudium,15.25). Medytując 

w tym miejscu nad przesłaniem adhortacji apostolskiej papieża Franciszka, chciałbym zwrócić Waszą, 

Drodzy Diecezjanie, uwagę na kilka prostych, wielkopostnych myśli, związanych z duszpasterskim 

nawróceniem Kościoła.  

 

a. Po pierwsze, Kościół jest wezwany do misyjnego wyjścia ku drugim. Kościół koniecznie musi dzisiaj 

wyjść, głosząc Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając i bez 

obaw (por. Evangelii gaudium, 23). Wszyscy jesteśmy zaproszeni do wyjścia z własnej wygody i zdobycia 

się na odwagę, by dotrzeć na „peryferie” potrzebujące światła Ewangelii (por. Evangelii gaudium, 20).  

 

To misyjne wyjście na zewnątrz zaczyna się od reformy wspólnoty Kościoła. Chrystus wzywa wspólnotę 

kościelną do nieustannej reformy, której Kościół – rozumiany jako instytucja ludzka i ziemska – wciąż 

potrzebuje (por. Unitatis redintegratio, 6). 

 

Tego rodzaju odnowa jest w stanie przemienić zwyczaje, style, rozkład zajęć, język w ten sposób, by 

wszystkie struktury kościelne stały się odpowiedniejszą drogą ewangelizowania współczesnego świata. Te 

struktury winny stać się bardziej misyjne, aby duszpasterstwo zwyczajne – we wszystkich swych formach – 

było bardziej ekspansywne i otwarte (por. Evangelii gaudium, 27). 

 

Działalność misyjna Kościoła ma być cierpliwa i wytrwała. Nie traci ona spokoju z powodu pojawienia się 

kąkolu. Ewangelizatorzy umieją nawet ofiarować całe swoje życie i ryzykować nim aż po męczeństwo. 

Jednocześnie nie idzie o to, by przysporzyć sobie nieprzyjaciół, ile raczej, aby Słowo zostało przyjęte i 

ukazało swoją wyzwalającą i odnawiającą moc (por. Evangelii gaudium, 24). 

 

b. Rozbudzenie powszechnego zaangażowania misyjnego wszystkich wiernych jest najpierw obowiązkiem 

biskupa diecezji. W mojej misji krzewienia dynamicznej, otwartej i misyjnej komunii jestem zobowiązany 

do pobudzania ducha misyjnego w Was, troszcząc się o dotarcie do wszystkich (por. Evangelii gaudium, 

31). 

 

Do takiej ewangelizacji i misyjnego ukierunkowania wezwana jest też diecezja. Także nasza diecezja winna 

dokonać w sposób zdecydowany rozeznania, oczyszczenia i reformy, aby jej impuls misyjny był coraz 

bardziej intensywny, ofiarny i owocny. Dopiero wówczas będzie ona zdolna do nieustannego wychodzenia 

„na peryferie”, ku nowym środowiskom społeczno-kulturalnym. Zdolna do bycia tam, gdzie najbardziej 

brakuje światła i życia Zmartwychwstałego Pana (por. Evangelii gaudium, 30).  

 

Potrzebujemy kapłańskiego zapału apostolskiego, który by zarażał i budził entuzjazm. Tam, gdzie jest życie, 

gdzie pośród kapłanów panuje gorliwość, pragnienie niesienia innym Chrystusa, tam rodzą się prawdziwe 

powołania. Braterskie i gorliwe życie kapłanów budzi pragnienie całkowitego poświęcenia się Bogu oraz 
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ewangelizacji, zwłaszcza jeśli żywa wspólnota parafialna modli się nieustannie o powołania i ma odwagę 

proponowania ludziom młodym drogi szczególnej konsekracji.  

 

Kościół potrzebuje osób konsekrowanych, które nie są przesadnie zatroskane o osobiste przestrzenie 

autonomii, które nie przeżywają własnych zadań jedynie jako dodatku do życia, jakby nie były one częścią 

ich tożsamości. Trzeba otrząsnąć się z różnych podziałów, oszczerstwa, zniesławienia, zazdrości, pragnienia 

narzucenia za wszelką cenę własnych idei. Potrzeba nam wspólnot życia konsekrowanego żyjących na co 

dzień duchem prawdziwie braterskim i pojednanym, które żyją pasją ewangelizowania. 

 

Ważną rolę w owym misyjnym otwarciu i kreatywności posiada parafia, bo ona charakteryzuje się wielką 

elastycznością i może przyjmować różne formy. Parafia spełni swoją rolę, jeśli będzie rzeczywiście 

utrzymywała kontakt z rodzinami i życiem ludu. Jeśli nie stanie się strukturą ociężałą, odseparowaną od 

ludzi albo grupą wybranych, zapatrzonych w siebie. Odnowa naszych parafii tak by były one bliżej ludzi, by 

były środowiskami żywej komunii oraz by ukierunkowały się całkowicie na misję – zdaniem Ojca Świętego 

– jeszcze nie dokonała się w wystarczający sposób (por. Evangelii gaudium, 28). 

 

Inne instytucje kościelne, wspólnoty, ruchy oraz stowarzyszenia – które wnoszą zapał ewangelizacyjny i 

zdolność do dialogu ze światem – nie powinny tracić kontaktu z parafią; winny chętnie włączać się w 

organiczne duszpasterstwo diecezji i parafii. Ta integracja sprawi, że nie pozostaną same z sobą – tylko z 

częścią Ewangelii i Kościoła – że nie staną się „koczownikami pozbawionymi korzeni” (por. Evangelii 

gaudium, 29). 

 

Poza tym – na mocy otrzymanego Chrztu Świętego – każdy ochrzczony staje się „uczniem-misjonarzem” 

(por. Mt 28,19). Być „uczniem-misjonarzem”, znaczy być zawsze gotowym do niesienia innym miłości 

Jezusa, co może dokonać się w każdym miejscu; na ulicy, na placu, przy pracy, czy na drodze. Niezależnie 

od swojej funkcji w Kościele i stopnia wykształcenia w wierze staje się on aktywnym podmiotem 

ewangelizacji i czymś niewłaściwym byłoby myślenie o ewangelizacji prowadzonej jedynie przez 

wykwalifikowanych pracowników. Żaden chrześcijanin nie może wyrzec się swojego udziału w 

ewangelizacji. Nasza osobista niedoskonałość nie powinna stanowić w tym względzie wymówki. 

Przeciwnie, misja stanowi stały bodziec ku temu, aby nie godzić się z przeciętnością; ona pomaga nam 

wzrastać. Jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć głosić 

Jezusa i nie potrzebuje, aby udzielano mu długich pouczeń. Każdy chrześcijanin staje się misjonarzem w 

takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie (por. Evangelii gaudium,120-121). 

 

Istnieje pewna forma przepowiadania, dostępna nam wszystkim. Jest nią codzienne przekazywanie 

Ewangelii „od osoby do osoby”. Chodzi o niesienie Ewangelii osobom – tak najbliższym, jak i nieznanym – 

z którymi każdy z nas ma do czynienia. Czasem wyraża się to przez osobiste świadectwo, rozmowę, gest, w 

formie jaką Duch Święty podsuwa nam w konkretnych okolicznościach.  

 

Pierwszym krokiem w takim nieformalnym przepowiadaniu jest osobisty dialog, w którym druga osoba się 

wypowiada i dzieli swoimi radościami, nadziejami, troską o najbliższych i tyloma innymi sprawami 

leżącymi jej na sercu. Dopiero po takiej rozmowie możliwe jest przedstawienie – w formie lektury jakiegoś 

fragmentu Pisma Świętego lub opowiadania – Słowa o osobistej miłości Boga, który stał się człowiekiem, 

wydał samego siebie za nas, i jako żyjący ofiaruje każdemu swoje zbawienie i swoją przyjaźń. Jeśli 

sprzyjają temu warunki, byłoby dobrze, by takie braterskie i misyjne spotkanie zakończyć krótką modlitwą, 

nawiązującą do trosk, jakie ta osoba wyraziła. W ten sposób poczuje ona wyraźniej, że została wysłuchana i 

zrozumiana, że jej sytuacja została złożona w ręce Boga, i przyzna, że Słowo Boże przemawia rzeczywiście 

do jej egzystencji (por. Evangelii gaudium, 127-128). 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

We wielkopostnym czasie nie zapominajmy przede wszystkim o misyjnym sercu. Takie serce staje się 

„słabe dla słabych, [...] wszystkim dla wszystkich” (1 Kor 9,22). Nigdy się nie zamyka. Nigdy nie szuka 
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poczucia własnego bezpieczeństwa. Nigdy nie wybiera sztywnej samoobrony. Ono wie, że samo musi 

wzrastać w zrozumieniu Ewangelii i rozeznawaniu dróg Ducha Świętego. Ono nie rezygnuje z możliwego 

dobra, nawet – jak uczy papież – za cenę ryzyka pobrudzenia się „ulicznym błotem” (por. Evangelii 

gaudium, 45).  

 

Na koniec, przekazuję każdemu i każdej z Was pozdrowienia od Ojca Świętego Franciszka, o co prosił 

podczas naszej ostatniej wizyty ad limina w Watykanie. Zapewniam Was wszystkich o mojej modlitwie, a – 

na owocne przeżywanie wielkopostnego czasu łaski – z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego!  

 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Inauguracja Roku Augusta Cieszkowskiego, 

16.3.2014  

Abp Stanisław Gądecki. Inauguracja Roku Augusta Cieszkowskiego (Wierzenica, kościół pw. św. 

Mikołaja – 16.03.2014).  

   

W dniu dzisiejszym uczestniczymy w modlitwie inaugurującej Rok Augusta Cieszkowskiego (12.09.1814 - 

12.03.1884), człowieka jak najściślej związanego z Wierzenicą. Zdaniem jednego z profesorów – August 

był jednym z „najgenialniejszych umysłów XIX wieku. Podziw i uznanie budzi jego wszechstronne 

wykształcenie oraz rozległość zainteresowań naukowych, owocna działalność społeczna i organizacyjna 

oraz ponadczasowe wartości dzieł, które po sobie pozostawił. Cieszkowski jest nie tylko genialnym 

filozofem, polskim heglistą, ale również przewidującym ekonomistą, wielkim patriotą, obrońcą spraw 

polskich w XIX wieku, społecznikiem, organizatorem nowoczesnych form życia naukowego, mecenasem 

sztuki, kreatorem postępu edukacyjnego na wszystkich szczeblach nauczania oraz inspiratorem postępu 

rolniczego” (prof. A. Dubas, Filozof i gospodarz).  

   

Cieszkowski urodził się 12 września 1814 roku w Suchej koło Węgrowa na Podlasiu. Studiował na 

Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1832 – tj. rok po śmierci Hegla – wyjechał 

do Berlina, gdzie kontynuował studia na tamtejszym uniwersytecie. Doktorat z filozofii obronił w 

Heidelbergu w 1838 roku. Zaś w roku 1840 powrócił do kraju i osiadł w posiadłości rodzinnej, w Surhowie 

(powiat krasnostawski). Planował tam zreformować gospodarstwo, zamierzał uruchomić cukrownię, założyć 

plantację morwy. W międzyczasie pracował naukowo, pisał też do „Biblioteki Warszawskiej”. Jego 

działalność publicystyczna zwróciła uwagę carskich władz i spowodowała aresztowanie. Z uwagi na groźbę 

kolejnych zatrzymań, został zmuszony do opuszczenia ziemi krasnostawskiej, przeniósł się do Wielkiego 

Księstwa Poznańskiego, wchodzącego w skład Prus. Nabył majątek w Wierzenicy (2 lipca 1842 roku), gdzie 

dotrwał do śmierci. O Wierzenicy powiedziano: „Jest to może jedyny zakątek w Poznańskiem, który 

przemawia do wyobraźni i do uczucia” (Teodor Tyc). 

 

1. EWANGELIA  
 

W takiej chwili dzisiejsza Ewangelia przypomina nam scenę metamorfozy (metamorfosis) Jezusa; scenę 

Jego przemienienia. Na oczach wybranych uczniów, Jezus pojawia się w chwale zmartwychwstania – z 

twarzą jaśniejącą jak słońce, w szacie, od której bił niezwykły blask światła (por. Mt 17,2). Objawił się jako 

apokaliptyczne słońce, które jaśnieje w całej swej mocy (por. Ap 1,16). Jego ciało ziemskie przemieniło się 



1173 
 

w ciało niebieskie; to, co zniszczalne – zmieniło się w to, co niezniszczalne. Kawałek nieba pojawił się na 

ziemi. Owa metamorfoza musiała być tak bardzo porażająco piękna, że Piotr straciwszy głowę powiedział: 

„postawię tu trzy namioty” (Mt 17,4), pragnąc przedłużyć moment oglądania chwały Jezusa.  

 

Spełniła się obietnica zapowiadana przez Mojżesza: „Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci 

twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał” (Pwt 18,15). „Jego słuchajcie!” (Mt 17,5). Słuchać 

Jezusa, znaczy sprowadzać niebo na ziemię. Słuchać Jezusa znaczy przemieniać się już teraz i jaśnieć 

nowym życiem z Boga.  

 

2. FILOZOFIA CZYNU  
 

Cieszkowski – jako człowiek głęboko wierzący – zmierzał w pewnym sensie do tego, by metamorfoza 

Jezusa powtórzyła się raz jeszcze na ziemi. Oczekiwał pojawienia się Królestwa Bożego na tej ziemi. Pisał o 

tym obszernie w swoich dziełach: Prolegomena zur Historiosophie (Berlin – 1838 r.); Ojcze-nasz, (t. 1. 

Paryż – 1848 r.; kolejne tomy publikowane do 1906 roku); O drogach ducha (Poznań – 1869 r.).  

 

O pojawieniu się Królestwa Bożego na ziemi pisał rozwijając te wątki historiozofii Hegla, które nie zostały 

dostatecznie przez Hegla opracowane. Najsłabszą częścią systemu Hegla wydawała mu się historiozofia i 

właśnie od niej Cieszkowski rozpoczął uzupełnianie heglizmu (por. Jan Dębowski, Czyn i natura w Augusta 

Cieszkowskiego wizji społeczeństwa przyszłości). Najciekawsze dla nas zdają się trzy jego tematy: czyn, 

praca, wspólnota międzynarodowa. 

 

a. czyn 

 

W swojej pracy młodzieńczej, obronionej w Heidelbergu (Prolegomena zur Historiosophie – 1838 r.) 

zakwestionował heglowski podział dziejów, wyodrębniając trzy epoki historyczne: przeszłość (czyli epokę 

starożytną), teraźniejszość (wciąż trwającą epokę chrześcijańską) oraz przyszłość (to jest ostatnią epoką 

dziejów, która ma nastąpić).  

 

Pierwsza epoka była – według niego – epoką uczucia. Druga – epoką myśli. Trzecia, nadchodząca epoka 

miała charakteryzować się „czynem”. Miała połączyć to, co w poprzedzających epokach stało w opozycji do 

siebie, a więc uczucie z myślą, naturę z duchem, bezpośredniość z refleksją. W zapowiadanej epoce czynu 

działania nieświadome („fakty”), mają ustąpić miejsca czynom świadomym („akty”), w których człowiek 

odnajdzie się jako istota twórcza. W tej trzeciej epoce nastąpi uregulowanie wszystkich zawiłych spraw tego 

świata przez powszechne urzeczywistnienie Królestwa Bożego na ziemi, które jest celem dążności Ducha. 

 

Echa tej filozofii powrócą w poezji jego przyjaciela, Zygmunta Krasińskiego: „Cokolwiek będzie – 

cokolwiek się stanie, Jakkolwiek pieśni nie pojmą szydercę, My już w niej całe wyśpiewali serce, I tu jest 

nasze ze Słowem rozstanie! Niech nucą jeszcze dzieciątka niewinne – Harfy już nigdy, nigdy nie nastroję! 

Drogi przed nami otwarte są inne: Zgińcie, me pieśni – wstańcie, Czyny moje!” (Zygmunt Krasiński, 

Przedświt). 

 

Przykładem takich właśnie czynów była dla niego filantropia, prace na rzecz rozwoju edukacji i 

wychowania, powstawanie stowarzyszeń samopomocowych, zakładów opiekuńczych i ochronek wiejskich, 

kas zapomogowo-pożyczkowych, świadczenie prac na rzecz innych. Tego rodzaju działania wytyczają 

drogę do Królestwa Bożego.  

 

On sam dał przykład filozofii praktycznej, gdy w 1857 roku został współzałożycielem Poznańskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, któremu prezesował przez trzy kadencje.  

 

Dał przykład, gdy założył w swoich dobrach w Żabikowie szkołę rolniczą, której otwarcie nastąpiło dnia 21 

listopada 1870 roku. A choć nie miała ona praw akademickich, to jednak realizowany w niej program 
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nauczania był bardzo szeroki i nowoczesny, odpowiadający potrzebom kształcenia na użytek nowoczesnego 

rolnictwa.  

 

Także dzięki tej szkole – w roku 1919 – urzeczywistniły się jego wieloletnie starania o utworzenie w 

Poznaniu polskiego uniwersytetu. Została utworzona Wszechnica Piastowska (przemianowana w roku 1920 

roku na Uniwersytet Poznański), w której skład wszedł także Wydział Rolniczo-Leśny, oparty w dużym 

stopniu o kadrę, dorobek naukowy i dydaktyczny oraz zasoby materialne Wyższej Szkoły Rolniczej w 

Żabikowie.  

 

Owo Królestwo Boże na ziemi – pisał – to: „nowy porządek socjalny, gdzie prawny i moralny stan 

społeczeństwa nie przez gwałt zewnętrzny lub wewnętrzną walkę, ale przez harmonię naturalnych chuci 

[żądz] z istotą obowiązków ustalonym zostanie, i gdzie wszystkie najwznioślejsze cele ludzkości w sferze 

rodziny, społeczności i państwa wolny popęd mieć będą, a idea pięknego, prawdziwego i dobrego w 

absolutnych sferach sztuki, nauki i religii ostateczną realizację znajdą”. Będzie to zatem drugi raj na ziemi, 

tworzony tym razem przez samego człowieka; poprzez jego czyn. Owa synteza religii i filozofii, czyli 

„religia parakletyczna” nie nastanie, jeśli najpierw nie nastąpią przemiany w świadomości ludzi. Jeśli ideał 

Chrystusa nie został jeszcze przez ludzi osiągnięty, to jedynie z tej przyczyny, że rozwój dziejów nie dobiegł 

jeszcze końca. Nie nastała jeszcze ostatnia epoka tego rozwoju, w której ludzie „prędzej czy później, za 

tysiąc czy za wiele tysięcy lat, muszą stać się w istocie i w czynie, w duchu i w ciele podobnymi 

Chrystusowi”. 

 

Jaki był stosunek religii do polityki? Religia – pisał – „jest ze swej natury związkiem, zjednoczeniem, 

pojednaniem. Związkiem między Bogiem a światem, między Duchem absolutnym a duchami 

ograniczonymi, a nawet związkiem samego świata w sobie. Religia nigdy nie jest czysto osobistym, 

prywatnym tylko żywiołem, lecz zawsze w najwyższym stopniu społecznym, uspołeczniającym. Sposób w 

jaki lud pojmuje Bóstwo, w ten sam sposób i w tej samej mierze kształtuje swój stan społeczny, swoją 

rzeczpospolitą. Kiedy za dni naszych wstrząsnęły się wszystkie posady dotychczasowego stanu 

politycznego, wstrząsnęły się jednocześnie wszystkie dotychczasowe wyobrażenia o Bogu. Uznanie Boga 

Duchem Świętym, a społeczeństwa naszego społecznością Jego, to religijne wyświęcenie polityki ziemskiej, 

i sprowadzenie na ziemię Królestwa niebieskiego. Jest to akt Wiary, Nadziei, Miłości, akt Natchnienia, 

Wiedzy i Czynu” (Ojcze nasz, s. 135-138 passim) 

 

Zdaniem Cieszkowskiego taka zmiana może dokonać się tylko w sposób ewolucyjny. On bowiem uważał 

„czyn” jako doskonalenie tego, co zastane. Uważał, że postępu nie można osiągnąć przez zniszczenie, gdyż 

wszelka destrukcja jest ze swej natury czymś złym. Dlatego nie akceptował metod rewolucyjnych, jako że 

każda rewolucja dąży do zniszczenia zastanej rzeczywistości.  

 

Ta ewolucja zakłada stopniowe przechodzenie ilości w jakość. „I tak np. w doczesnem życiu pojedyńczego 

człowieka jest pewien rok, pewien dzień i pewna chwila, która człowieka pełnoletnim czyni, – a przecież 

owa chwila, która tak wielką zmianę w nim sprawić zdolna, jest zupełnie do innych poprzednich lub 

następnych ilościowo podobna; ona ciągu życia człowieczego bynajmniej nie przecina, tylko w owym 

ciągłym postępie stanowczy jakościowy odskok sprawia. – Jest to dzień, jest to chwila podobna do wielu 

innych, a przecież człowiek, dostępując owej chwili, spostrzega się zupełnie innym; – dotąd był 

bezprawnym, odtąd staje się uprawnionym, – dotąd nic stanowczo sam przez się działać nie mógł, odtąd, co 

tylko uczyni, staje się ważnym” (Ojcze Nasz, t. 3, s. 279).  

 

b. praca 

 

Narzędziem budowy społeczeństwa „czynu” jest praca, bo ona stwarza możliwości pełnej realizacji ludzkich 

potrzeb. Będąc dzisiaj przyjmowana jako przymus i gwałt, w epoce „społeczeństwa czynu” stanie się 

„ponętną i przyjemną”. Wierzył, że czynnikiem sprawczym tej zmiany charakteru pracy będzie właściwa jej 
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organizacja i „uprzemysłowienie”. Pociągnie to za sobą zmianę motywacji pracy. Przestanie ona być czymś 

poniżającym, wykonywanym w pocie czoła dla utrzymania się przy życiu, stając się dziedziną twórczości, 

porównywalną z działalnością artysty. W społeczeństwie epoki czynu powód pracy „pracować aby żyć” 

zostanie uznany za „bluźnierstwo socjalne”. Zastąpi się go motywem – „żyć, aby pracować”.  

 

Praca stanie się chlubą i źródłem radości. Aby móc zrealizować ten cel praca musi zmienić swój kształt. Nie 

może pozostać wyłącznie „mechaniczną” czynnością; na niskim szczeblu organizacji technicznej. W takiej 

bowiem postaci obciąża ona mięśnie robotnika, czyniąc z niego swoistą maszynę, bezrozumnie wykonującą 

wciąż te same czynności. Aby praca stała się przyjemnością i sposobem samorealizacji człowieka musi ona 

być „organiczną”, czyli wykonywaną z rozumnym zamiłowaniem, musi upodobnić się do twórczej 

działalności artystycznej. 

 

Klasa przemysłowa – twierdzi Cieszkowski – „będzie w przyszłości prawdziwą armią ludzkości, która pod 

chorągwią ducha wciąż nowe wywalczać będzie zdobycze, a te zdobycze nigdy z klęskami połączone nie 

będą, nigdy łez nie wycisną, lecz zapewnią niezliczone korzyści obecnym, szczęście następnych pokoleń 

ustalą”.  

 

Praca rozumiana jako twórczość pociągnie za sobą także zmiany w sferze moralności i obyczajów. Przede 

wszystkim ze stosunków społecznych zostanie usunięte rozpanoszone dzisiaj zło, które wyrasta na podłożu 

nieludzkich warunków życia. Jednakże zmiana charakteru pracy wymaga takich zmian moralności, które 

będą zmierzać do wykształcenia nowej religii, jak również zmian intelektualnych poprzez wprowadzenie 

powszechnej edukacji i ustawicznego kształcenia. Dopiero całokształt tych zmian doprowadzi do sytuacji, w 

której człowiek epoki czynu stanie się artystą, uczonym i działaczem społecznym. Dopiero w epoce czynu 

każdy człowiek odnajdzie i zrealizuje swoje potrzeby; będzie to epoka pełnego humanizmu. W epoce czynu 

każda działalność uzyska rangę „służby Bożej” i obowiązku wobec drugiego człowieka oraz społeczeństwa. 

 

c. wspólnota międzynarodowa 

 

Był przekonany, że wielowiekowy bieg dziejów zaowocuje „wspólną ojczyzną” narodów i państw. Uważał, 

że procesy zjednoczeniowe już znajdują się w zaawansowanym stadium. Chociażby uruchomiona w tym 

czasie kolej żelazna, umożliwiająca sprawniejsze przemieszczanie się wzmogła w nim nadzieję na 

łatwiejsze zbliżenie i porozumienie tak między jednostkami, jak i narodami. Jemu zależało nie tylko na 

zjednoczeniu Europy, ale na zjednoczeniu całej kuli ziemskiej.  

 

August nie dopuszczał myśli o przekreśleniu znaczenia narodu. „Jeżeli dostojeństwo pojedynczego 

człowieka jest święte i nietykalne, jakżeż bardziej narodowość pojedynczego ludu”. W tych słowach zostało 

zawarte przeświadczenie filozofa, że narodom, podobnie jak jednostkom przysługuje autonomia oraz 

równouprawnienie – niezbywalne prawa, których w żadnych warunkach, (zatem także w postulowanej 

federacji narodów i państw) nie mogą utracić. Więcej, właśnie w „epoce czynu” ujawnią się one w całej 

pełni. 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na zakończenie wypada zwrócić uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze jest jakiś szczególny tragizm 

polegający na ukazaniu się w tym samym 1848 roku książki Cieszkowskiego „Ojcze nasz” oraz „Manifestu 

Komunistycznego” Marksa. Zamiast Królestwa Bożego na ziemi podług myśli Cieszkowskiego, wybrano 

niszczycielską zasadą „redukcji i radykalizmu” według Marksa.  

 

Po drugie, zbawienie nie jest kwestią ludzkich czynów, nawet nie filozofii czynu, ale jest dziełem mocy 

Bożej. „Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas 

wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego 

postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami” (2 Tm 1,8b-



1176 
 

10). Niemniej jednak człowiek zbawiony jest zobowiązany zaangażować wszystkie swoje siły w realizacje 

Królestwa Bożego – słowem i czynem – już teraz.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Koronacja obrazu św. Józefa, 23.3.2014 

Abp Stanisław Gądecki. Z nami chwałę niebo całe. Koronacja obrazu św. Józefa (Poznań, kościół pw. 

św. Józefa – 23.03.2014). 
 

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie!  

Kochani Rodacy rozproszeni po całym świecie, uczestniczący w tej Eucharystii dzięki TV Polonia!  

 

Dzisiejsza niedziela jest dla nas czasem wyjątkowej radości duchowej. Oto poznańska wspólnota 

Karmelitów Bosych, a wraz z nimi cała Archidiecezja Poznańska – poczuwając się do wdzięczności za 

troskliwą opiekę św. Józefa przez blisko 400 lat w tym świętym miejscu oraz wychodząc naprzeciw 

współczesnym zmaganiom duchowym Kościoła – pragnie oddać cześć świętemu Józefowi, ozdabiając jego 

wizerunek koroną chwały; symbolem wdzięczności i zawierzenia wszystkich jego czcicieli.  

   

W takiej chwili pragniemy zastanowić się nad dwoma sprawami; tj. nad dziełem apostolskim, które wykonał 

św. Józef na rzecz swojego przybranego syna, Jezusa Chrystusa, oraz nad naszymi własnymi zadaniami 

apostolskimi.  

 

1. MISJA ŚW. JÓZEFA 
 

a. Józefa wobec Jezusa 

 

Misja jaką św. Józef spełnił w stosunku do swego przybranego Syna, Jezusa Chrystusa pozwala nam 

najpierw zauważyć, że niekiedy mamy do czynienia z ojcami biologicznymi, którzy zachowują się 

nieodpowiedzialnie i z ojcami przybranymi, którzy doskonale spełniają swoje zadania ojcowskie. Misja 

Józefa, męża Maryi, uczy nas tego, że:  

   

 ojciec to ten, kto nie opuszcza matki swoich dzieci, 

 ojciec to ten, kto nie opuszcza swoich dzieci,  

 ojciec to ten, kto troszczy się o dom bez lęku,  

 ojciec to ten, który nie boi się trudów i odpowiedzialności,  

 ojciec to ten, który mężnie znosi krzyże,  

 ojciec to ten, który nawet milcząc naucza,  

 ojciec to ten, kto idzie ze swoimi dziećmi do świątyni, aby Bóg mógł wkroczyć w ich życie.  

   

Dlatego, drodzy ojcowie, bądźcie blisko waszych dzieci! One was potrzebują, potrzebują waszej obecności, 

bliskości i miłości. Bądźcie – jak św. Józef – opiekunami ich rozwoju w mądrości i łasce, opiekunami ich 

drogi życiowej. Podążajcie wraz z nimi. Przez waszą bliskość staniecie się prawdziwymi wychowawcami 

waszych dzieci.  

 

Bycie ojcem to coś więcej niż budzenie życia biologicznego. To coś więcej niż zapewnienie dzieciom 

utrzymania i dachu nad głową. Bycie ojcem to nade wszystko opieka psychiczna, moralna i religijna. 

Prawdziwym ojcem jest ten, kto pozwala nam rosnąć. Nawet w zwykłych okolicznościach wychowanie nie 

polega na narzucaniu się dziecku, na wyręczaniu go w rozwoju jego własnej osobowości. Wychowanie 
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winno stworzyć ramy i środowisko dla tego rozwoju, ale też winno zmierzać do tego, by dziecko stawało się 

coraz bardziej sobą – według predyspozycji, które nosi w sobie.  

 

Józef zrozumiał, że jego zadanie polegało na dawaniu Jezusowi wszystkiego, czego potrzebował dla 

rozwoju swojej tajemniczej osobowości. Pod tym względem – o czym świadczą Ewangelie – Józef wypełnił 

doskonale swoją ojcowską rolę.  

 

On przede wszystkim – wraz z Maryją – wychował Jezusa do modlitwy. Zgodnie z tradycją żydowską, 

przewodniczył modlitwie domowej zarówno codziennej – rano, wieczorem, przy posiłkach – jak i z okazji 

głównych świąt religijnych. Nie tylko w szabat prowadził Jezusa do synagogi, ale – z okazji wielkich świąt 

Izraela – pielgrzymował z Nim do świątyni jerozolimskiej. W ten sposób – w rytmie dni przeżywanych w 

Nazarecie, w prostym domu i warsztacie Józefa – Jezus nauczył się na przemian modlić i pracować. 

 

To, co dostrzegał u Józefa, stawało się dla Niego normą odnoszenia się do Boga, normą wyrażania Mu 

swojej czci, miłości, poddania się Jego woli pośród codziennego życia. A skoro całe bytowanie Józefa 

polegało na służbie Bogu, to znaczy, że owo podstawowe usposobienie musiało przeniknąć w Jezusa i 

pozwoliło Mu okazywać Bogu swoje oddanie i miłość – na sposób świętego Józefa. Dzięki temu Józef 

ukształtował to, co najcenniejsze w duszy Syna, a mianowicie wzlot ducha ludzkiego ku Ojcu 

Niebieskiemu.  

 

Jezus przejął od Józefa owo niewzruszone życie duchowe, które stało się przesłanką „większej 

sprawiedliwości” praktykowanej przez Jezusa, której pewnego dnia zacznie nauczać swoich uczniów. 

Dlatego okrzyk mieszkańców Nazaretu: „Czyż nie jest to syn Józefa?” (Łk 4,22), potwierdza to, że Jezus dał 

się przeniknąć do głębi swoich myśli i uczuć osobowością Józefa. Duch Józefa przeniknął do głębi duszę 

Jezusa.  

 

W ten sposób cieśla z Nazaretu uczy nas, że to, co każdy ojciec powinien w pierwszym rzędzie przekazać 

swoim dzieciom nie dotyczy bogactw materialnych, dóbr kultury ani żadnych innych rzeczy tego świata. 

Dla prawdziwego wychowawcy nie ma na świecie ważniejszego zadania, niż kierowanie duszy dziecka ku 

Bogu (por. J. Galot, Święty Józef – Wychowawca). „Kto nie daje człowiekowi Boga, ten daje stanowczo za 

mało” (Matka Teresa z Kalkuty).  

 

b. Józefa wobec samego siebie  

 

Dlaczego Pan Bóg wybrał właśnie Józefa do zadania wychowania Jezusa? Dlaczego wybrał do tego 

rzemieślnika? Św. Ambroży odpowiada na to pytanie w obrazowy sposób: „Jeśli nawet to, co ludzkie nie 

może być porównywane z tym, co boskie, to jednak symbol ten jest doskonały, ponieważ [Bóg] Ojciec 

Chrystusa działa przez ogień i Ducha, niczym dobry rzemieślnik duszy, wygładza nasze wady, zawczasu 

każe podnieść siekierę na nieurodzajne drzewa, potrafi ściąć to, co słabe, zachować strzeliste, stępić hardość 

dusz i ukazać całemu rodzajowi ludzkiemu cele, jakie może osiągnąć przez pełnienie tego rodzaju służby” 

(św. Ambroży, Homilia na Ewangelię św. Łukasza, rozdz. 3).  

 

Zadanie wychowania – powierzone Józefowi – wymagało od niego najwyższej doskonałości moralnej. On 

musiał być przykładem godnym naśladowania w sposób spontaniczny dla Tego, który był uosobioną 

świętością. Józef przerósł w świętości wszystkich ludzi, którzy żyli przed nim. On miał w sobie więcej 

wiary i posłuszeństwa niż Abraham. Więcej cierpliwości do pracy niż Jakub. Więcej czystości niż Józef 

egipski. Więcej zażyłości z Bogiem niż Mojżesz. Miał więcej miłosierdzia dla swojego ludu niż Samuel. 

Więcej pokory i łagodności niż Dawid.  
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„Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych,  

nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców,  

lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.  

Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie,  

a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada” – uczy Psalm 1 (Ps 1,1-3).  

 

Całkowita ofiara, jaką Józef złożył ze swego istnienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym domu, 

znajduje wytłumaczenie „w niezgłębionym życiu wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem i było 

dlań źródłem szczególnych pociech. To z niego czerpał Józef rozwagę i siłę – właściwą duszom prostym i 

jasnym – dla swoich wielkich decyzji, jak wówczas gdy bez wahania podporządkował Bożym zamysłom 

swoją wolność, swoje prawo do ludzkiego powołania, swoje szczęście małżeńskie, godząc się przyjąć w 

rodzinie wyznaczone sobie miejsce i ciężar odpowiedzialności” (por. Redemptoris custos, 26).  

 

Przyglądając się osobie św. Józefa łatwo dostrzeżemy jego apostolskie serce. On nie mógł być apostołem w 

takim znaczeniu, jak uczniowie Chrystusa. Nie przeżył Zesłania Ducha Świętego, który przetworzył 

galilejskich rybaków w płomiennych głosicieli Słowa Bożego po krańce świata. Nie był świadkiem 

zdumiewającego rozwoju Kościoła w pierwszych latach jego istnienia. Tym niemniej – nie opuszczając 

Nazaretu – Józef stał się apostołem na inny sposób. A kiedy Jezus – odwieczne Słowo Boga – dał się 

słyszeć, głosząc Królestwo Boże, Józef odszedł z tego świata niepostrzeżenie jak ktoś, kto spełnił swój cichy 

obowiązek. 

 

Z tej racji do żadnego innego człowieka na świecie – z wyjątkiem Maryi – nie możemy skierować takich 

pochwał, jakie kierujemy do św. Józefa. Tę wizję starał się nam unaocznić autor poznańskiego obrazu św. 

Józefa. Przedstawił on na nim Józefa w sile wieku, zamyślonego, lecz promieniującego dobrocią, 

troskliwością i szczęściem. Podtrzymując Jezusa na lewym ramieniu, prawą ręką wskazuje na Tego, który 

jest Drogą, Prawdą i Życiem. Promienne Dziecko Jezus trzyma z kolei w prawej ręce rajskie jabłka – 

symbol zbawienia, a w lewej różę – symbol Zbawiciela. Oto portret ostatniego z patriarchów Starego 

Testamentu, wychowawcy Mesjasza.  

 

2. MISJA CHRZEŚCIJANINA  
 

A co z nami? Co z naszym zadaniem apostolskim, które winno podążać śladami świętego Józefa? Na mocy 

otrzymanego Chrztu świętego każdy z nas stał się apostołem (por. Mt 28,19). Jeśli ktoś rzeczywiście 

doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić i nie potrzebuje 

oczekiwać wielu lekcji lub długich pouczeń. Każdy chrześcijanin – niezależnie od swojej funkcji w Kościele 

i stopnia wykształcenia w wierze – jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w 

Chrystusie Jezusie (por. Evangelii gaudium, 120).  

 

„Nic bardziej zimnego od chrześcijanina, który nie troszczy się o zbawienie innych.  

 

Tutaj nie możesz wymawiać się ubóstwem: oskarży cię bowiem ta, która wrzuciła dwa pieniążki. Piotr 

mówił: «Złota i srebra nie mam». [...]  

 

Nie możesz także wymawiać się niskim pochodzeniem; oni także wywodzili się z niższej warstwy i do niej 

należeli.  

 

Nie możesz tłumaczyć się brakiem wykształcenia; oni również go nie posiadali.  

 

Nie możesz wymawiać się chorobą; w takim samym położeniu był Tymoteusz, zapadając bardzo często na 

zdrowiu. Każdy może pomóc bliźniemu, byleby tylko zechciał wypełnić to, co do niego należy.  

 

Czyż nie widzicie, jak są potężne, piękne, strzeliste, harmonijne i wysokie te drzewa, które nie dają 
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owoców? Gdybyśmy jednak mieli ogród, daleko bardziej wolelibyśmy jabłonie i owocujące oliwki niż 

tamte. Tamte bowiem sprawiają przyjemność, ale nie przynoszą pożytku, a jeśli nawet przynoszą, to 

niewielki. Takimi są ci, którzy troszczą się jedynie o siebie samych. [...] 

 

Zauważ, iż żaden z nich nie jest oskarżony z powodu własnych grzechów: cudzołóstwa, krzywoprzysięstwa 

czy też czegokolwiek innego, ale o to tylko, że nie był wsparciem dla innych. Takim właśnie był ten, który 

zakopawszy talent prowadził życie bez zarzutu, ale nieużyteczne dla drugich.  

 

I jakże ktoś taki – odpowiedz mi – może być chrześcijaninem? Jeśli zaczyn zmieszany z mąką nie 

spowoduje fermentacji całego ciasta, to czyż jest on naprawdę zaczynem? Albo czy nazwiemy perfumem to, 

co nie daje zapachu?  

 

Nie mów: Nie potrafię wpłynąć na innych. Albowiem jeśli jesteś chrześcijaninem, nie może to nie nastąpić. 

To, co wynika z natury, nie może być z nią sprzeczne. Tak samo i tutaj: oddziaływanie należy do natury 

chrześcijanina.  

 

[...] Łatwiej jest bowiem słońcu nie ogrzewać ani świecić niż chrześcijaninowi nie oświetlać. [...] Nie może 

skryć się światłość chrześcijanina, nie może pozostać w ukryciu tak olśniewający blask (Jan Chryzostom, 

Homilia do Dziejów Apostolskich 20,4). 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Niech więc dzisiejsza koronacja stanie się przejawem naszej wdzięczności i miłości względem świętego 

Józefa, który otacza nas swoją ojcowską opieką. Niech stanie się dziękczynieniem za otrzymane od Boga 

łaski w tutejszym sanktuarium. Niech będzie wyrazem najwyższej czci i hołdu złożonego Temu, który był 

wychowawcą i apostołem Zbawiciela. Niech będzie zachętą do wypełniania z wiernością, prostotą i pokorą 

naszego zadania misyjnego, które nam wyznaczyła Opatrzność. 

 

Myślę tu przede wszystkim o matkach i ojcach rodziny; modlę się, aby zawsze potrafili doceniać piękno 

prostego i pracowitego życia, troskliwie dbali o swoje małżeństwo i z entuzjazmem wypełniali wielką i 

niełatwą misję wychowawczą – nie zapominając o swoim zadaniu misyjnym.  

 

Myślę o kapłanach – którzy są ojcami wspólnot kościelnych. Niech św. Józef wyprasza im coraz to większe 

umiłowanie Kościoła, miłością czułą i ofiarną i aby nie zapominali o swoim zadaniu misyjnym.  

 

Osobom konsekrowanym niech pomaga wiernie i z radością żyć według rad ewangelicznych: ubóstwa, 

czystości i posłuszeństwa, nie zapominając o ich zadaniu misyjnym.  

 

Myślę wreszcie o pracownikach na całym świecie, aby wykonując różne zawody przyczyniali się do postępu 

całej ludzkości. By wiernie i z miłością wypełniali wolę Bożą, nie zapominając o ich zadaniu misyjnym 

(por. Benedykt XVI, Życie piękne w pokorze i ukryciu. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” – 

19.03.2006).  

Rozważanie Arcybiskupa Poznańskiego na zakończenie Poznańskiej Drogi Krzyżowej, 

15.4.2014 

Abp Stanisław Gądecki. Kto by chciał iść za mną. Rozważanie na zakończenie Poznańskiej Drogi 

Krzyżowej (15.4.2014). 
 

Kończy się kolejna Poznańska Droga Krzyżowa. Droga Krzyżowa to szlak, którym przeszedł Jezus, idąc na 

śmierć, wierny zbawczemu planowi Ojca i nadal przemierza tę drogę w życiu swoich uczniów – w Kościele. 

On także dzisiaj jest skazywany na śmierć, obnażany z szat, wyśmiewany i krzyżowany. 
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Droga Krzyżowa Jezusa jest drogą królewską Kościoła, który podążając śladami Zbawiciela odbywa swoją 

pielgrzymkę wiary, aby dojść do chwały zmartwychwstania. 

   

TAJEMNICA KRZYŻA W MAŁŻEŃSTWIE 
 

a. Jezus mówi: „Kto by chciał iść za mną niech się zaprze samego siebie, niech bierze swój krzyż na każdy 

dzień i niech mnie naśladuje”. To zaproszenie jest skierowane do wszystkich, żyjących samotnie i 

małżonków, młodych, dorosłych i starszych, bogatych i biednych, tej czy innej narodowości. Jest aktualne 

dla każdej rodziny, dla jej pojedynczych członków oraz dla tej całej małej wspólnoty. 

 

Każdy chrześcijanin, również każda pojedyncza rodzina przeżywa swoją Via crucis (choroby, śmierć, braki 

finansowe, biedę, zdrady, niemoralne zachowania jednych wobec drugich, nieporozumienia z rodzicami).  

 

W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na szczególny wymiar krzyża – o którym obecnie dużo się mówi 

– a mianowicie o problemach osób, które – związane małżeństwem zawartym na forum Kościoła 

katolickiego – po uzyskaniu cywilnego rozwodu zawarły nowy związek cywilny, a trwając w nim od lat, 

pragną korzystać z sakramentów pokuty i pojednania oraz Komunii eucharystycznej.  

 

Postulatom dopuszczenia katolików żyjących w związkach niekanonicznych do spowiedzi i Komunii 

Świętej towarzyszy zazwyczaj wezwanie do okazania im miłosierdzia (szczególnie wobec osób, które 

zostały porzucone przez współmałżonka) i wspaniałomyślnego przebaczenia winy. Nierzadko wysuwa się 

przy tym argument, że takich osób jest coraz więcej, więc trzeba „coś z tym zrobić”. Z różnych stron padają 

też propozycje, w myśl których dopuszczanie rozwiedzionych i związanych związkami cywilnymi do 

wymienionych sakramentów powinno być uwarunkowane odbyciem przez nich odpowiedniej pokuty, 

okazaniem skruchy z powodu rozpadu małżeństwa. Czegoś tu jednak brakuje…  

 

b. Najpierw tego, co niesie ze sobą nauczanie Chrystusa: „Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go 

wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?» On 

odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?» I rzekł: 

«Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie 

są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. [...] A powiadam wam: Kto 

oddala swoją żonę – chyba w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną 

bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo»” (Mt 19,3-6.9). Z Jezusowego nauczania wynika, że nierozerwalność 

małżeństwa obowiązuje aż do śmierci jednej ze stron, że pochodzi ona – jak sama instytucja małżeńska – od 

Boga (z prawa naturalnego); por. Mt 19, 3-12; Mk 10, 2-12; Łk 16, 18. Jest to prawda trudna, lecz nie 

zmienia to faktu, że jest to prawda, której człowiek nie może uchylić czy zafałszować.  

 

Nie da się zapomnieć o tym, że nawet najbardziej wyszukana pokuta na nic się zda, jeśli w sakramencie 

pokuty i pojednania zabraknie mocnego postanowienia poprawy. A przecież osoby, o których mowa, 

pozostają w bezpośredniej okazji do grzechu, którego się nie wyrzekają. Jak więc mogą otrzymać 

sakramentalne rozgrzeszenie? Jak można w takim stanie przyjąć Eucharystię?  

 

A zatem Kościół „na nowo potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do 

Komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński. Nie mogą być 

dopuszczeni do Komunii świętej od chwili, gdy ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi 

miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia. Jest poza tym inny 
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szczególny motyw duszpasterski: dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadzałoby wiernych w błąd lub 

powodowałoby zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa” (Familiaris consortio, 84).  

 

Nikt nie jest w stanie znieść prawa Bożego, ani go zafałszować pod pozorem opacznie pojętego 

miłosierdzia. Rozgrzeszenie tych osób nie oznaczałoby nic innego, jak uznanie nowego związku za 

obowiązujący, co byłoby jaskrawym zniesieniem zasady nierozerwalności małżeństwa, tj. godziłoby tym 

samym w prawo Boże.  

 

c. „Pojednanie w sakramencie pokuty – uczy Jan Paweł II – które otworzyłoby drogę do Komunii 

eucharystycznej, może być dostępne jedynie dla tych, którzy żałując, że naruszyli znak Przymierza i 

wierności Chrystusowi, są szczerze gotowi na taką formę życia, która nie stoi w sprzeczności z 

nierozerwalnością małżeństwa. Oznacza to konkretnie, że gdy mężczyzna i kobieta, którzy dla ważnych 

powodów – jak na przykład wychowanie dzieci – nie mogąc uczynić zadość obowiązkowi rozstania się, 

postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują jedynie 

małżonkom” (Familiaris consortio, 84).  

 

Niemożliwość „złagodzenia” zasady nierozerwalności małżeństwa nie oznacza jednak, że Kościół 

pozostawia osoby rozwiedzione i ponownie związane małżeństwem cywilnym samym sobie, że nie rozumie 

ich skomplikowanej sytuacji i że nie okazuje im miłości.  

 

„Niech wiedzą duszpasterze – uczy Familiaris consortio – że dla miłości prawdy mają obowiązek 

właściwego rozeznania sytuacji. Zachodzi bowiem różnica pomiędzy tymi, którzy szczerze usiłowali ocalić 

pierwsze małżeństwo i zostali całkiem niesprawiedliwie porzuceni, a tymi, którzy z własnej, ciężkiej winy 

zniszczyli ważne kanonicznie małżeństwo. Są wreszcie tacy, którzy zawarli nowy związek ze względu na 

wychowanie dzieci, często w sumieniu subiektywnie pewni, że poprzednie małżeństwo, zniszczone w 

sposób nieodwracalny, nigdy nie było ważne” (Familiaris consortio, 84). Na duszpasterzach spoczywa 

powinność bliższego zainteresowania się każdym przypadkiem związku niekanonicznego, a gdy są ku temu 

podstawy – kierowania zainteresowanych do sądu kościelnego.  

 

Miłość pasterska powinna skłaniać duszpasterzy do uświadamiania tym osobom, że należą do Kościoła i 

powinny uczestniczyć w jego życiu, religijnie wychowywać dzieci, uczestniczyć we Mszy św., pełnić czyny 

pokutne, uczestniczyć w rekolekcjach, rozwijać swoją działalność w różnych wspólnotach funkcjonujących 

w ich parafiach, „ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli 

się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei” 

(Familiaris consortio, 84). Taka postawa – zarówno wobec świętej instytucji małżeństwa (z jego 

nierozerwalnością), jak i wobec samych osób, które nie mogą go zawrzeć, a pozostają w innych związkach 

(niekanonicznych) – stanowi wyraz wrażliwości ze strony Kościoła (por. ks. prof. Wojciech Góralski, 

Prawda o małżeństwie).  

 

Jan Paweł II w swoim ostatnim Orędziu Wielkanocnym wołał: „Potrzebujemy Ciebie, Zmartwychwstały 

Panie. Spraw, by materialny postęp ludów nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są duszą ich 

cywilizacji” (27.03.2005).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Przyjęcie krzyża ŚDM oraz ikony Salus Populi 

Romani, 14.4.2014  
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Abp Stanisław Gądecki. Błogosławieni ubodzy w duchu. Przyjęcie krzyża Światowych Dni Młodzieży 

oraz ikony Salus Populi Romani (Katedra Poznańska – 14.04.2014)  

 

Wczoraj w Watykanie rozpoczął się kolejny etap międzykontynentalnej pielgrzymki młodzieży, której 

celem – w 2016 roku – będzie Kraków. Najbliższe trzy lata, które poprzedzają światowe spotkanie 

młodzieży w Krakowie, poświęcone są przygotowaniu duchowemu, opartemu o rozważania trzech 

ewangelijnych błogosławieństw z Ewangelii według świętego Mateusza (por. 5,1-12). W bieżącym roku 

rozważamy pierwszy temat: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie” (Mt 5,3); na rok 2015 przypada: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 

będą” (Mt 5, 8); i wreszcie w roku 2016 tematem będzie: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).  

   

W związku z tym, podejmijmy dzisiaj refleksję nad pierwszym z owych trzech błogosławieństw: 

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3).  

 

1. PRAGNIENIE SZCZĘŚCIA 
 

Zwraca ono najpierw uwagę na powszechne pragnienie szczęścia obecne w każdym człowieku. Słowo 

„błogosławiony” – w języku greckim makarios – znaczy bowiem „szczęśliwy”. Warto tu od razu zwrócić 

uwagę na różnicę między pojęciem beatitudo a felicitas. Szczęście, które jest udziałem błogosławionych 

określamy łacińskim słowem beatitudo, natomiast łacińskie felicitas wskazuje tylko na satysfakcjonujące 

doznanie.  

 

Szczęście to bodaj najważniejsza wartości w życiu człowieka, które stara się on zdobyć za wszelką cenę. 

Nie ma takiego człowieka, który nie pragnąłby być szczęśliwy. Ta myśl towarzyszy tak marzeniom dziecka, 

osobie dorosłej, jak i człowiekowi w podeszłym wieku. Gdy człowiek spojrzy w najgłębsze pragnienia 

własnego serca, łatwo zauważy, że kryje się tam niegasnące pragnienie szczęścia. 

 

„[Dążenie do szczęścia] jest czymś naturalnym i dlatego koniecznym: człowiek nie może szczęścia nie 

chcieć. Chce go więc stale i we wszystkim, jakkolwiek nie zawsze nazywa po imieniu przedmiot swoich 

pragnień. Poza tym właśnie dlatego, że człowiek chce szczęścia we wszystkim i poprzez wszystko, może się 

wydawać, jakby szczęścia właściwie nie chciał, ale tylko różnych wartości, którymi zajmuje się w swoim 

działaniu. Pragnienie szczęścia nie leży na wierzchu chceń, a tym bardziej na wierzchu czynów człowieka. 

Nietrudno go jednak w nich odkryć i zobiektywizować – nikt nie zaprzeczy, że w głębi woli istotnie stale 

ono pulsuje” – pisał kard. Wojtyła (Elementarz etyczny, s. 71-72).  

 

Przykładem człowieka poszukującego prawdziwego szczęścia w swoim życiu był św. Augustyn. Hulaszczy 

tryb życia, kariera retora i polityka nie przyniosły mu zadowolenia, aż w końcu doszedł do wniosku, że 

ludzkie serce poszukujące szczęścia nie zazna spokoju dopóki nie spocznie w Bogu. W swoich 

„Wyznaniach” napisze po latach o żalu spowodowanym tak późnym odnalezieniem Boga, którego 

poszukiwał na bezdrożach swego życia, a który w gruncie rzeczy był bardzo blisko.  

 

2. SZCZĘŚLIWI UBODZY  

 

Gdy więc słyszymy słowa „Błogosławieni ubodzy w duchu”, odnajdujemy w nich Jezusową odpowiedź na 

pytanie o szczęście chrześcijanina.  
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Ojcowie Kościoła i święci zgodnie uważają za „ubogich w duchu” tych ludzi, którzy nie obciążają sobie 

głowy pragnieniem bogactwa ani nie przywiązują się do tego, co przemijające i nietrwałe. Którzy są wolni 

od tego, co zbyteczne. Ich umiłowanie rzeczy wiecznych sprawia, że stają się wolni od rzeczy ziemskich, 

zachowują się wobec nich jak obcy. Nie utracą pokoju z powodu lęku, że zostanie im odebrane to, co już do 

nich należy. Nie ogarnie ich żądza posiadania tego, czego nie mają. Ludzie autentycznie ubodzy są pogodni 

i pełni szczęścia, wolni od trosk będących rezultatem posiadania i od dręczącego niepokoju płynącego z 

chęci obrony zgromadzonych dóbr. 

 

Ubóstwo duchowe prowadzi do tego, by nie pragnąć niczego poza Bogiem samym. Ubogi to ten, kto – jak 

mówi św. Benedykt – „niczego nie przedkłada nad miłość Chrystusa” (por. Reguła św. Benedykta 4, 21). 

Kto wyrzeka się swoich uczuć i myśli po to, by przyjąć myśli i uczucia Chrystusa. Wybór ubóstwa w duchu 

– jeśli mamy uniknąć gorzkiego doświadczenia zawodu – musi być zakorzeniony w płomiennej miłości do 

Boga, cenionego ponad wszystko, oraz mieć oparcie w pragnieniu dóbr wiecznych, przy których ujawnia się 

cała nietrwałość i ograniczoność dóbr ziemskich.  

 

Kto pragnie pójść za Panem, winien w pierwszej kolejności być gotów wyrzec się wszystkiego, co 

przeszkadza żyć w zgodzie z Ewangelią (św. Benedykt, Reguła, 4, 10), której fundamentem jest wielkie 

przykazanie miłości. Chrześcijanin, nawet gdyby posiadał bogactwa i dobra materialne w nadmiarze, nigdy 

nie mógłby traktować ich jak swoją „własność” (por. Reguła 33, 3-5), ale raczej uważałby siebie za 

narzędzie, rękę Bożej Opatrzności, by wychodzić na wiele sposobów naprzeciw potrzebom najuboższych i 

nieszczęśliwych. Będzie to możliwe – stwierdza św. Benedykt – jedynie wtedy, gdy szczerze będzie szukać 

Boga i niczego nie postawi ponad Chrystusa, którego dzięki wierze dostrzegać będzie w każdym bracie. W 

tym świetle samo wyrzeczenie nie jest smutną koniecznością czy trudnym obowiązkiem, ale porywem 

miłości i żywym uczestniczeniem w losie cierpiących. 

 

Guerricus z Igny twierdzi: „Prawdziwe i błogosławione ubóstwo ducha polega bardziej na pokorze serca niż 

na ograniczeniu bogactwa. Dobra materialne bowiem mogą być czasem posiadane tak, iż są użyteczne; 

tymczasem wyniosłość, jeśli tę cechę u siebie znajdujemy, zawsze przynosi szkodę” (Kazanie na 

Wszystkich Świętych, 5). 

 

Wzorem takiej postawy jest najpierw sam Jezus. On to – według słów św. Pawła – stał się wzorem „ubogich 

w duchu”: „Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się 

ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2 Kor 8,9). To pierwsze błogosławieństwo jest dla nas 

„dobrą nowiną”, ponieważ obiecuje nam możność stania się błogosławionymi już tutaj na ziemi, jeśli tylko 

przyjmiemy bogactwo, którym Bóg pragnie nas obdarzyć przez Jezusa Chrystusa. 

 

Wzorem w tym względzie jest również Maryja. Ona także jest „uboga duchem”. Czy zresztą mogła być inną 

Ta, która dała życie „Ubogiemu” Jezusowi? Całe Jej ziemskie życie było drogą rosnącego ubóstwa. 

Wyrzekłszy się swych planów, potrafiła przyjąć w sposób bezwarunkowy i ufny drogę zaproponowaną Jej 

przez Boga, który chciał uczynić z Niej źródło bogactwa dla innych. Dzięki Niej Bóg mógł dokonać 

wielkich rzeczy. Ona też uczy, że prawdziwe i radykalne ubóstwo polega właśnie na tym, by niczego nie 

zatrzymywać dla siebie, ale być całkowicie dla Pana, a zatem także dla ludzi. 

 

3. MŁODZI UBODZY W DUCHU  
 

„Jeśli chcesz osiągnąć tego ducha, to radzę ci, abyś w stosunku do siebie był oszczędny a wspaniałomyślny 

wobec drugich; unikaj zbytnich wydatków na luksus, na wygodę, próżność, zachcianki [...] nie stwarzaj 

sobie potrzeb. Słowem, naucz się od świętego Pawła, który mówi: «Umiem cierpieć biedę, umiem i 

obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i 

doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia». Również my, jak Apostoł, wyjdziemy 

zwycięsko z tej walki duchowej, jeżeli zachowamy serce wolne od przywiązań” (Escriva de Balaguer, 

Przyjaciele Boga, 123). 
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Po pierwsze, serce wolne od przywiązań do rzeczy. Pan nas wzywa do życia ewangelicznego, naznaczonego 

umiarkowaniem, nie uleganiem kulturze konsumpcji. Chodzi o ogołocenie z wielu tłumiących nas rzeczy 

powierzchownych i zbędnych. Zdystansujmy się od żądzy posiadania, od pieniądza najpierw traktowanego 

bałwochwalczo, a następnie marnowanego. Postawmy Jezusa na pierwszym miejscu. On nas może uwolnić 

od zniewalającego nas bałwochwalstwa. Pokładajmy ufność w Bogu. On nas zna, kocha nas i nigdy o nas 

nie zapomina. Tak jak troszczy się o lilie polne (por. Mt 6,28), tak też nie pozwoli aby czegokolwiek nam 

zabrakło. Aby przezwyciężyć kryzys gospodarczy trzeba również być gotowym do zmiany stylu życia, do 

unikania wielu przypadków marnotrawstwa.  

 

Po drugie, aby żyć tym błogosławieństwem wszyscy potrzebujemy nawrócenia w stronę ubogich. Musimy 

zatroszczyć się o nich, być wrażliwymi na ich potrzeby duchowe i materialne. Musimy być solidarni. W 

obliczu dawnych i nowych form ubóstwa – bezrobocia, emigracji, wielu różnego rodzaju uzależnień – 

mamy obowiązek być czujnymi i świadomymi, przezwyciężając pokusę obojętności. Pomyślmy o tych, 

którzy nie czują się kochani, nie mają nadziei na przyszłość, rezygnują z zaangażowania w życie, ponieważ 

są zrażeni, rozczarowani, zastraszeni. Musimy nauczyć się przebywania z ubogimi. Nie wypełniajmy 

naszych ust ładnymi słowami o ubogich! Spotkajmy ich, spójrzmy im w oczy, wysłuchajmy ich. Ubodzy są 

dla nas konkretną okazją spotkania samego Chrystusa, dotknięcia Jego cierpiącego ciała. 

 

Po trzecie, ubodzy są nie tylko osobami, którym możemy coś dać. Również oni mają nam wiele do 

zaoferowania. Wiele można się nauczyć z mądrości ubogich! Uczą nas tego, że ważniejsze jest „być”, 

aniżeli „mieć”. Ubodzy mogą nas nauczyć wiele pokory i ufności w Bogu. Uboga wdowa, która wrzuciła 

dwie drobne monety do skarbca świątyni jest przykładem ofiarności tych, którzy, chociaż mają niewiele, 

ofiarują najwięcej (por. Łk 21,1-4)”; por. Ojciec Święty Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 

2014 roku.  

 

4. ZNAKI  

 

Naszemu dzisiejszemu spotkaniu towarzyszą niezwykłe, widzialne znaki.  

 

a. Pierwszym znakiem jest Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Po raz pierwszy pojawił się on w Bazylice 

św. Piotra, w pobliżu głównego ołtarza podczas Jubileuszu Odkupienia, który Kościół obchodził od 

Wielkiego Tygodnia 1983 do Wielkiego Tygodnia 1984 roku.  

 

Na zakończenie Roku Jubileuszowego ten właśnie krzyż Jan Paweł II przekazał młodym, wypowiadając 

następujące słowa: „Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku 

Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i 

głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie” 

(Rzym, 22 kwietnia 1984 r.)  

 

Odtąd krzyż ten pielgrzymuje po całym świecie. Wędrował po Europie, dotarł do obu Ameryk, Azji, Afryki 

i Australii, był obecny podczas wszystkich międzynarodowych obchodów Światowych Dni Młodzieży, 

gromadząc w Manilii aż 4 miliony młodych.  

 

Od 1994 roku ten krzyż podróżuje przez cały rok po wszystkich diecezjach tego kraju, który organizuje 

kolejny międzynarodowy Światowy Dzień Młodzieży. Pielgrzymka ta stanowi formę duchowego 

przygotowania danego kraju do przyjęcia papieża i młodzieży z całego świata. 

 

A teraz przyszedł ponownie czas na Polaków. Wczoraj, na Placu św. Piotra w Rzymie, delegacja polskiej 

młodzieży przejęła ten krzyż z rąk młodzieży brazylijskiej, aby przywieźć go do Polski. Obecny w Rzymie 

bp Tomasik powiadomił mnie o tym wydarzeniu tuż przed wyjazdem naszej młodzieży w drogę powrotną. 

A teraz, od dziś – czyli w dokładną rocznicę Chrztu Polski, dnia 14 kwietnia – rozpoczyna on swoje 
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pielgrzymowanie po Polsce, począwszy od najstarszej polskiej diecezji, powstałej w zaledwie dwa lata po 

Chrzcie Polski. Słusznie więc najliczniejszą częścią tej rzymskiej delegacji stanowiła młodzież 

Archidiecezji Poznańskiej wraz z Archidiecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży – ks. Arkadiuszem Szadym. 

Jesteśmy im wszystkim bardzo wdzięczni za ofiarnie podjęty trud, dzięki czemu Poznań, pierwszy w Polsce, 

może rozpocząć tę peregrynację.  

 

Od dzisiaj krzyż ŚDM rozpocznie swoje pielgrzymowanie po Archidiecezji Poznańskiej, które będzie trwało 

aż do dnia 3 maja. Jutro – we Wielki Wtorek, 15 kwietnia, o godz. 18.30 – będzie on towarzyszył 

Poznańskiej Drodze Krzyżowej z Fary na Plac Adama Mickiewicza. W międzyczasie odwiedzi liczne 

parafie, klasztory, seminaria, szpitale, areszty, zakłady karne, szkoły, ośrodki duszpasterstwa młodzieży, 

domy dziecka i hospicja. Pomoże nam dotknąć tajemnicy Jezusa i otworzyć nasze serca, abyśmy stawali się 

odważnymi głosicielami Ewangelii.  

 

b. Drugim znakiem, który nam dzisiaj towarzyszy jest rzymska kopia obrazu Matki Bożej Salus Populi 

Romani (tj. Ocalenie Ludu Rzymskiego). Ta – namalowana w bizantyjskim stylu, a pochodząca z XII wieku 

ikona – jest najczęściej kopiowanym na świecie i najpopularniejszym wizerunkiem Najświętszej Maryi 

Panny. Oryginał znajduje się w pierwszej i największej bazylice poświęconej Matce Bożej na Zachodzie, w 

Bazylice Matki Bożej Większej (Śnieżnej). W roku 2003 papież Jan Paweł II podarował młodzieży ten drugi 

symbol wiary, aby niosła go po świecie razem z krzyżem ŚDM.  

 

Przekazując ją młodym Ojciec Święty powiedział: „Dzisiaj powierzam wam ikonę Maryi. Od teraz będzie 

razem z Krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Kontemplujcie waszą Matkę! Ikona będzie 

znakiem matczynej obecności Maryi bliskiej młodym, którzy jak apostoł Jan zostali wezwani, aby przyjąć ją 

do swojego życia” (Rzym, XVIII Światowy Dzień Młodzieży, 2003 r.) 

 

c. Jest z nami również trzeci znak. To Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia, światło z Łagiewnik, symbol 

modlitewnego czuwania przed kanonizacją Jana Pawła II. Podczas konsekracji sanktuarium w Łagiewnikach 

w 2002 roku Ojciec Święty wezwał nas do „rozniecenia iskry Bożej łaski” i „przekazywania światu ognia 

miłosierdzia”. Było to nawiązaniem do słów, jakie skierował Jezus do św. Faustyny Kowalskiej. Nie jest 

możliwe, aby wszyscy Polacy pojechali do Rzymu na uroczystość kanonizacji, dlatego symboliczna iskra 

połączy nas duchowo z Watykanem i uczestnikami kanonizacyjnej Mszy świętej. 

 

Pod koniec dzisiejszej Mszy świętej przekażę Iskrę Miłosierdzia władzom Województwa Wielkopolskiego, 

Miasta Poznań oraz Powiatu Poznańskiego, przedstawicielom nauki i szkół, stowarzyszeń kościelnych, 

Caritasu, duszpasterstwa akademickiego i duszpasterstwa młodzieży.  

 

d. Przed kanonizacją każdy z nas ma także okazję złożyć swoją prośbę, podziękowanie lub postanowienie 

Janowi Pawłowi II. Służy do tego Księga podziękowań, która zostanie przewieziona do Watykanu i jako 

duchowy dar Polaków i będzie złożona podczas uroczystości kanonizacyjnych Papieża Polaka.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec powróćmy jeszcze na chwilę do zasadniczego tematu: „Błogosławieni ubodzy w duchu”. Niech w 

tym pomoże nam modlitwa autora O naśladowaniu Chrystusa: 

„Pozwól, 

najsłodszy i najukochańszy Jezu, 

bym zawsze szukał w Tobie wytchnienia, 

przedkładając Ciebie nad wszelkie stworzenie, 

nad zdrowie, piękno, 

chwałę, zaszczyty, 
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władzę, godność, 

wiedzę i umiejętność, 

bogactwo, sztukę, 

sławę, pochwały, 

czar i pociechę. [...] 

Tak, prawdziwie błogosławieni 

ubodzy w duchu, 

szukają jedynie Ciebie, 

Panie!  

 

Arcybiskup Metropolita Poznański Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki 

Czwartek, 17.4.2014 

Abp Stanisław Gądecki, Missa Crismatis. Wielki Czwartek (Katedra Poznańska – 17.04.2014). 

 

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie Seniorze, Księża Biskupi,  

Prowincjałowie i Wyżsi Przełożeni Zakonni,  

Ojcze Szmydki – nowy Dyrektorze Generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary w rzymskiej 

Kongregacji Ewangelizacji Narodów,  

Księże Tomaszu – pracowniku Nuncjatury Apostolskiej w Brazylii,  

Kapituło Katedralna,  

Władze i Profesorowie Wydziału Teologicznego,  

Moderatorzy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego,  

Drodzy Bracia Kapłani, 

Diakoni i Klerycy, 

Ministranci i członkowie służb liturgicznych,  

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie, który w dniu dzisiejszym ustanowił sakrament Eucharystii i 

Kapłaństwa!  

 

Wielki Czwartek jest świętem kapłanów. W ten dzień przybywamy do Katedry Poznańskiej i stajemy tutaj 

we wspólnocie prezbiterium Kościoła, który jest w Poznaniu. Przychodzimy w poczuciu wielkiej rangi 

dzisiejszego dnia, który łączy nas z kapłanami całego świata. Dzisiaj – w Wielki Czwartek – kapłani całego 

świata gromadzą się podobnie jak my wokół swoich biskupów, ażeby wypowiedzieć słowa potwierdzające 

ich tożsamość, które i my chcemy dzisiaj wypowiedzieć. Powiedzieć nie tylko słowami, ale całą naszą 

duszą. Wypowiedzieć to ową jedyną i niezwykłą liturgią Wielkiego Czwartku, która nasze kapłańskie 

jestestwo przyjmuje w siebie, aby poprzez nie wypowiadać niezgłębione tajemnice Boże.  

   

W ubiegłym roku medytowaliśmy tego dnia nad misterium olejów święceń kapłańskich. W tym roku 

chciałbym zwrócić Waszą – moi Współbracia – uwagę na następny znak, za pośrednictwem którego został 

nam przekazany sakrament kapłaństwa. Pragnę podjąć medytację nad znaczeniem rąk.  

 

1. RĘCE 
 

Wiemy, że – z punktu widzenia ludzkiego – ręce są skarbnicą informacji o rozmówcy. Wprawdzie 

odczytywanie sygnałów z rąk różni się nieco w zależności od kultury, ale dość łatwo można dowiedzieć się 

o intencjach człowieka z ustawienia jego rąk. 

 

Kiedy ludzie są całkowicie otwarci i uczciwi i pragną to pokazać, wówczas ukazują rozmówcy wnętrze 

jednej lub obu dłoni. Jest to gest nieświadomy. Podobnie też – dzięki ułożeniu dłoni – można przypuszczać, 
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że dana osoba kłamie. Jak dzieci chowają dłonie za plecami, kiedy chcą coś ukryć, tak też dorośli chowają 

dłonie w kieszeniach lub pod skrzyżowanymi rękami. 

 

Gdy rozmówca trzyma ręce wnętrzem do góry, to znaczy, że interesuje go prowadzona konwersacja 

natomiast, kiedy dłonie zwrócone są do dołu, osoba ta prawdopodobnie potrzebuje zmiany tematu.  

 

Wiele informacji można też odczytać ze sposobu podawania dłoni. Gdy ściskamy ręce, trzymanie dłoni 

wnętrzem do góry uważane jest za zachowanie pozbawione agresji i uległe. Natomiast dłoń skierowana 

wnętrzem do dołu informuje o przekazywaniu polecenia od zwierzchnika do podwładnego. 

 

Bardzo źle odbierane jest przywitanie „miękkie”, poprzez podanie ręki bez energii. Osoby, które tak ściskają 

ręce są postrzegane jako słabe, podporządkowane i nerwowe. Z kolei silne i zdecydowane przywitanie bywa 

uważane za znak odwagi, determinacji i szczerości.  

 

2. RĘCE BOGA  

 

Ręce mówią wiele w tzw. mowie ciała. Jeszcze więcej mówią o tajemnicy sakramentu kapłaństwa. Kiedy – 

jako kapłani – myślimy o znaku jakim jest ręka, podświadomie przypominamy sobie boską rękę, z którą 

spotkaliśmy się przed setkami tysięcy lat.  

 

W drugim opisie stworzenia człowieka czytamy: „Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, [...] wtedy to Pan 

Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się 

człowiek istotą żywą” (Rdz 2,4.7). Jest to pierwsza wzmianka o tym, że nasze istnienie materialne zostało 

ukształtowane ręką Boga. Podczas gdy całe stworzenie zostało powołane do życia Słowem Boga, jedynie 

człowiek nie powstał dzięki Słowu Boga, ale wyszedł z ręki Boga. Ten akt dotyczy wyłącznie człowieka, co 

podkreśla jego godność pośród stworzeń. 

 

Wiemy, że „rękę” Boga trzeba rozumieć tutaj w sensie metaforycznym. „Tora mówi językiem człowieka”, 

czyli w odniesieniu do Boga stosuje takie wyrażenia, które mogą być zrozumiane przez wszystkich. Z tej to 

przyczyny opis Boga zawiera w sobie pojęcie cielesności po to, by móc wyrazić Jego istnienie. Narządy 

ciała z kolei są – w metaforyczny sposób – przypisane Bogu, po to, aby wyrazić, że dokonuje On 

określonych działań (Majmonides, Przewodnik błądzących, cz. I, s. 63.104). Dzieje się tak, ponieważ 

większość ludzi nie może wyobrazić sobie istnienia, które nie miałoby związku z ciałem. Tora mówi 

językiem człowieka; w odniesieniu do Boga używa antropomorfizmów, które winniśmy interpretować w 

sensie duchowym.  

 

Tak więc – na długo przed święceniami – nasze ciała miały do czynienia z „ręką” Boga. To prawo nie 

zostało uchylone nawet w przypadku Chrystusa: „Przeto, przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie 

chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało” (Hbr 10,5). W Adamie zostaliśmy ukształtowani „ręką” Stwórcy, a 

następnie powołani do życia przez Jego tchnienie. W ten sposób Stwórca przygotował nasze ciało do służby 

kapłańskiej.  

 

Jesteśmy świadomi ograniczeń tego ciała: „Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego 

innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie” (Ga 5,17). Wiemy, 

jak bardzo nasza cielesność rzutuje na kwestię żywej wiary: „Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też 

jest martwa wiara bez uczynków” (Jk 2,26). Do tego też – w pewnym sensie – odnoszą się słowa fikcyjnego 

„Listu papieża Celestyna VI do kapłanów”, zredagowanego przez Papiniego: „Niestety, są i tacy, co 

wegetują w grzesznej i tępej rezygnacji, a ich ocknienia nie zawsze mają za skutek wtórne odrodzenie. 

Znam smętki samotnego czuwania, żale odżywiane tęsknotą, zasadzki niespokojnego umysłu, powolność 
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zmysłów, szatańskie podszepty w lat naszych południe, wierzganie w młodości, pobłażanie sobie w starości, 

ciągoty grzechu, co atakuje wyobraźnię, ułudne wygody wspólnego życia, wyskoki pychy, może nie 

ugłaskanej, nie zawsze jednak poskramianej, wyrachowane tchórzostwo, jako skutki nałogów” (Jan Papini, 

List papieża Celestyna VI do kapłanów, w: ks. M. Sikora, Śladami Jana XXIII i Jana Pawła II do Ars. 

Refleksje nad kapłaństwem, Poznań 2014, 102).  

 

3. RĘCE CHRYSTUSA  

 

Drugie dotknięcie ręki Bożej spotkało nas – dzięki Duchowi Świętemu – w centrum obrzędów przekazania 

sakramentu kapłaństwa. Gest nałożenia rąk przez biskupa – a potem współbraci kapłanów – przyniósł nam 

błogosławieństwo, powołanie do szczególnego urzędu. Ten gest uzmysłowił nam, że kapłan nie jest 

przedstawicielem ludzi, lecz przedstawicielem Boga. Nie ludzie wybierają kapłana, aby reprezentował ich 

przed Bogiem, ale Bóg wybiera kapłana, aby przez niego spotkać się z ludźmi. W Dziejach Apostolskich 

czytamy: „Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie mi już Barnabę 

i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, 

wyprawili ich” – Dz 13,2-3).  

 

Gdy biskup włożył swoje dłonie na naszą głowę, tym gestem Jezus powiedział do nas: należysz do Mnie. 

Strzegą cię moje dłonie. Jesteś w moich dłoniach i właśnie dzięki temu znajdujesz się w przestrzeni mojej 

miłości. Strzeże cię moje serce. Pan uczynił nas swoimi przyjaciółmi: powierzył nam wszystko. Powierza 

nam nawet samego siebie. Jakże wielkie to zaufanie! On naprawdę powierzył się naszym rękom.  

 

Następnie nasze dłonie zostały namaszczone olejem, będącym znakiem Ducha Świętego i Jego mocy. Te 

dłonie są wyrazem naszego działania. One są instrumentem naszego zmagania się ze światem, „wzięcia 

świata we własne ręce”. Przez gest namaszczenia naszych rąk Pan pragnie, aby w świecie stały się Jego 

rękami. Chce, aby nie były narzędziami służącymi do przywłaszczania sobie rzeczy, ludzi i świata, lecz by 

przekazywały Jego boski dotyk, oddając się na służbę Jego miłości. On pragnie, by były one narzędziami 

służby. Jeśli bowiem ręce każdego człowieka są symbolem jego zdolności rozporządzania światem, to 

namaszczone dłonie kapłańskie winny być znakiem jego zdolności twórczego kształtowania świata z 

miłością (por. Benedykt XVI, Nasze ręce niech się staną rękami Chrystusa. Msza św. Krzyżma w Wielki 

Czwartek – 13.04.2006)  

 

4. KAPŁAŃSKIE RĘCE  

   

a. Po nałożeniu rąk biskupich zaczęła się historia naszych kapłańskich rąk. Na początku entuzjazm i 

przekonanie, że połów dusz jest w zasięgu ręki. Potem przerażenie wielkością zadania i niedoskonałością 

naszej nędzy: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny” (Łk 5,8). On jednak – z wielką 

dobrocią – wziął nas za rękę i powiedział: „Nie bój się! Jestem z tobą. Nie zostawiam cię samego i ty Mnie 

nie opuszczaj!”  

 

Czasami zasmucają nas podnoszące się fale antyklerykalizmu. Zwalczające się obozy szukają, na kogo 

przelać niechęć, ofiarą staje się stan duchowny. Duchowieństwo nie interesuje się antyklerykalizmem, bo i 

tak – bez względu na okoliczności – musi robić to, co do niego należy. Antyklerykalizm natomiast jest 

groźny dla ludzi świeckich, ponieważ podważa ich zaufanie do kapłana (ks. E. Staniek, Kapłaństwo).  
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Być może przydarzyło się nam w takich okolicznościach to, co przydarzyło się Piotrowi, gdy idąc po falach 

na spotkanie z Panem, spostrzegł nagle, że zaczyna tonąć. Wołaliśmy: „Panie, ratuj mnie!” (Mt 14, 30). Ale 

On ujął nas za rękę i nadał nam lekkość, wynikającą z wiary i pozwalającą wypłynąć na powierzchnię wody.  

 

W jak wielką władzę wyposażył nasze ręce Chrystus! Przede wszystkim dał im moc oczyszczania z 

grzechów. Jest to największa moc, jaka istnieje na ziemi. Wszyscy psychoanalitycy razem wzięci nie 

dysponują taką mocą, jaką dysponuje kapłańska ręka. Oni mogą wysłuchać win, mogą pomóc człowiekowi 

w otwarciu, ale nie usuną ciężaru gniotącego serce człowieka wyrzutami sumienia. Kapłan dotykając serca 

uwalnia je z poczucia winy, czyli z największego nieszczęścia, jakie może dosięgnąć człowieka.  

 

Uświęcająca moc kapłańskiej ręki to wielki cud, jaki istnieje na ziemi. W tych rękach Chrystus zostawił 

samego siebie pod postacią chleba i wina. Chleb i wino są mu posłuszne. Cokolwiek prezbiter weźmie w 

swoje ręce, czegokolwiek dotknie, może uświęcić. Uświęca rzeczy i uświęca ludzi, nawet wówczas, gdy 

sam jest grzeszny. To jest Boża moc. To największy skarb ziemi.  

 

b. Czy w pełni wykorzystaliśmy w minionym roku moc naszych kapłańskich rąk? Ostre wyrzuty z tytułu 

zaniedbania naszych obowiązków czyni każdemu z nas „List papieża Celestyna VI do kapłanów” – 

odnaleziony po mistrzowsku przez ks. Feliksa Lenorta, a wydany przez ks. Mariana Sikorę, „męża wielkiej 

pobożności” w jego książeczce: „Śladami Jana XXIII i Jana Pawła II do Ars”. Czytamy tam zwrócone do 

nas wszystkich słowa: „Jeżeli dzisiejsze nieszczęścia ludzkości są następstwem porzucenia chrześcijaństwa, 

odchrześcijanienia się chrześcijan, nie nawracania się chrześcijan, kto, jeśli nie wy, ma wziąć na siebie 

większe brzemię winy? [...]  

 

Bądźcie ogniem, a wszyscy przybiegną rozgrzać przy was swe serce. Bądźcie upojeni, a wszyscy śpiewać 

będą z wami pieśń wolności, nawet w płomieniach płonącego stosu. Lecz wasze ręce nie płoną, wasze słowa 

nie goreją, oczy nie rzucają błyskawic, blade i szare są zwykle wasze twarze, jak u mieszkańców podziemi 

[...] Czy nie rozumiecie, że tylko szaleństwo krzyża, może sprowadzić ludzkość z powrotem na drogę 

rozsądku? [...] Wielu z was to zwyczajni, zda się, urzędnicy Kościoła: odźwierni, pedlowie, pisarczyki i 

buchalterzy, a nie bezsenni, żarliwi i świadomi swej władzy apostołowie. Wielu z was to zaspani i 

zmechanizowani administratorzy Sakramentów, a nie świadkowie, wyznawcy i promienne wzory prawdy, 

która zstąpiła z ust Odkupiciela. [...] Wasze głosy to skład wyuczonych na pamięć frazesów, wasze serca to 

często bądź kamień, [...], uszy zaś łatwiej słuchają podszeptów ziemi niż głosów nieba, że już nic nie 

powiem o zamiłowaniu do wygód i lęku przed śmiercią. [...] Nie mówię i nie chcę mówić, że zaniedbujecie 

swe obowiązki. [...] Ale dla prawdziwego kapłana Chrystusowego, [...] najwyższy obowiązek leży poza 

zwykłymi i obowiązującymi powinnościami. Wezwano nas na wiekuisty bój: zaprzestać walki znaczy dla 

nas to samo co umrzeć. [...] Nie nad zepsuciem waszym boleję, ale nad waszą miernotą. [...] Wiele jest 

przyczyn tego opuszczenia i nie wszystkie tkwią w was. Lecz może nie zastanawialiście się nad tym, że 

wasza oziębłość oddala gorące dusze, wasza małoduszność odpycha szlachetne jednostki, wasza 

ograniczona wierność zraża spragnione wyżyn serca, że zbyt skrupulatna ciasnota myśli zniechęca wolne 

umysły. Często zachodzi podejrzenie, że religia jest wyłącznie waszą dziedziną, że chrześcijaństwo to wasz 

monopol, że Kościół to dla was tylko zarezerwowane dominium. [...] Musicie z żarliwością, o wiele większą 

szukać dalekich, opornych, buntujących się, wygnańców, niedowiarków, niechrześcijan, bezbożników i dać 

im odczuć z nieodpartym naciskiem swej miłości, wielkość i niewzruszalność naszej wiary. [...] Zechciejcie 

być czymś więcej niż ludźmi” (Jan Papini, List papieża Celestyna VI..., ss. 103-114 passim).  

 

ZAKOŃCZENIE 
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Na koniec więc módlmy się za siebie nawzajem, aby słabości i trudności, z jakimi się zmagamy, nie 

osłabiały w nas radości powołania i nie pomniejszały entuzjazmu, z jakim winniśmy pełnić naszą misję.  

 

Chwała Tobie, Przenajświętsza Trójco, źródło i początku naszego powołania. Chwała Tobie Ojcze, który 

myślałeś o nas, chciałeś nas i umiłowałeś od wieków; Synu, który wybrałeś nas i powołałeś do uczestnictwa 

w Twym jedynym i odwiecznym kapłaństwie; Duchu Święty, który obdarzyłeś nas swoimi darami i 

konsekrowałeś nas świętym namaszczeniem.  

W dzisiejsze święto kapłańskie wyrażam każdemu z obecnych tutaj Kapłanów moją serdeczną wdzięczność 

za Waszą całoroczną, ofiarną posługę Ludowi Bożemu w diecezji i poza jej granicami. Za Wasze bycie 

autentycznymi kapłanami. Z wdzięcznością odnówmy teraz nasze „tak” na powołanie, które otrzymaliśmy 

bez naszych zasług.  

W Wielki Czwartek nie możemy zapomnieć o naszych chorych współbraciach – w szczególności o Ks. 

Kaiserze, Ks. Łukowiaku i Ks. Piaskowskim – a także o starszych, nieobecnych w katedrze Kapłanach, 

którzy nadal uczestniczą w budowaniu Kościoła, dopełniając w swoim ciele „braki udręk Chrystusa dla 

dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1,24). 

 

Ty, Maryjo, Matko Chrystusa, która wraz z apostołem Janem przyjęłaś nas pod krzyżem jako swoich 

umiłowanych synów, czuwaj nieustannie nad naszym powołaniem. Tobie zawierzamy lata posługiwania, 

jakie z Bożej Opatrzności nam jeszcze zostały.  

Życzę każdemu z Was oraz Waszym wspólnotom parafialnym błogosławionych świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego!  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza Wieczerzy Pańskiej , 17.4.2014 

Abp Stanisław Gądecki. W noc ostatnią przy wieczerzy. Msza Wieczerzy Pańskiej (Katedra Poznańska 

– 17.04.2014). 
 

Liturgią Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy Triduum Paschalne, czas istotnych etapów naszej wiary. 

Wzruszająca liturgia tego dnia ukazuje nam Jezusa, który „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich 

umiłował” (J 13,1) i w Wieczerniku wydał swoje ciało i krew dla naszego ocalenia, a następnie - w geście 

całkowitego uniżenia i służby – umył uczniom nogi, wzywając do służby drugiemu człowiekowi.  

   

1. PASCHA MOJŻESZA 
 

Owa Wieczerza Pańska Jezusa odsyła nas do swojego pierwowzoru, do wcześniejszej o ok. 1200 lat Paschy 

Mojżesza. Cóż to jest Pascha Mojżesza? Oto Bóg, który milczał przez 430 lat, usłyszał wołanie uciskanych 

Hebrajczyków w Egipcie, ulitował się nad nimi i cudownie ich wyzwolił.  

 

a. Aby skruszyć serce faraona, który się temu żywo sprzeciwiał, zesłał na Egipt plagi. Ostatecznie jednak 

dopiero ostatnia, dziesiąta plaga – śmierć pierworodnych Egipcjan – sprawiła, że faraon zdecydował się na 

uwolnienie swoich żydowskich niewolników.  

 

Dopiero śmierć pierworodnych Egipcjan złamała go. Księga Mądrości zinterpretuje to w mistrzowski 

sposób:  

 

„Za to, że zamyślili wymordować dzieci świętych –  

kiedy to jedno Dziecię porzucone zostało i uratowane –  

za karę zabrałeś im mnóstwo ich dzieci  

i wygubiłeś ich razem w burzliwej topieli. [...] 

Podobną ponieśli karę i pan, i niewolnik,  

człowiek z ludu cierpiał tak samo jak król:  
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wszyscy naraz z powodu tej samej śmierci  

mieli nieprzeliczonych umarłych.  

Żywych nie starczyło nawet do grzebania, 

bo w jednej chwili wyginęło ich najcenniejsze potomstwo” (Mdr 18,10-12).  

 

Ta sama dziesiąta plaga nie dotknęła Hebrajczyków dzięki krwi. „Krew będzie wam służyła do oznaczenia 

domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi 

niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską” (Wj 12,12-13). Pascha to ocalające „przejście” anioła 

Pańskiego, czyli wysłannika Bożego, „omijającego” domy Hebrajczyków, których odrzwia były 

oznakowane krwią paschalnego baranka.  

 

Tej samej nocy Hebrajczycy wyszli pośpiesznie z Egiptu. Zostali wyzwoleni nie tylko z jarzma obcej 

niewoli, oni zostali też uratowani przed skutkami niewoli, tj. przed duchową degradacją. Niestety, ich dalsze 

losy dowodzą, że wolność nie jest sprawą łatwą. Albowiem: „Wolność nie jest w pierwszym rzędzie 

prawem jednostki, lecz odpowiedzialnością wobec bliźnich” (J. Ackermann, Dietrich Bonhoeffer. Wolność 

ma otwarte oczy, Poznań 2007, 14). Po wyzwoleniu, Izraelici przez kolejne czterdzieści lat wielokrotnie 

będą próbowali wrócić do Egiptu. „Tłum pospolitego ludu, który był wśród nich, ogarnęła żądza. Izraelici 

również zaczęli płakać, mówiąc: «Któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo 

jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego 

wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną»” (Lb 11,4-6). Jakże trudno człowiekowi wyzwolić się 

ze świata grzechu.  

 

Świętowanie Paschy stało się dla Żydów nakazem wiecznym. Biblia powtarza: „Dzień ten będzie dla was 

dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na 

zawsze w tym dniu świętować będziecie” (Wj 12,14). 

 

„Gdy się was zapytają dzieci: cóż to za święty zwyczaj? – tak im odpowiecie: «To jest ofiara Paschy na 

cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił»” (Wj 12,26-

27). 

 

b. Późniejsza interpretacja rabinacka jeszcze bardziej rozbudowała wymowę Paschy. Dostrzegając w niej 

pamiątkę nocy stworzenia świata, obrzezania Abrahama, ofiary z Izaaka, uwolnienia Józefa z więzienia, 

wejścia Izraela do Egiptu, stała się oczekiwaniem nowych wydarzeń, których Bóg dokona w dziejach Izraela 

i świata; nowego wyjścia z niewoli, ukazania się Mesjasza, zmartwychwstania proroków i końca świata. W 

ten sposób w teraźniejszości pozwoliła przeżywać przeszłość i przyszłość. 

 

2. PASCHA JEZUSA  
 

a. A teraz Pascha Jezusa. Jezus na długo przed Ostatnią Wieczerzą zapowiadał swoją Paschę; swoje 

przejście do Ojca. Zapowiadał uczniom, że zostanie zabity. Podczas Ostatniej Wieczerzy z naciskiem 

powrócił do tego tematu; w gestach i słowach ujawnił wobec uczniów prawdę o swojej bliskiej śmierci.  

 

Już w łamanym chlebie i pitym kielichu możemy dopatrzyć się tematu śmierci. Do tych gestów Jezus dodaje 

komentarz nie pozostawiający żadnych wątpliwości: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim 

będę cierpiał” (Łk 22,15). Jezus mówi, że jego ciało będzie „wydawane za was”, a krew będzie „wylana za 

wielu”, „wylana za was”. Te semickie zwroty oznaczają wprost śmierć męczeńską. Jezus oddaje więc w 

znaku chleba i wina swoje ciało i swoją krew, to znaczy swoje życie. Składa je Ojcu jako ofiarę pojednania. 

 

Każde przymierze – według zwyczajów semickich – było zawierane „we krwi”, to znaczy przez ubój 

zwierząt ofiarnych, których krew nazywano „krwią przymierza”. Jezus podając uczniom kielich ze swoją 

krwią, nawiązał do dawnych wydarzeń. Kielich Ostatniej Wieczerzy uczynił „nowym przymierzem we 

krwi” (Łk 22,20; 1 Kor 11,25). Dzięki temu Bóg odnowił swoją więź z ludźmi, zawarł z nimi nowe 

przymierze. A ponieważ przymierze wymaga krwi, Jezus oddaje krew własną. 
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Starotestamentalny obrzęd składania ofiary obejmował też spożywanie części żertwy przez tego, kto ją 

składał. Również w uczcie paschalnej, centralnym obrzędem było spożywanie chleba przaśnego i jagnięcia. 

Podobnie jest z ucztą eucharystyczną; kto spożywa chleb i wino, które stały się ciałem i krwią Jezusa, ten 

ma udział w nowym życiu, które nasz Pan wysłużył oddając się w ofierze Ojcu. Tę samą prawdę przekazuje 

św. Jan w swojej Ewangelii: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go 

wskrzeszę w dniu ostatecznym. [...] Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6,54.58). 

 

Św. Leon Wielki komentuje to w następujący sposób: „Już dawno zresztą groził naszej śmierci potęgą 

śmierci swojej, mówiąc przez usta proroka Ozeasza: «Będę śmiercią twoją, o śmierci, ukąszeniem twoim 

będę, o otchłani!» Umierając bowiem poddał się prawu śmierci, które zniósł zmartwychwstając. W ten 

sposób przeciął wieczność śmierci i z wiekuistej przemienił ją na doczesną” (Kazanie 8 o Męce Pańskiej, 6-

8). 

 

Pascha obchodzona w Egipcie i zawarcie przymierza synajskiego doprowadziło do narodzin Izraela, który 

pod Synajem stał się świętym zgromadzeniem Jahwe. Podobnie dzieje się w przypadku nowego przymierza. 

Dzięki Ostatniej Wieczerzy narodził się Kościół, lud wybrany Nowego Testamentu. Eucharystia związała 

się bezpośrednio z narodzinami Kościoła. Kościół rodzi się z Eucharystii i z niej czerpie życie. 

 

„W noc ostatnią przy wieczerzy 

Z tymi, których braćmi zwał, 

Pełniąc wszystko jak należy, 

Czego przepis prawny chciał, 

Sam Dwunastu się powierzył 

I za pokarm z rąk swych dał”  

(Sław języku, tajemnicę). 

 

b. Ale podczas Ostatniej Wieczerzy dzieje się jeszcze coś niezwykłego. Jezus zaczął umywać uczniom nogi 

(por. J 13,5). Ten gest – tak nieoczekiwany i niezwykły – stał się dla Jezusa okazją do przekazanej uczniom 

nowej nauki (por. J 13,10-15). Przyjmując postawę bezgranicznej pokory, Jezus spełnia wobec uczniów 

posługę typową dla niewolnika. Umywa nogi każdemu z Dwunastu, włącznie z Judaszem, o którym wie 

przecież, że w swoim sercu podjął już plan zdrady (por. J 13,2.21). Pokorna postawa Jezusa jest 

jednocześnie bardzo zdecydowana, co widać chociażby w Jego reakcji na opór Piotra. Ten prosty gest 

służby syntetyzuje całe życie Jezusa i Jego posłannictwo. „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, 

lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,28). Całe życie Jezusa było pełną miłości 

służbą ludziom, było „życiem dla...”. W każdej sytuacji Jezus „umywał nogi”, służył wszystkim bez reszty. 

W Liście do Filipian znajdujemy swoistą syntezę tej postawy Jezusa, który: „istniejąc w postaci Bożej, nie 

skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać 

sługi” (Flp 2,6-7). Gest umycia nóg pozwala nam również głębiej zrozumieć czym jest Eucharystia, w której 

Jezus oddaje się nam całkowicie – stając się naszym sługą.  

 

3. NASZA PASCHA  
 

a. A potem nadchodzi czas na Paschę chrześcijanina. Pascha chrześcijanina – nasze osobiste „przejście” – 

dokonuje się po raz pierwszy w naszym chrzcie. „Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy 

razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych 

dzięki chwale Ojca” (Rz 6,4). 

 

Następna Pascha chrześcijanina to nasze codzienne umierania dla grzechu i powstawania do nowego życia. 

Ochrzczony człowiek umarł w wodach chrztu jako grzesznik, a wychodzi z nich wewnętrznie uświęcony, 

zdolny do nowego życia „dla Boga”. „Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na 

służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia i członki 

wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu” (Rz 6,13). 
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Trzecia nasza Pascha to nasza fizyczna śmierć i cielesne zmartwychwstanie.  

 

b. Te trzy Paschy realizują się w takim duchu, jakiego nauczył nas Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy. Po 

umyciu nóg powiedział: „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie 

nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 

13,14). On swoim przykładem zobowiązuje ich do praktykowania takiej samej postawy służebnej. 

 

Służba (por. Mk 10,42-45) jawi się jako fundamentalny wymiar życia uczniów Jezusa. Jest ona konkretną 

realizacją przykazania miłości. Bez służby jednych drugim, miłość jawi się jako piękne słowo, która nie ma 

pokrycia w rzeczywistości. Nie może być zatem miłości bez służby; ale też nie może być służby bez 

miłości. Służba wyzuta z miłości łatwo przynosi zgorzknienie. Miłość i służba idą razem: trzeba miłować 

służąc i służyć miłując. To wielka nauka płynąca z Ostatniej Wieczerzy. 

 

Ostatnia Wieczerza zachęca nas do pochylenia się nad drugim człowiekiem. To nowa logika, tak różna od 

logiki świata. Miłość służebna domaga się rezygnacji z „wyprostowanej” postawy wobec drugiego 

człowieka, a prowadzi do przyjęcia postawy pochylenia się przed człowiekiem aż po dotknięcia go i do 

obmycia mu stóp. „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 

13,15). 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Uwielbiamy naszego Zbawiciela za Jego niezłomną miłość do ludzi, która objawiła się w tak cudowny 

sposób w Eucharystii: 

 

„Sław, języku, tajemnicę 

Ciała i najdroższej Krwi, 

Którą jako łask krynicę 

Wylał w czasie ziemskich dni 

Ten, co Matkę miał Dziewicę, 

Król narodów godzien czci” 

(Sław języku, tajemnicę)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Piątek, 18.4.2014 

Abp Stanisław Gądecki. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony. Wielki Piątek (Katedra Poznańska – 

18.04.2014). 
 

Dotarliśmy do Wielkiego Piątku, dnia męki i ukrzyżowania Pana. Stajemy w milczeniu przed Jezusem 

wiszącym na drzewie krzyża, uświadamiając sobie jak pełne miłości były słowa wypowiedziane przez 

Niego podczas Ostatniej Wieczerzy: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana” (Mk 

14,24). Bóg nie tylko stał się człowiekiem, ze wszystkimi ludzkimi ograniczeniami, nie tylko cierpiał, aby 

zbawić nas, biorąc na siebie całą tragedię ludzkości, ale również umarł dla nas, przezwyciężając źródło zła 

w świecie.  

   

1. ZŁO W ŚWIECIE  

 

Któż z nas nie doznał w swoim życiu zła? Zła, które jest nie tylko brakiem dobra, ale też wyraźnym i 

zdecydowanym zaprzeczeniem dobra. To doświadczenie jest jednym z najbardziej podstawowych przeżyć 

człowieka. Teologia określa tę bolesną i wielowymiarową rzeczywistość mianem misterium iniquitatis, 
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„tajemnicą nieprawości”. Jest to tajemnica, którą trudno zrozumieć. Rzeczywistość napawająca lękiem, a 

zarazem kusząca. Zło przybiera w niej różną postać, najogólniej jednak odróżniamy zło w znaczeniu 

fizycznym od zła w znaczeniu moralnym.  

 

Zło fizyczne to np. różne klęski czy katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, tsunami, powodzie, także 

odmiany kalectwa czy schorzeń somatycznych bądź psychicznych, niezawinionych przez człowieka. 

Człowiek powoduje zło fizyczne czasem przez swoją niewiedzę czy nieostrożność, czasem przez 

zaniedbanie właściwych działań lub wręcz poprzez działanie szkodliwe. Poza tym istnieją jednak różne 

wypadki zła fizycznego, które zachodzi w świecie niezależnie od działania człowieka. Wystarczy 

wspomnieć choćby – wymieniane przez Davida Huma – wyrzuty sumienia, wstyd, udrękę, gniew, 

rozczarowanie, niepokój, obawę, przygnębienie, zgryzotę. „Znój i ubóstwo, którymi każdy tak się brzydzi – 

to nieunikniony los ogromnej większości, zaś owi nieliczni uprzywilejowani, którzy zażywają wygód i 

dostatków, nie osiągają nigdy prawdziwego zadowolenia i szczęścia. Wszystkie razem dobra życia nie 

uczynią człowieka w pełni szczęśliwym; ale wszystkie razem zła zrobią zeń zaiste nędzarza, a nieomal 

każde z nich (któż zaś uniknąć może wszystkich?), ba, często brak jakiegoś dobra (a któż posiadać je może 

wszystkie?) wystarczy, aby obrzydzić życie” (por. David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, 

New York 1970, s. 84-85). 

 

Zło moralne, z kolei, to złe czyny, które rodzą się ze świadomej decyzji człowieka. Zło moralne różni się od 

zła fizycznego przede wszystkim przez to, że jest ono zawinione, że jest zależne od wolnej woli człowieka. 

Jest to zło natury duchowej. Ono jest tego rodzaju nastawieniem ludzkiego rozumu i woli, które poszukuje 

zła nie tyle z ludzkiej słabości (niewiedzy, zaślepienia, słabości woli), ile raczej dla niego samego, i to szuka 

z rozmysłem, stanowczością, perfidią, bezwzględnością, z pogardą Boga. Owo zło powoduje zawsze jakąś 

krzywdę wyrządzoną sobie lub drugiemu człowiekowi. Skutki zła moralnego są dla człowieka przerażające, 

gdyż takie działania są zawsze wymierzone w samego człowieka; mogą go oczernić i oszukać, mogą zranić 

serce i uczucia człowieka, mogą go zniszczyć i zabić.  

 

Zło moralne wynikające z okrucieństwa ludzkiego opisał bodajże w najbardziej wstrząsający sposób 

Dostojewski w Braciach Karamazow: 

„Niedawno opowiadał mi pewien Bułgar w Moskwie [...] jak tam u nich, w Bułgarii, Turcy i Czerkiesi, w 

obawie przed powstaniem, pastwią się nad jego rodakami. Puszczają wioski z dymem, mordują, gwałcą 

kobiety i dzieci, na noc przybijają więźniom uszy ćwiekami do płotów, a nazajutrz wieszają ich itd. 

Niepodobna sobie tego wszystkiego wyobrazić. Mówi się czasem o ‘zwierzęcym’ okrucieństwie ludzi, ale 

uważam, że wyrażając się w ten sposób, krzywdzi się niesprawiedliwie zwierzęta. Zwierzę nigdy nie potrafi 

być tak okrutne jak człowiek, tak artystycznie, tak po mistrzowsku, tak wyszukanie okrutne. Tygrys po 

prostu gryzie, szarpie i nic ponadto. Nigdy by mu do głowy nie strzeliło przybijać ludzi na noc gwoździami 

do parkanów, nawet gdyby mógł to zrobić.  

 

Otóż tamtejsi Turcy z wyjątkową namiętnością męczą dzieci, poczynając od wyrzynania sztyletem płodu z 

brzucha matki, a kończąc na podrzucaniu do góry niemowląt i łapaniu ich na ostrza bagnetów w obecności 

matek. Obecność matek jest właśnie największą delicją. Ale oto obrazek, który mnie nader zainteresował. 

Wyobraź sobie: niemowlę na ręku drżącej matki, dookoła Turcy. Zaczęli wesołą zabawę, pieszczą dziecko, 

śmieją się, aby je rozweselić, w końcu udało im się: niemowlę śmieje się. W tej chwili Turek przysuwa do 

twarzyczki lufę rewolweru. Dzieciak śmieje się radośnie, wyciąga rączki po rewolwer, i wówczas artysta 

spuszcza kurek i roztrzaskuje niemowlęciu główkę... Majstersztyk, co? Podobno Turcy bardzo lubią 

słodycze”. 

 

2. DLACZEGO ZŁO W ŚWIECIE? 
 

Istnienie zła stoi w człowieku w sprzeczności z wrodzoną potrzebą dobra. Jest to sprawa dotycząca tak ludzi 

wierzących jak i niewierzących. Dla niewierzących zło nie jest właściwie problemem; jest raczej 
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niewytłumaczalną koniecznością, tragedią, świadectwem absurdalności ludzkiej egzystencji. Zło staje się 

prawdziwym problemem dopiero w ramach wiary. Jak pogodzić istnienie zła z istnieniem dobrego Boga? 

 

a. Dlaczego Bóg dopuszcza istnienie zła w świecie? Epikur podejmował ten problem od strony ateizmu: 

„Bóg nie troszczy się o nic – Epikur: Albo Bóg chce usunąć zło, a nie może, albo może, a nie chce, albo ani 

nie che, ani nie może, albo i chce i może. Jeśli chce, a nie może, jest niedołężny, co nie może dotyczyć 

Boga. Jeżeli może, a nie chce, jest zawistny, co również nie może być cechą Boga. Jeżeli ani nie chce, ani 

nie może, jest zawistny i niedołężny, a przeto nie jest Bogiem. Jeżeli chce i może, co jedynie przystoi Bogu, 

skąd więc zło? Albo dlaczego go nie usuwa?”. 

 

Odpowiedź na te zarzuty ze strony człowieka wierzącego znajdujemy w postaci apologii Laktancjusza, który 

twierdzi: Bóg może cokolwiek chce i nie ma w nim żadnego niedołęstwa, lub zawiści. Może zatem usunąć 

zło, ale nie chce. A nie usuwa dlatego, ponieważ dał człowiekowi mądrość. Kiedy Bóg stworzył człowieka 

na swoje podobieństwo przekazał mu jednocześnie mądrość, czyli zdolność odróżniania dobra od zła. 

Obdarowawszy go mądrością, Bóg pozostawił człowiekowi wolność odrzucania tego co złe i wyboru tego, 

co dobre. Gdyby odjął człowiekowi możność wyboru zła, usunąłby automatycznie mądrość z życia 

człowieka. A zatem, wszystko istnieje ze względu na człowieka, tak zło jak i dobro (por. Laktancjusz, O 

gniewie Boga, XIII, Poznań 2013, s.187-188).  

 

Wiele wieków później do podobnej konkluzji doszedł bł. Jan Paweł II: „Jeżeli w dziejach człowieka i świata 

to zło w rzeczywistości jest obecne – owszem, czasem zdaje się przemożne – jeśli poniekąd ma swoją 

historię, to ze strony Bożej Opatrzności zostaje ono dopuszczone ze względu na to, że Bóg chce, aby w 

świecie stworzonym istniała wolność. Istnienie wolności stworzonej (a więc istnienie człowieka, istnienie 

czystych duchów, jak aniołowie, o których mówić będziemy w późniejszym czasie), jest nieodzowne dla tej 

pełni stworzenia, jaka odpowiada odwiecznemu planowi Boga (o czym była już mowa w jednej z 

poprzednich katechez). Ze względu na pełnię dobra, jaką Bóg chce urzeczywistnić w stworzeniu, bardziej 

podstawową rzeczą jest istnienie istot wolnych niż to, że owe istoty mogą swojej wolności użyć wbrew 

Stwórcy, czyli że wolność pociągnie za sobą zło moralne. W tym znaczeniu wiara chrześcijańska przyjmuje, 

że Bóg dopuszcza zło moralne” (Jan Paweł II, Opatrzność Boża, a obecność zła i cierpienia w świecie. 

Katechezy – 4.06.1986). 

 

b. Przyczyną zła moralnego jest zawsze wolna decyzja człowieka, który podejmując ją, sprzeciwia się dobru 

(Bogu, celowi istnienia), toteż nie można myśleć o złu, nie uwzględniając jego relacji do dobra. Dlatego 

skuteczności zła nie tyle należy się dopatrywać w braku porządku i rozkładzie, ile raczej w podejmowanej 

próbie osiągnięcia samowystarczalności przez poszczególnego człowieka, narody i świat jako całość (K. 

Rahner- H. Vorgrimler).  

 

Św. Paweł w Liście do Rzymian wskazuje na teologiczną przyczynę zła: „Nie czynię bowiem dobra, 

którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale 

grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca 

mi się zło. [...] Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci?” (Rz 7,19-

21.24).  

 

Aby wyjaśnić „tajemnicę nieprawości” trzeba zwrócić uwagę właśnie na grzech. „Trzeba sięgać stale do 

korzeni zła i grzechu w dziejach ludzkości i wszechświata. Nie trzeba się lękać nazywać po imieniu 

pierwszego Sprawcę zła: Złego. Taktyka, jaką stosował i stosuje, polega na tym, aby się nie ujawniać – aby 

zło, szczepione przez niego od początku, rosło z samego człowieka, z samych ustrojów i układów: 

międzyludzkich, międzyklasowych, międzynarodowych, aby także coraz bardziej stawało się grzechem 

„strukturalnym”, a coraz mniej pozwalało się zidentyfikować jako grzech „personalny”. Aby więc człowiek 

czuł się niejako „wyzwolony” od grzechu, a równocześnie, aby był w nim coraz bardziej pogrążony” (Jan 

Paweł II, Parati semper. List do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży – 
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31.03.1985). 

 

3. KRZYŻ CHRYSTUSA 
 

a. Tę tajemnicę ludzkiego grzechu i nieprawości rozwiązuje dopiero krzyż Chrystusa. „Grzech człowieka 

prowadzi do tego, że Boża miłość do człowieka przyjmuje postać krzyża. Tak więc z jednej strony grzech 

jest odpowiedzialny za krzyż, a z drugiej – krzyż jest przezwyciężeniem grzechu przez silniejszą od niego 

miłość Boga. Z tego powodu ostateczne i najważniejsze słowo, jakie można wypowiedzieć na ten temat 

zawarte jest w Liście do Hebrajczyków (12,24): krew Jezusa przemawia innym – lepszym i mocniejszym 

językiem niż krew Abla, niż krew wszystkich niesprawiedliwie zabitych na całym świecie” (kard. J. 

Ratzinger).  

 

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). To z miłości do nas Chrystus umarł na krzyżu. Przyjął cierpienie i 

śmierć, po to by pozostać wiernym miłości. W tajemnicy krzyża objawiła się niepowstrzymana potęga 

miłości Ojca Niebieskiego, który – aby pozyskać na nowo miłość swojego stworzenia – zgodził się zapłacić 

najwyższą cenę krwi swojego Jednorodzonego Syna. Krzyż Zbawiciela jest najwyższym objawieniem 

miłości Boga do każdego z nas.  

 

W tajemnicy paschalnej granica wielorakiego zła, jakie jest udziałem człowieka w jego doczesności, została 

przekroczona przez krzyż Chrystusa. On to przybliżył nas do najgłębszych korzeni tego zła, jakie tkwią w 

grzechu i śmierci; w ten sposób stał się krzyż ostatecznym znakiem (por. Dives in misericordia, 8). 

 

b. „Świat potrzebuje krzyża. Krzyż nie jest tylko prywatnym symbolem religijnym lub odznaką, wskazującą 

na przynależność do pewnej grupy w społeczeństwie. Krzyż, w swym najgłębszym wymiarze, nie ma nic 

wspólnego z narzucaniem na siłę jakiegoś credo czy filozofii. Mówi o nadziei, mówi o miłości, mówi o 

pokonaniu ucisku bez używania przemocy, mówi o Bogu podnoszącym maluczkich, umacniającym słabych, 

usuwającym podziały i zwyciężającym nienawiść miłością.  

 

Świat bez krzyża byłby światem bez nadziei, bezkarnie szalałyby w nim przemoc i okrucieństwo, słabi 

byliby wyzyskiwani, a ostatnie słowo należałoby do chciwości. W takim świecie nieludzkie traktowanie 

jednego człowieka przez drugiego przybrałoby najbardziej przerażające formy, i nic nie zdołałoby przerwać 

błędnego koła przemocy. Tylko krzyż kładzie jej kres.  

 

Chociaż żadna ziemska siła nie może nas uratować przed skutkami naszych grzechów ani pokonać 

niesprawiedliwości u jej źródła, to przecież zbawcza interwencja naszego miłującego Boga przemieniła 

rzeczywistość grzechu i śmierci w ich przeciwieństwo. To właśnie czcimy, kiedy otaczamy chwałą krzyż 

naszego Odkupiciela. Św. Andrzej z Krety słusznie opisuje krzyż jako coś, «co z imienia i w rzeczywistości 

jest najwspanialszym z wszystkich dóbr. Przez niego bowiem, dzięki niemu i w nim objawia się istota 

naszego zbawienia i powrót do pierwotnego stanu»” – Oratio 10 in Exaltatione sanctae crucis (Benedykt 

XVI, Nikozja – 5.06.2010). 

 

„Krzyż wyrasta z ziemi, jakby zapuszcza korzenie w ludzkiej złości. Ale jest wzniesiony w górę, ku niebu, 

jakby palcem wskazywał na dobroć Bożą. Krzyż Chrystusowy jest zwycięstwem nad złem, porażką śmierci, 

przekazaniem życia, przywracaniem nadziei i zwiastowaniem światła” (Jan Paweł II, Homilia Jana Pawła II 

podczas Mszy św. beatyfikacyjnej w Bratysławie, 14.09.2003). 

 

Głosząc Krzyż Chrystusa, starajmy się naśladować bezinteresowną miłość Tego, który ofiarował się za nas 

na ołtarzu krzyża. Rozważając nasze braki, indywidualnie i zbiorowo, uznajmy z pokorą, że zasłużyliśmy na 

karę, którą On, niewinny Baranek, poniósł w naszym imieniu. A jeśli – zgodnie z tym, na co zasłużyliśmy – 

musimy mieć jakiś udział w cierpieniach Chrystusa, radujmy się, gdyż zaznamy znacznie większego 



1197 
 

szczęścia, gdy objawi się Jego chwała.  

 

Spójrzmy dzisiaj z wdzięcznością na krucyfiks i ucałujmy rany Zbawiciela. On jest naszym życiem, naszym 

zbawieniem, naszym zmartwychwstaniem. 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

„Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, 

Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony; 

Z Ciebie moc płynie i męstwo, 

W Tobie jest nasze zwycięstwo”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wigilia Paschalna, 19.4.2014 

Abp Stanisław Gądecki, Wigilia Paschalna (Katedra Poznańska – 19.4.2014). 
 

„O nocy, jaśniejsza od dnia, 

O nocy, bardziej błyszcząca niż słońce, 

O nocy, bielsza od śniegu, 

Słodsza niż raj! [...] 

Nocy weselna Kościoła, dająca życie nowo ochrzczonym” 

(św. Asteriusz z Amazji)  

 

Istotnie, Wigilia Paschalna to szczególna noc, w której Kościół wchodzi w czas odrodzenia i radości. To 

serce roku liturgicznego, które zawiera w sobie wszystko, do czego zmierzamy w naszym chrześcijańskim 

życiu. Tej nocy – w Chrystusie Zmartwychwstałym – zostaje odnowione całe stworzenie, a my 

odzyskujemy utracone życie wieczne.  

 

 

1. ŚWIATŁO  
 

a. Pierwszym etapem naszej Wigilii Paschalnej była Liturgia Światła. Zaczęła się ona od poświęcenia ognia 

i paschału, który został wniesiony do ciemnej katedry, podczas gdy diakon obwieszczał nam obecność 

między nami „Światła Chrystusa!”. Chrystus – który mówi o sobie „Ja jestem światłością świata” (J 8,12) – 

wkroczył w naszą przestrzeń.  

 

I w tym momencie do naszych uszu dotarły słowa podniosłego hymnu Exsultet: „Raduj się, ziemio, 

opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od 

mroku, co świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza! [...] 

Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc 

uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku 

grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych” (Exsultet).  

 

Patrząc na światło paschalnej świecy uświadamiamy sobie, że ono istnieje tylko dzięki ofierze. Że paschał 

daje światło, sam się spalając; daje światło, dając siebie. W ten sposób ukazuje nam tajemnicę Chrystusa, 

który oświeca nas, wydając samego siebie za nas. „Czy wobec świecy [paschału] nie budzi się w tobie jakieś 

niezmiernie szlachetne uczucie? Spójrz, jak ona stoi niezachwianie w jednym miejscu, wyprostowana na 

całą wysokość, czysta i dostojna. Tak spala się ona w swym przeznaczeniu, niepowstrzymanie, stapiając się 

w żar i światło” (R. Guardini, Znaki święte).  
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b. Nadejście Chrystusa poprzedzały zbawcze etapy coraz intensywniejszego natężania się obecności światła 

w świecie, poczynając od momentu stworzenia nocy i dni: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 

Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży 

unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Bóg widząc, że 

światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą” 

(Rdz 1,1-5).  

 

Potem światło dnia skonkretyzowało się w postaci słupa obłoku, który towarzyszył Hebrajczykom w czasie 

przejścia przez Morze Czerwone: „Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między 

wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc” (Wj 14,19-20). 

Tym słupem była Boża obecność towarzysząca Hebrajczykom w ich drodze („A Pan szedł przed nimi w 

dzień jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, w nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść 

we dnie i w nocy” – Wj 13,21); tym, przez których „świat miał otrzymać niezniszczalne światło Prawa” 

(Mdr 18,3-4).  

 

Ta światłość Boża nabrała jeszcze większej intensywności w postaci Prawa Bożego: „Potem ukazała się ona 

na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi. Tą mądrością jest księga przykazań Boga i Prawo trwające na 

wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą. Którzy je zaniedbują, pomrą. Nawróć się, Jakubie, 

trzymaj się go, chodź w blasku jego światła!” (Ba 3,38; 4,1-2). 

 

Aż wreszcie nadszedł kulminacyjny moment zbawczej historii światła w świecie. Jaśniejący anioł, którego 

postać „jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg” (Mt 28,3) zapowiedział pojawienie się 

zmartwychwstałego Pana. Zapowiedział Tego, który „jest płomieniem, który spala zło przemieniając w ten 

sposób świat i nas samych. Ten ogień jest równocześnie światłem, w którym spotykają się ciepło i dobroć 

Boga. Tertulian – odnosząc się do zmartwychwstania Chrystusa i naszego zmartwychwstania – odważył się 

napisać: „Ufajcie ciało i krew, dzięki Chrystusowi nabyłyście miejsce w niebie i królestwie Bożym” (CCL II 

994). Stworzenie stało się większe.  

 

Ciemności są naprawdę groźne dla człowieka, który jest wprawdzie zdolny dostrzec i zbadać rzeczy 

materialne, lecz nie wie dokąd zmierza świat i dokąd zmierza jego życie. Często też nie wie co jest dobrem, 

a co złem. Nierzadko w sprawach materialnych potrafimy tak wiele, ale tego, co je przekracza – Boga i 

Dobra – nie potrafimy rozpoznać. Dlatego potrzebna jest nam wiara, która jest prawdziwym oświeceniem, 

jest wdarciem się Bożego światła w nasz świat, otwarciem naszych oczu na większe Światło (por. Benedykt 

XVI, Chrystus ciepłem i światłem, Homilia podczas liturgii Wigilii Paschalnej, Watykan – 07.04.2012).  

 

W obliczu światła wiary powtarzamy za poetą: 

 

„Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką, 

Światło odwieczne! 

Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko, 

Więc Ty mnie prowadź. 

Nie proszę rajów odległych widoku, 

Starczy promyczek dla jednego kroku” 

(bł. kard. H. Kardynał Newman)  

 

2. SŁOWO 
 

Drugim etapem dzisiejszej liturgii jest Słowo Boże. W tej nocy, pełnej obecności Boga, jesteśmy 

prowadzeni przez Jego Słowo. Idziemy za Słowem Bożym, a ono odsłania przed nami syntezę dziejów 

zbawienia.  
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W pierwszym czytaniu wracamy do czasu kiedy Bóg stworzył wszystko. Gdy stworzył człowieka na swój 

obraz i podobieństwo, dzięki czemu panowanie Boże w świecie miało się urzeczywistniać za pośrednictwem 

ludzi. Gdy wyposażył nas w narzędzia – sumienie, świadomość, zdolność dokonywania duchowego osądu – 

dzięki którym możemy wykonać powierzone nam zadanie.  

 

Drugie czytanie wprowadziło nas z kolei w same początki historii świętej. W wystawieniu Abrahama przez 

Boga na próbę. Ta dramatyczna scena uczy nas, że każdy człowiek wiary spotyka w swoim życiu dwa 

powołania. W pierwszym – Bóg obiecuje spełnić nasze najgorętsze pragnienie; daje nam to, czego 

najbardziej pragniemy; Abraham chciał syna i Pan Bóg go wysłuchał. Miło jest iść za Bogiem, gdy spełnia 

marzenia naszego serca. Lecz wydarzeniem, które prawdziwie czyni z Abrama ojca naszej wiary, jest jego 

drugie powołanie: „Weź twojego jedynego syna, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go 

w ofierze na jednym z pagórków, który ci ukażę” (Rdz 22,2). Podczas drugiego powołania Bóg nie chce 

nam nic dać, ale zdaje się zabierać to, co nam wcześniej ofiarował, co jest dla nas najdroższe. Ta scena uczy, 

że wiara nie polega na posiadaniu, ale na posłuszeństwie, które nie wyklucza krzyża. Wierzyć w Boga, to 

kochać Go bardziej niż wszystkie Jego dary.  

 

Trzecie czytanie to przejście przez Morze Czerwone. „O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa 

obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki” (Wj 14,24). Świt, to pora rannej straży od godz. 2.00 w 

nocy do 6.00 rano. Synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony 

z niewoli faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. 

 

I tak jedno wydarzenie zbawcze następuje po drugim, aż dojdzie do nadejścia owej kulminacyjnej nocy, 

którą Exsultet nazywa „błogosławioną”. W jej trakcie nasz Zbawiciel powstaje z ciemności grobu, 

zmierzając ku chwale życia wiecznego. „A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański 

zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego 

były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do 

niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo 

zmartwychwstał, jak powiedział” (Mt 28,2-6). 

 

A dzisiaj my nie tylko o tym słyszymy, ale też tego doświadczamy. „Chrystus zmartwychwstan jest, nam na 

przykład dan jest; iż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować”.  

 

3. CHRZEST  
 

Trzecim etapem – jest obrzęd Chrztu świętego i jego odnowienie. Dziś nie mówimy „naszego”, ale 

„mojego” początku. Odwołujemy się do tego początku, w którym narodziliśmy się do nowego życia w łasce. 

Gdy rozpoczęło się moje nowe życie, które będzie trwać wiecznie. Gdy przyjąłem życie Chrystusa do 

najgłębszych pokładów mojego istnienia; do ducha mojej duszy. Teraz zaś wcielam w życie to, co z tego 

faktu wynika. Chcę być tym, kto żyje nie tylko jako człowiek, ale jako ktoś, kto otrzymał życie od Pana 

(por. R. Guardini, La Pasqua. Meditazioni, Brescia 1995, 37-38). 

 

Zmartwychwstanie dociera do nas przez wiarę i chrzest. Chrzest to coś więcej niż zwykły akt zapisania się 

do organizacji kościelnej; coś więcej niż obrzęd przyjęcia do Kościoła. To również coś więcej niż zwykłe 

obmycie i przyozdobienie duszy. To autentyczna śmierć i zmartwychwstanie, odrodzenie i przemiana, to 

nowe życie, które nas podtrzymuje w pokoju ducha, pomimo udręk naszych czasów.  

 

„My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego 

śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i 

my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez 

śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni 

w jedno przez podobne zmartwychwstanie” (Rz 6,3-5). 

 

Nic więc dziwnego, że właśnie w tę Wielką Noc rodzą się nowi chrześcijanie. Dzisiejszej nocy – podobnie 
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jak ma to miejsce na Ostrowie Tumskim od prawie 1050 lat – 11 katechumenów, zostanie zanurzonych w 

śmierci Chrystusa i razem z Nim powstanie do życia wiecznego. Niech Wasze nowe życie – Drodzy 

Katechumeni – stanie się świadectwem miłosiernej miłości, która nie zna granic. 

 

Podczas dzisiejszej Wigilii Paschalnej towarzyszy nam swoim śpiewem pierwsza wspólnota 

neokatechumenalna z parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu, która kończy swój cykl formacyjny 

i z radością zwiastuje powrót Zmartwychwstałego Pana. 

 

Nade wszystko zaś, w tę „Noc pełną Światła” każdy z nas tutaj obecnych przypomina sobie swój własny 

Chrzest i wyznaje:  

 

„Umieram w Tobie – zmartwychwstaję w Tobie! 

I czuję żywy oddech i krwi bicie, 

I uwolnione nagle ręce obie, 

I w stopach moich zmartwychwstałe Życie... [...] 

 

I ciało me jest wiarą, krew pokojem, 

Umarłszy w Tobie – zmartwychwstawszy w Tobie!” 

(Wojciech Bąk, Intencje serca, Poznań 1985, str. 213)  

 

4. EUCHARYSTIA 
 

a. Przyjęty i odnowiony chrzest wprowadza nas w czwarty etap dzisiejszej liturgii, tzn. w ucztę 

eucharystyczną. „Tylko ten może brać udział w Eucharystii, kto wierzy, że prawdą jest, czego uczymy, kto 

także został zanurzony w wodzie odradzającej i przynoszącej odpuszczenie grzechów, i żyje tak, jak nauczał 

Chrystus” (św. Justyn, Pierwsza Apologia chrześcijan, 66). 

 

Dzięki Eucharystii wchodzimy w głęboką wspólnotę z Chrystusem. Dzięki niej Zmartwychwstały Jezus 

buduje swój Kościół jako wspólnotę zgromadzoną dookoła apostołów, zwołaną przez Słowo Boże, zdolną 

do dzielenia się nie tylko darami duchowymi, ale i materialnymi (por. Dz 2,42-47). Ta komunia nie może 

być przeżywana w sposób pełny poza wspólnotą kościelną. Człowiek może podążać z Chrystusem tylko w 

takim stopniu, w jakim jest zjednoczony z Kościołem.  

 

Nie możemy żyć bez Eucharystii, ponieważ ona jest dla nas źródłem pokarmu na życie doczesne i wieczne, 

który darował nam Chrystus. Nigdzie indziej nie otrzymamy tego pokarmu, jak tylko w Kościele. Regularne 

przyjmowanie pokarmu eucharystycznego podtrzymuje w nas łaskę niezbędną do realizacji naszego 

powołania oraz przekonującego świadectwa o Zmartwychwstałym.  

 

b. Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie w naszych sercach! Chroń nas przed mrokiem niewiary i 

chłodem obojętności. Wiemy, że największym zagrożeniem dla chrześcijaństwa nie jest wcale wojujący 

ateizm ani wrogowie wiary, ale oziębłe serca chrześcijan. Przemieniaj nasze serca, abyśmy stali się 

odważnymi świadkami Twego zmartwychwstania! 

 

Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie w naszych rodzinach! Gdy lawinowo rośnie liczba rozwodów, 

gdy w popularnych serialach promuje się mentalność rozwodową, a cudzołóstwo przedstawia jako wyraz 

wyzwolenia – chroń miłość i jedność małżeńską. Ucz małżonków, jak przezwyciężać egoizm i podejmować 

trud odpowiedzialności za drugiego człowieka. 

 

Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie w naszym podejściu do życia! Ucz nas miłości do tego 

najcenniejszego daru. Gdy nasza ojczyzna staje przed groźbą demograficznej katastrofy, otwieraj serca 

młodych na powołanie rodzicielskie. Pomóż im zrozumieć, że życie bez ślubu, życie na próbę, życie 

poświęcone zaspokajaniu ego¬istycznych pragnień zawsze prowadzi do rozczarowań i dramatów. 
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Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie w naszej relacji do dzieci! Daj odwagę rodzicom, aby umieli 

wiele wymagać od swoich dzieci. Aby stawiali im jasne granice. Pomóż, aby rodzice mieli czas dla dzieci. 

By byli stale obecni w procesie wychowania, jako autentyczni świadkowie Twego zmartwychwstania. 

 

Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie wśród polskiej młodzieży! Widzimy jak wiele dramatycznych 

problemów poja¬wia się w ich życiu. Brak obecności rodziców. Słyszymy o dramatycznych problemach 

wychowawczych w polskich szkołach. Dostrzegamy tragiczne skutki lansowania życia przyjemnego, 

pełnego zabawy i wolnego od obowiązków. 

 

Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie w naszym życiu społecznym! Potrzebujemy tym bardziej, im 

bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że polskie dzieci są najbardziej zagrożone ubóstwem w całej Europie, 

że milion Polaków jest uzależnionych od alkoholu, że w naszym kraju jest tak wiele konfliktów i wzajemnej 

nienawiści, że dwa miliony młodych ludzi musi szukać pracy poza granicami ojczyzny, że na obczyźnie 

giną dusze. Pomóż nam rozbudzić odpowiedzialność za ojczyznę i solidarność między rodakami. Uzdolnij 

nas do przeciwstawiania się ideologiom, które niszczą naszą chrześcijańską tożsamość i osłabiają życie 

narodowe. 

 

Pomóż nam uporządkować ojczysty dom, aby nikt nie pozostał w nim osamotniony, głodny i bezradny. 

Pomagaj nam sta¬wać się odważnymi świadkami Twojej Miłości w naszym codziennym życiu.  

 

5. PROCESJA  
 

W takiej intencji ruszymy z dzisiejszą procesją rezurekcyjną, śpiewając nasze wielkanocne „Alleluja”:  

 

„Alleluja – uczy św. Augustyn – znaczy chwalcie Pana. Chwalmy Pana, bracia, życiem i słowami, sercem i 

ustami, głosem i zachowaniem. Bóg chce, abyśmy śpiewali Alleluja, lecz aby w tym, kto śpiewa nie było 

niezgody. Niech zgodne będą nasze życie i nasze usta, nasz głos i nasze zachowanie. Powtarzam to z obawy, 

aby nasz piękny śpiew nie oskarżał naszego złego postępowania. [...] 

 

Śpiewaj jak podróżnik, śpiewaj, ale idź naprzód. Śpiewaj, by nieustannie się trudzić, nie daj się ogarnąć 

lenistwu. Śpiewaj i idź naprzód. Co znaczy: Idź naprzód? Rozwijaj się, rozwijaj się w czynieniu dobra. 

Rozwijaj się w prawości wiary i czystości życia. Śpiewaj i idź naprzód” (św. Augustyn, Mowa 256). 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Do niezwykle radosnego „Alleluja” skłania nas również bliska kanonizacja Jana Pawła II, największego z 

rodu Polaków, chwały naszej ojczyzny i jednego z największych papieży w dziejach Kościoła.  

 

Niech radość tej Wielkanocy napełni nasze serca nadzieją i obfitością łask Zmartwychwstałego Pana. Życzę 

wszystkim – dalekim i bliskim – błogosławionych świąt wielkanocnych. 

 

 

 

 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Ogólnopolskie dziękczynienie za kanonizację Jana 

Pawła, 3.5.2014 

Abp Stanisław Gądecki. Bądź pozdrowiona, Królowo! Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, 

Królowej Polski. Ogólnopolskie dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II (Jasna Góra – 3.05.2014)  
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Z wielką radością spotykamy się dzisiaj u stóp jasnogórskiego klasztoru, aby oddać cześć Bogu, który na 

Matkę dla swego Syna wybrał Maryję, swoje najdoskonalsze dzieło stworzenia.  

„O jak rozkoszne są świątnice Twoje  

Królu i Panie, /tak dusza by chciała  

wnijść tam i /ujźrzeć bogdaj przedpokoje  

żywego Boga,/ i zawołać: Chwała!"  

(Ps 84 - tłum. B. Drozdowski).  

   

 

W gronie biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic, licznie zgromadzonych wiernych świeckich 

przybywamy na Jasną Górę, gdzie przywodzi nas gorące pragnienie wyrażenia miłości do naszej duchowej 

Matki, którą powierzył nam Jezus w decydującym momencie historii zbawienia.  

   

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, w dniu dziękczynienia za kanonizację papieży 

Jana XXIII i Jana Pawła II i we wspomnienie Konstytucji 3 Maja, wsłuchujemy się w treść czytań 

liturgicznych i rozpoczynamy nasze zamyślenie o Maryi, Kościele i Ojczyźnie.  

   

1. MATKA MARYJA  

Pierwsza scena odsłania przed nami Maryję, naszą duchową Matkę. „Niewiasto, oto syn Twój". Następnie 

rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja" (J 19,26-27).  

   

a. Te słowa - wypowiedziane na krzyżu przez umierającego Jezusa - mają najpierw swój sens historyczny. 

Wyrażają one najpierw zwykłą troskę jaką dziecko winno otaczać swoich rodziców. W następstwie tych 

słów - Jan stał się adoptowanym synem Maryi i zajął miejsce Jezusa, a Ona stała się jego przybraną Matką. 

Te same słowa dowodzą ponadto, że Maryja - poza Jezusem - nie miała innych dzieci. Gdyby Jezus posiadał 

naturalnych braci, wówczas - jako najstarszy - miałby obowiązek przekazać opiekę nad swoją Matką 

jednemu z nich. Powierzenie Matki Janowi - czyli komuś spoza rodziny - byłoby niezgodne z Prawem i 

nielogiczne. Oddanie Matki w opiekę Janowi oraz zamieszkanie u niego wskazuje ewidentnie na to, że 

Maryja nie miała - poza Jezusem - innych dzieci.  

   

Ale te same słowa - „Niewiasto, oto syn Twój" [Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου], „Oto Matka twoja" - mogą mieć 

również swój sens ponadhistoryczny. Mogą wskazywać na coś więcej; nie tylko na Matkę Mesjasza, ale 

również na Matkę wierzących, których symbolem jest właśnie Jan, „umiłowany uczeń". Tym razem Maryja 

staje się Matką apostołów i wszystkich wierzących. Staje się początkiem Kościoła, nowej rodziny Jezusa. 

Umierający Jezus oddaje Maryję opiece i miłości każdego chrześcijanina; każdego z nas.  
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Dlaczego jednak Jezus zwrócił się w tym momencie do swojej Matki słowem „Niewiasto", skoro słowo 

greckie gyne oznacza właśnie owo bezosobowe wyrażenie - „kobieto". Odpowiedź na to pytanie znajduje się 

w Księdze Rodzaju. „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a 

potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę" (Rdz 3,15). Kiedy Jezus zwraca się do 

swojej najdroższej Matki słowem „kobieto", pragnie nam wskazać, że oto mamy przed sobą nową Ewę, 

której potomstwo zmiażdży głowę węża (por. J 2,3-4).  

Również do Jana Jezus nie zwrócił się po imieniu. Powiedział tylko: „Oto syn Twój". Tym umiłowanym 

uczniem Jezusa może być każdy z nas, bo gdyby Jezusowi chodziło o zwyczajną opiekę, nie byłoby 

potrzeby o tym wspominać w Ewangelii. Przecież np. o losach św. Józefa po odnalezieniu Jezusa w 

świątyni, nie wiemy nic; widocznie nie jest to nam potrzebne do zbawienia. To, że wiemy o powierzeniu 

Matki Jezusa umiłowanemu uczniowi musi mieć głębsze teologiczne znaczenie.  

 

b. „I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie [εἰς τὰ ἴδια]. Wziął ją pod swoją opiekę. Otoczył ją synowską 

miłością. Kształt tej miłości najpiękniej opisuje autor O naśladowaniu Chrystusa:  

   

„Wielka to rzecz miłość, wielkie dobro, ona czyni lekkim to, co ciężkie, i spokojnie znosi wszelkie 

niepokoje. Bo dźwiga ciężar bez ciężaru, a każdą gorycz zaprawia słodyczą i daje jej smak wyborny. 

Szlachetna miłość Jezusa popycha do czynienia rzeczy wielkich i pobudza do pragnienia coraz 

doskonalszych.  

 

Miłość pragnie wznosić się wysoko, a nie grzęznąć w niskich popędach. Miłość pragnie być wolna i obca 

wszelkiej ziemskiej czułostkowości, aby nic nie przeszkadzało jej wewnętrznemu spojrzeniu, aby żadne 

przemijające szczęście nie uwikłało jej w drodze i nie zepchnęło w nieszczęście.  

 

Nic łagodniejszego od miłości, nic silniejszego, nic wyższego, nic ogromniejszego, nic szczęśliwszego, nic 

pełniejszego i lepszego w niebie i na ziemi, bo miłość wywodzi się z Boga i dlatego tylko w Bogu może 

spoczywać wzniesiona ponad całe stworzenie.  

   

Kto kocha - fruwa, biegnie, cieszy się, wolny i nieskrępowany. Wszystkim wszystko oddaje, wszystko we 

wszystkim posiada, bo spoczywa wysoko ponad wszystkim, tam, skąd wypływa i pochodzi wszelkie dobro. 

Miłość nie patrzy na dary, ale obraca się cała ku temu, kto daje, wznioślejsza niż samo posiadanie. Miłość 

nie zna miary, jej płomień przepala wszelkie miary.  

 

Miłość nie odczuwa ciężaru, nie liczy trudu, nie mierzy zamiarów na siły, nie tłumaczy się niemożliwością, 

sądzi, że wszystko może, wszystko potrafi. Porywa się więc na wszystko, wszystko zdobywa i osiąga tam, 

gdzie ten, kto nie kocha, znużony odpada.  

   

Miłość czuwa i śpi nie śpiąc. Zmęczona, nie nuży się, spętana, nie daje się spętać, pełna trwogi - 

nieustraszona, jak płomień żywy i płonąca pochodnia wybucha w górę i bez szkody wszystko przenika. Kto 



1204 
 

kocha, zna to wielkie wołanie. Żarliwa miłość ducha brzmi wielkim krzykiem w uszach Boga: Boże mój, 

moja miłości, należysz cały do mnie, jak i ja cały jestem Twój" (O naśladowaniu Chrystusa, III, V, 3-5).  

   

2. KOŚCIÓŁ  

   

a. A potem przychodzi druga scena, tj. Kościół.  

   

„Potem wielki znak się ukazał w niebie:  

Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami,  

a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 11,19).  

   

Te słowa Apokalipsy odnoszą się do dramatycznych doświadczeń siedmiu Kościołów Azji (Efezu, Smyrny, 

Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei), które pod koniec I wieku po Chr. zmagały się z 

zewnętrznymi prześladowaniami i wewnętrznymi napięciami. Do nich to zwraca się ze słowami umocnienia 

autor Apokalipsy, ukazując im zwycięstwo Chrystusa, które już się dokonało. „Teraz nastało zbawienie, 

potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca" (Ap 12,10).  

   

Znakiem owego zwycięstwa jest „Niewiasta", nowa Jerozolima (por. Iz 66,7-8), Kościół niebiański, który 

osiągnął już swoją dojrzałość. Nie jest nią ziemska społeczność wierzących, nie jest nią „obecne Jeruzalem", 

lecz społeczność niebieska świętych, „górne Jeruzalem", które już teraz cieszy się obiecanymi dobrami 

(dziedzictwem niezniszczalnym i niepokalanym i niewiędnącym - por. 1P 1,3-4). Ta zwycięska społeczność 

istnieje już w niebie jako wzór i cel dla chrześcijańskiej wspólnoty na ziemi (por. Hbr 12,22-24).  

   

Między Niewiastą a Smokiem, czyli między Kościołem a szatanem toczy się nieustanna wojna. Pokonany 

na niebie a strącony na ziemię, szatan kontynuuje walkę z chrześcijanami. Z tymi, „co strzegą przykazań 

Boga i mają świadectwo Jezusa" (Ap 12,17). W tej walce szatan sprzymierza się z „Bestią", czyli posługuje 

się ziemskimi władcami, państwami i ideologiami, które usiłują nagiąć rzeczywistość do swoich utopii. To 

naginanie nie może - koniec końców - dokonać się bez odwołania do użycia przemocy. Mimo to „Baranek 

ich zwycięży" (Ap 17,14; por. Rdz 3,15).  

   

Kościół na ziemi wszystkich czasów jest stale zagrożony przez potęgę Smoka, czyli szatana. Wydaje się 

bezbronny i słaby, lecz w końcu odnosi zwycięstwo i okrywa się chwałą. Kościół ziemski jawi się jako 

przemieniony, nowy świat, który podąża za światłem Boga i Baranka, za nauką Ojca i Syna. Stajemy tutaj w 

obliczu typowego paradoksu chrześcijaństwa, zgodnie z którym cierpienie nigdy nie jest postrzegane jako 

ostatnie słowo, ale jako etap przejściowy, prowadzący do szczęścia. Co więcej, ten przejściowy etap jest już 

teraz przeniknięty radością rodzącą się z nadziei - Ap 22,20 (por. Benedykt XVI, Apostołowie, 122-123).  
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b. Dzisiejsza uroczystość jest wybitnym potwierdzeniem tego radosnego zwycięstwa Kościoła. Jest dniem 

dziękczynienia naszej Ojczyzny za niewymowną chwałę nieba, jaką - po zwycięstwie nad szatanem - 

osiągnęli dwaj papieże, Jan XXIII i Jan Paweł II, którzy kształtowali historię XX wieku. W ubiegłą 

niedzielę zostali oni wpisani do katalogu świętych.  

   

„Byli to dwaj ludzie mężni, pełni parrezii [szczerości, ufności, śmiałości, odwagi] Ducha Świętego, którzy 

złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia" - mówił o nich papież 

Franciszek. Faktycznie, z tej racji Jan XXIII jest nazywany „Papieżem Dobroci", a Jan Paweł II - „Papieżem 

Miłosierdzia". Obaj „byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego wieku. Poznali jego tragedie, ale 

nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był w nich Bóg; silniejsza była w nich wiara w Jezusa Chrystusa, 

Odkupiciela człowieka i Pana historii; silniejsze było w nich miłosierdzie Boga, [...]; silniejsza była 

macierzyńska bliskość Maryi". Jakże znamienna ewolucja dokonała się na przestrzeni owych 20 lat, które 

dzieli wybór jednego od wyboru drugiego papieża; przejście od cywilizacji dobra do cywilizacji 

miłosierdzia.  

   

Dzisiaj - jako Polacy - najpierw wyrażamy nasze szczególne podziękowanie papieżowi-seniorowi 

Benedyktowi XVI, który swoją decyzją rozpoczął proces beatyfikacyjny i sprawił, że proces kanonizacyjny 

Jana Pawła II okazał się jednym z najkrótszych w historii Kościoła.  

   

Serdeczne wyrazy wdzięczności kierujemy do Ojca Świętego Franciszka, który doprowadził proces 

kanonizacyjny do końca i w minioną niedzielę osobiście włączył obu papieży do katalogu świętych, przy 

obecności setek tysięcy Polaków.  

   

W takiej podniosłej atmosferze nie możemy zapomnieć o ogromnych zasługach kardynała Stanisława 

Dziwisza, który wiernie służył Karolowi Wojtyle przez 39 lat, a po jego śmierci z niesłychanym 

zaangażowaniem podtrzymuje i rozwija kult papieża Polaka tak w Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.  

   

Nasze podziękowania idą również w kierunku ks. Sławomira Odera. Ten kapłan diecezji toruńskiej wniósł 

wielki wkład pracy w proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny jako jego postulator. Stając się powiernikiem 

ludzkich historii, gromadził pieczołowicie świadectwa świętości Jana Pawła, nadchodzące do Rzymu z 

całego świata, następnie udał się do różnych krajów, by spotkać się z ludźmi, dla których papież Wojtyła 

jest kimś wyjątkowo ważnym. Zebrał świadectwa kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonników, osób 

świeckich, kobiet i mężczyzn, katolików i innych chrześcijan, wyznawców innych religii, a także osób 

niewierzących. A nie było to bynajmniej jego jedyne zajęcie w tym czasie. Jest on przecież wikariuszem 

sądowym Trybunału Zwyczajnego Wikariatu Diecezji Rzymskiej, prezesem Trybunału Apelacyjnego przy 

Wikariacie Rzymu, jest też rektorem kościoła Maryi Niepokalanej i św. Józefa Benedykta Labre. Doprawdy, 

wszyscy, którzy kochamy świętego Jana Pawła jesteśmy jego wielkimi duchowymi dłużnikami.  

   

3. OJCZYZNA  
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a. Konstytucja 3 Maja  

   

Trzecia odsłona dotyczy naszej Ojczyzny. Dzisiejsza uroczystość skłania nas także do zamyślenia się nad 

naszą ziemską Ojczyzną. Jest to przecież rocznica uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji z 3 maja 1791 

roku, która unowocześniła struktury władzy, zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła 

prawa magnaterii, zniosła liberum veto, odebrała prawo głosu w sprawach publicznych „gołocie", czyli 

szlachcie bez ziemi, najbardziej podatnej na obce wpływy i przekupstwo, zrównała mieszczan ze szlachtą, 

wzięła chłopów w opiekę państwa, katolicyzm uznała za religię panującą.  

   

„Po upływie dwóch wieków - uczył Jan Paweł II - doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu: 

odczytujemy w nim prawdę o Polsce, zakorzenioną w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość. 

I dlatego Konstytucja 3 maja w tym właśnie dziejowym momencie, wobec bliskiej już groźby utraty 

niepodległości była dokumentem profetycznym i opatrznościowym. Ona sprawiła, że nie można było 

odebrać Polsce jej rzeczywistego bytu na kontynencie europejskim, bo ten byt został zapisany w słowach 

Konstytucji 3 maja. A słowa te, mając moc prawdy, okazały się potężniejsze od potrójnej przemocy, która 

spadła na Rzeczpospolitą. Słowa tej prawdy okazały się twórcze i ‘stwórcze'. Synowie i córki tej ziemi nie 

przestali wierzyć w ‘odnowę jej oblicza' pod tchnieniem tego Ducha, który natchnął twórców Konstytucji 3 

maja" (Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w czasie nabożeństwa dziękczynnego z okazji 200. rocznicy 

Konstytucji 3 Maja).  

b. Państwo - Kościół; ciało - dusza.  

Nasza Ojczyzna potrzebuje dzisiaj - podobnie jak za czasów Konstytucji Majowej - odnowy, jeśli ma ona 

mieć swoje „jutro".  

   

Ta myśl dotarła do mnie w ubiegły poniedziałek, podczas rzymskiego dziękczynnego koncertu Te Deum za 

kanonizację Jana Pawła II w bazylice Matki Bożej Większej. Podczas tego koncertu mieliśmy cały czas 

przed oczyma przepiękną mozaikę w absydzie prezbiterium, z centralną sceną zwaną Dormitio Mariae, 

czyli Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Ta scena przedstawia martwą Maryję na łożu śmierci, a przy niej 

Chrystusa, trzymającego w swoich rękach jej duszę - w postaci niemowlęcia owiniętego w pieluszki. W 

sensie dosłownym scena ta nie potrzebuje żadnego komentarza, lecz może ona posiadać także swój sens 

przenośny. Może być uznana za syntezę stosunku państwa do Kościoła. Państwo i Kościół nie są tylko 

dwoma instytucjami żyjącymi obok siebie swoim własnym, autonomicznym życiem. To są dwie instytucje 

zdane na siebie, i to zdane na podobieństwo związku ciała z duszą. Kościół, jeśli jest autentyczny winien 

być duszą państwa. Bez duchowych wartości, jakie przynosi Kościół, ciało państwa obumiera. Dla 

niektórych może to brzmieć prowokacyjnie, ale taka jest prawda.  

Wspominała o tym zresztą w swoim czasie soborowa konstytucja duszpasterska o Kościele, która uczy: 

„Tak to Kościół [...] doświadcza tego samego losu ziemskiego co świat, istniejąc w nim jako zaczyn i 

niejako dusza społeczności ludzkiej, która ma się w Chrystusie odnowić i przemienić w rodzinę Bożą. [...] 

Kościół idąc ku swemu własnemu zbawczemu celowi, nie tylko daje człowiekowi uczestnictwo w życiu 

Bożym, lecz także rozsiewa na całym świecie niejako odbite światło Boże, zwłaszcza przez to, że leczy i 

podnosi godność osoby ludzkiej, umacnia więź społeczeństwa ludzkiego oraz wlewa głębszy sens i 

znaczenie w powszednią aktywność ludzi. Dlatego też Kościół uważa, że przez poszczególnych swych 

członków i całą swoją społeczność może poważnie przyczynić się do tego, aby rodzina ludzka i jej historia 

stawały się bardziej ludzkie" (Gaudium et spes, 40).  
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Pier Ferdinando Casini - opisując wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w parlamencie włoskim - tak pisze: 

„Tego dnia nawet najbardziej sceptyczni [parlamentarzyści] uznali jako oczywistą różnicę jaka winna istnieć 

między państwem «laickim» [czyli świeckim], które zakłada publiczną wartość wymiaru duchowego i 

religijnego a państwem laicystycznym, które neguje u samego korzenia potrzebę religijności w ludzkim 

wymiarze".  

   

Religia jest głównym czynnikiem uspołecznienia społeczeństwa, wychowania, wyrabiania cnót. Próba 

kształtowania spraw ludzkich z pominięciem Boga prowadzi do całkowitego zlekceważenia człowieka, 

dlatego nawet ten, kto nie umie znaleźć drogi do Boga, winien starać się żyć tak, jak gdyby Bóg istniał 

(kard. J. Ratzinger). Przez żadne prawa ludzkie godność osobista i wolność człowieka nie da się tak 

zabezpieczyć, jak przez Ewangelię.  

   

Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ słabość wielu wymiarów dzisiejszego życia społecznego, 

kulturalnego, politycznego naszej Ojczyzny nie bierze się znikąd. Ona ma swoje najgłębsze korzenie 

właśnie w odcinaniu się naszego państwa od jego duszy. To odcinanie się od wartości, które wyrastają z 

Ewangelii sprawia, że 2,5 miliona osób, przeważnie młodych, musiało wyjechać za chlebem, kolejne 2 

miliony jest bezrobotnych, blisko 4 miliony należy do skrajnie ubogich. Że nasze społeczeństwo starzeje się 

i pogłębia jego kastowość, postępuje alienacja młodych w pracy. Że lekceważeni są robotnicy, którym 

miesiącami nie płaci się za pracę, a nieraz po miesiącu lub dwóch wyrzuca się z pracy pod sfingowanym 

zarzutem. Że nie przyjmuje się pod koniec roku chorych do szpitali. Że lekceważone są miliony głosów 

obywateli w sprawie wieku emerytalnego i wieku szkolnego. Że więzienia nie mogą pomieścić skazanych.  

   

c. Ostatnim przykładem takiej postawy jest zgoda Rady Ministrów na ratyfikację Konwencji o zapobieganiu 

i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej.  

   

Tak Kościół, jak i wiele środowisk oraz organizacji rodzinnych i pro-life - potępiając stanowczo stosowanie 

jakiejkolwiek formy przemocy wobec kogokolwiek - wyrażało stanowczą dezaprobatę wobec niektórych 

zapisów Konwencji.  

Definiuje ona bowiem płeć jedynie jako zjawisko społeczno-kulturowe i jednoznacznie zmierza do 

wprowadzenia zmian wzorców społecznych i kulturowych (art. 12 p.1). Konsekwencją jej ratyfikacji byłoby 

dostosowanie polskiego prawa, edukacji oraz życia społecznego i rodzinnego do założeń ideologii, która nie 

uwzględnia różnic występujących pomiędzy kobietą i mężczyzną. Pod pozorem równego traktowania 

Polacy utraciliby prawo do ochrony elementarnych wartości naturalnych i chrześcijańskich, zarówno w 

życiu społecznym, jak i prywatnym, w rodzinach oraz w wychowaniu swoich dzieci. Oznacza to łamanie 

sumień polskich katolików.  

   

Niektóre zapisy Konwencji są sprzeczne z Konstytucją RP, która zapewnia rodzicom prawo do 

wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, a małżeństwo definiuje jako związek mężczyzny i 

kobiety, otaczając go opieką podobnie jak rodzinę. Konwencja narusza także gwarantowaną konstytucyjnie 
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prawną ochronę życia prywatnego i bezpodstawnie podważa wolność obywateli wprowadzając rozwiązania 

o charakterze ideologicznym.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Jak z tego wynika, również dzisiaj - a może szczególnie dzisiaj - potrzebne jest zespolenie naszych energii w 

tym celu, aby w Ojczyźnie stało się bardziej dostrzegalne „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i 

łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju". Niech nas wspomaga w tym Jasnogórska Królowa 

Polski. Jej pomoc jest Kościołowi niezbędnie potrzebna, aby cierpliwie i z miłością, a nawet z radością, 

znosił wszelkie przeciwności i doświadczenia.  

   

„Bądź pozdrowiona, bez zmazy poczęta,  

W której przedwieczne zamieszkało Słowo,  

Bądź pozdrowiona, o Maryjo święta, 

Bądź pozdrowiona, Królowo!"  

(Teofil Lenartowicz, Salve Regina)  

   

abp Stanisław Gądecki  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, II Poznański Tydzień Rodziny, 18.5.2014 

Abp Stanisław Gądecki. Rodzino, stań się tym, czym jesteś! II Poznański Tydzień Rodziny (Katedra 

Poznańska – 18.05.2014).  

 

Gdy 27 kwietnia przeżywaliśmy niezapomniane chwile kanonizacji świętych Jana XXIII i Jana Pawła II, na 

Placu Świętego Piotra padły słowa papieża Franciszka: „W posłudze Ludowi Bożemu św. Jan Paweł II był 

papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny”.  

   

Faktycznie, to poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka oraz dzieje zbawienia ludzkości. Wszystko, co 

cenimy w naszej kulturze zostało zbudowane dzięki rodzinie. Silna, zdrowa i spełniająca swoją funkcję 

rodzina jest fundamentem cywilizacji i przyszłością świata. Rodzina rodzi przyszłych obywateli i 

pracowników, przyczynia się w znacznym stopniu do przekazywania dziedzictwa kulturowego, a także 

buduje cnoty społeczne takie jak: szacunek, odpowiedzialność, zaufanie, solidarność, pracowitość i 

współpraca. Dlatego w interesie społeczeństwa i państwa leży kulturowe, prawne, społeczne i gospodarcze 

wspieranie rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety (por. kard. Ennio Antonelli).  

 

Te słowa pozostają ważną wskazówką dla naszej dzisiejszej refleksji, kiedy to trwa II Poznański Tydzień 

Rodziny, tym razem akcentujący piękno rodziny wielodzietnej i jej niezastąpioną rolę jaką odgrywa ona w 

życiu wspólnoty Kościoła a także w życiu społecznym.  
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1. Godność małżeństwa i rodziny 
 

Na początku dzisiejszej refleksji trzeba przypomnieć podstawowe wołanie św. Jana Pawła II z adhortacji 

Familiaris consortio: „Rodzino, stań się tym, czym jesteś!” (FC,17). Było to przypomnienie, które u progu 

swego pontyfikatu Papież skierował do Kościoła i świata, nierzadko traktującego sprawy małżeństwa i 

rodziny, jak swego rodzaju zło konieczne, z którego przecież zrezygnować się nie da, a nie za bardzo 

wiadomo jak do niego podejść. Papieski apel o powrót do zasadniczej definicji człowieczeństwa nie traci 

także dziś na aktualności.  

 

W odpowiedzi na ten apel łatwo dostrzec liczne grono osób, angażujących się w budowanie cywilizacji 

miłości. Są to zarówno konkretne małżeństwa niestrudzenie kształtujące przestrzeń życia małżeńskiego i 

rodzinnego, składające świadectwo miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej, promieniującej na 

potomstwo i otoczenie. Jest to również zaangażowanie organizacji, ruchów i stowarzyszeń szukających 

nowych dróg obrony, dowartościowania i uczynienia lepszym życia rodzin. 

 

„Rodzino, stań się tym, czym jesteś!” – jest to przypomnienie o powołaniu mężczyzny i kobiety do życia we 

wspólnocie, do stawania się bezinteresownym darem, do takiego „rozszerzania serca”, aby w spotkaniu 

dwojga znajdowało się miejsce na przyjęcie nowego życia, nie bez przyczyny przecież nazywanego często – 

„owocem miłości”.  

 

Owo powracanie do istoty w myśleniu o rodzinie to również, a dziś chyba przede wszystkim, przypomnienie 

prawdziwego źródła miłości, która ma moc uczynić z „dwojga ludzi jedno ciało”; to przypomnienie woli 

samego Boga, który „stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, jako mężczyznę i kobietę stworzył 

ich”, a przez Jezusa Chrystusa, wyniósł doświadczenie ludzkiej miłości do godności sakramentu – 

widzialnego znaku Bożej Miłości. Wyniósł je tak dalece, iż od pierwszych wieków Kościoła odkrywano w 

relacjach małżeńskich i rodzinnych ich eklezjalne znaczenie, nazywając rodzinę – Kościołem domowym.  

 

Parafrazując słowa świętego Papieża Leona Wielkiego, można by dzisiaj powiedzieć: „Poznaj swoją 

godność, rodzino! Stałaś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego 

upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że 

zostałaś wydarta mocom ciemności i przeniesiona do światła i królestwa Bożego” (por. św. Leon Wielki, 

Kazanie na Boże Narodzenie). 

 

2. Powołanie do przekazywania życia 
 

To właśnie w doświadczeniu przenikniętym miłością, jednoznacznych więzi małżeńskich i rodzinnych 

tworzy się pierwsza i autentyczna płaszczyzna, na której człowiek zaczyna odczytywać Dobrą Nowinę o 

życiu szczęśliwym. 

 

„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. 

Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię 

i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,27-28) 

Płodność – zapewniająca egzystencję i przetrwanie Ludu Bożego – jest błogosławieństwem, a zarazem ideą 

przewodnią instytucji małżeństwa. „Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego 

ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród»” (Rdz 12,1-2).  

 

Miłość małżonków, którą rodzice promieniują na swoje potomstwo, staje się pierwszym i najważniejszym 

doświadczeniem, przez pryzmat którego odczytywana jest każda inna miłość. Dlatego małżonkowie, którzy 

wielkodusznie otwierają się na dar życia ofiarowanego im przez Boga powinni być otaczani wielkim 

szacunkiem. Rodzina bowiem, w której z woli Pana Boga i współpracującej z nią woli małżonków, znajdują 

pełne miłości przyjęcie liczni potomkowie, stanowi uprzywilejowane miejsce dla kształtowania zdrowych i 

silnych osobowości, otwartych na współpracę, wrażliwych na potrzeby innych, łatwiej odrzucających 
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pokusy egoizmu i przedmiotowego traktowania bliźnich. Duża rodzina to także dar dla budowania aktywnej 

społeczności, jak pisał św. Jan Paweł II: „Rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi, 

stanowi ona bowiem jego podstawę i stale je zasila poprzez swe zadanie służenia życiu: w rodzinie przecież 

rodzą się obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które stanowią o życiu i 

rozwoju samego społeczeństwa” (FC, 42). 

 

Dlatego wielki niepokój budzą postawy i działania, które – świadomie lub nieświadomie – umniejszają 

zarówno szacunek wobec rodzin wielodzietnych, jak i niszczą ową wielkoduszność małżonków, tak 

potrzebną dla podjęcia współpracy w stwórczym dziele Boga. Są to często postawy wynikające z 

bezmyślnego powtarzania stereotypów, takich jak utożsamianie wielodzietności z patologiami społecznymi, 

albo też bezkrytyczne zapatrzenie w prymat samorealizacji zawodowej czy towarzyskiej kosztem życia 

rodzinnego. Zwalczanie tego rodzaju stereotypów domaga się przede wszystkim konsekwentnej pracy 

formacyjnej, a także usilnego wskazywania na piękne przykłady dużych rodzin promieniujących miłością. 

 

Nie można też ukrywać, iż wprost dramatycznym zjawiskiem są sytuacje, kiedy wolna decyzja małżonków 

o przekazywaniu życia napotyka na ostry sprzeciw czy nawet ośmieszanie ze strony krewnych czy 

znajomych. Kiedy rodzina wielodzietna postrzegana jest jako uciążliwość dla społeczności. W tego rodzaju 

sytuacjach tym głośniej muszą wybrzmieć słowa podziwu wobec tych, którzy troszczą się o przyszłość 

społeczeństwa. 

 

Tymczasem – ze społecznego punktu widzenia – rodziny wielodzietne gwarantują istnienie całych grup 

społecznych. Rodziny wielodzietne stają się motorem gospodarki; więcej potrzebują, więcej kupują. 

Rodzice, posyłając dzieci do szkół, tworzą miejsca pracy dla nauczycieli i pracowników kultury; korzystając 

z szeregu usług świadczonych dla dzieci, przyczyniają się do rozwoju różnych sektorów gospodarki i 

napędzają wzrost gospodarczy. 

Dla ludzi wierzących nie bez znaczenia jest też fakt, że każde kolejne dziecko to większa chwała Boża, 

więcej dobra na ziemi, wreszcie – to kolejny przyszły mieszkaniec nieba. Jeżeli obecnie coraz więcej 

rodziców decyduje się na następne dziecko, właśnie z pobudek religijnych, to można liczyć na to, że ten sam 

wzorzec ich dzieci jako dorośli przeniosą do swoich własnych rodzin i tym samym można mieć nadzieję, że 

dzięki rodzinom wielodzietnym będzie coraz lepiej na świecie!  

 

3. Postulaty prawne 
 

Organizacja życia społeczeństwa, rozwiązania polityki społecznej i fiskalnej, różne programy społeczne 

realizowane czy to na szczeblu państwowym czy samorządowym, konstruowane i prowadzone są tak, jakby 

rodziny wychowujące większą liczbę dzieci w ogóle nie istniały. Rodziny wielodzietne nie tylko nie są 

przedmiotem zainteresowania polityki społecznej państwa, ale często w strukturze społecznej nie ma dla 

nich miejsca. Są one zagrożone ubóstwem w stopniu wielokrotnie większym, niż np. rodziny rencistów, 

emerytów czy osób samotnie wychowujących potomstwo. 

 

Wprowadzenie ulgi podatkowej na dzieci w powszechnym mniemaniu poprawiło sytuację materialną 

szczególnie rodzin wielodzietnych, gdyż to one mogą odpisać od podatku najwięcej. Problem polega jednak 

na tym, że często mogą one uczynić to tylko teoretycznie, gdyż dochody takiej rodziny (i tym samym 

płacony podatek dochodowy) są zbyt niskie, aby ulgę w pełni (albo choć większej części) wykorzystać. 

Rodziny wychowujące czworo i więcej dzieci statystycznie na uldze korzystają znacznie mniej niż rodziny 

mniejsze. Powoduje to dalsze pogłębienie różnicy w dochodach, która dzieli rodziny małe i duże. Na 

rodzinnej uldze podatkowej zyskują więc najwięcej rodziny małe i zamożne (Paweł Wosicki, Rodziny 

wielodzietne muszą odejść).  

 

Tymczasem rodziny wielodzietne mają przede wszystkim prawo do pomocy ze strony społeczeństwa. 

„Rodzice jako słudzy życia nie powinni nigdy zapominać, że duchowy wymiar prokreacji zasługuje na 

większą uwagę i szacunek niż jakikolwiek inny aspekt: «Rodzicielstwo jest zadaniem natury duchowej – nie 
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tylko fizycznej. Przebiega przez nie zawsze genealogia osoby, która ma swój odwieczny początek w Bogu, i 

która do Boga także ma prowadzić». Przyjmując ludzkie życie w całości, we wszystkich jego wymiarach 

fizycznych i duchowych, rodziny wnoszą swój wkład w «komunię pokoleń» i przez to w sposób istotny i 

niezastąpiony wpływają na rozwój społeczeństwa. Dlatego „rodzina ma prawo do pomocy ze strony 

społeczeństwa w tym, co dotyczy wydania na świat i wychowywania dzieci. Małżeństwa wielodzietne mają 

prawo do odpowiedniej pomocy i nie mogą być poddawane dyskryminacji” (Kompendium Katolickiej 

Nauki Społecznej, 237).  

 

W tym miejscu trzeba więc zwrócić uwagę na konieczne postulaty, które pozwolą w sposób systemowy 

wyrazić szacunek i troskę wobec wielodzietnej rodziny, a z drugiej strony mogą ułatwić jej życie.  

 

Trzeba najpierw, aby państwo – poprzez mechanizmy prawne i gospodarcze – pomagało rodzinie w 

przyjmowaniu i wychowaniu nowych obywateli. Nie chodzi przy tym o doraźne wsparcie, ale bardziej o 

stworzenie takiego sytemu prawnego, który doceni rodziców jako twórców społeczeństwa.  

 

Chodzi o taki system podatkowy, który umożliwi rozliczanie się małżonków z dziećmi, na podobnej 

zasadzie, jak czynią to dzisiaj rodzice samotnie wychowujący potomstwo. 

 

Chodzi o traktowanie pracy kobiety – która służy społeczeństwu poprzez poświecenie całego swego czasu 

na wychowanie potomstwa i prowadzenie domu – jako pełnowartościowego zaangażowania w życie 

społeczne przez zaliczenie tego czasu, jako okresu składkowego do emerytury, biorąc pod uwagę liczbę 

urodzonych dzieci (również tam gdzie nie było umowy o pracę).  

 

Idzie o uelastycznienie godzin zajęć, umożliwiających pogodzenie pracy zawodowej i opieki nad dziećmi. 

 

Są to postulaty, które muszą dotrzeć do uszu ustawodawców i potrzebują silnego wsparcia społecznego. Nie 

możemy jednak zapominać, że równie ważnym zadaniem pozostaje, uwrażliwienie społeczeństwa, a także 

wspólnoty Kościoła na specyficzne potrzeby rodziny wielodzietnej, w której – chociażby zaspokojenie 

niektórych potrzeb materialnych (np. kwestia podręczników szkolnych, dopłat do rachunków stałych itp.) – 

domaga się konkretnego wsparcia i pomocy. 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec, niech docierające do nas przez lata wezwanie: „Rodzino, stań się tym, czym jesteś!” odnowi w 

nas gorliwość w ukazywaniu wielkości powołania, jakie Bóg stawia przed kobietą i mężczyzną, wzywając 

ich do macierzyństwa i ojcostwa. Niech inicjatywy – takie jak np. II Poznański Tydzień Rodziny – 

przyczyniają się do podnoszenia wrażliwości tak konkretnych osób, jak i elit politycznych.  

 

Trójco Przenajświętsza, z głęboką wiarą oddajemy w Twoją opiekę rodziny wielodzietne, wspieraj je we 

wzroście wzajemnej miłości i trudnym zadaniu wychowania dzieci. Prowadź je drogą ewangelicznych 

błogosławieństw.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święcenia prezbiteratu, 22.5.2014 

Abp Stanisław Gądecki. Namaścił ciebie olejkiem radości. Święcenia prezbiteratu (Katedra Poznańska 

– 22.05.2014). 
 

Najprzewielebniejsi Księża Biskupi,  

Prześwietna Kapituło Metropolitalna i inne Kapituły Archidiecezji, 

Księże Dziekanie, Prodziekani i Profesorowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 

Księże Rektorze Arcybiskupiego Seminarium Duchownego wraz z Moderatorami i Ojcami Duchownymi,  

Umiłowani Współbracia w kapłaństwie, w szczególności Proboszczowie parafii pochodzenia diakonów,  
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Osoby Życia Konsekrowanego,  

Drodzy Ordinandi,  

Szanowni Rodzice, Rodzeństwo, Krewni i Przyjaciele przyszłych prezbiterów,  

Ukochani w Chrystusie, Bracia i Siostry!  

   

Oto nadszedł szczęśliwy i promienny dzień święceń prezbiteratu. Pan namaści obecnych tutaj diakonów 

„olejem radości”, a to namaszczenie uzdolni ich do przyjęcia daru radości. Radości, która będzie nie tylko 

cennym darem dla nich samych, ale i dla całego Ludu Bożego, do którego zostaną posłani, aby obdarzać go 

Bożą radością.  

   

1. CZŁOWIEK SZUKA RADOŚCI  

   

Człowiek urodził się do radości, dlatego też wszyscy – jak jeden mąż – pragną szczęścia. Dążenie do radości 

jest wpisane w ludzkie serce. Odnosi się to zwłaszcza do młodości człowieka, który to okres jest czasem 

nieustannego odkrywania życia, świata, innych i samego siebie. Czasem otwarcia się ku przyszłości i 

wielkiego pragnienia szczęścia. 

Temu pragnieniu wychodzi naprzeciw każdy nasz dzień, pełen niezliczonych prostych radości, które są 

darem Pana: radości życia, zadowolenia z piękna przyrody, z dobrze wykonanej pracy, radości, jaką daje 

służenie innym. Jest jeszcze wiele innych powodów do radości: są nimi piękne chwile życia rodzinnego, 

odwzajemniana przyjaźń, odkrycie własnych talentów, uznanie ze strony innych, zdolność wyrażania siebie 

i świadomość, że jesteśmy rozumiani, że jesteśmy użyteczni dla innych. Radość z uczenia się nowych 

rzeczy, z podróży, ze spotkań, z możliwości snucia planów na przyszłość, z podziwiania arcydzieł sztuki, ze 

słuchania lub wykonywania muzyki.  

 

Jak możemy – w takiej sytuacji – odróżnić radość trwałą, od przelotnych przyjemności? Jak – znaleźć w 

życiu prawdziwą, trwałą radość, która nie opuści nas w najtrudniejszych chwilach? Jest ona przecież czymś 

więcej niż tylko rozrywką, zabawą czy odczuwaniem przyjemności, chociaż w codziennych radościach 

kryje się już swego rodzaju przygotowanie na coś, co nie przemija od razu, lecz pozostanie na dłużej. Nikt 

nie powinien być pozbawionych tych prostych radości, które czynią życie ludzkie znośnym, ale istnieje coś 

więcej, coś co dla ludzkiego szczęścia odgrywa decydującą rolę; tylko Bóg jest wystarczająco wielki, żeby 

wypełnić nasze serce w całej jego wysokości, głębokości i szerokości. „Bóg sam wystarczy” (św. Teresa z 

Avila).  

 

Św. Augustyn nadaje tej trwałej radości nazwę beatitudo. Oznacza ono szczęśliwość jako ostateczny cel 

ludzkiego życia, jako niekończące się doskonałe szczęście, jakie można odnaleźć tylko w Bogu, kiedy 

„ujrzymy Go takim, jakim jest” (1J 3,2). Augustyn opisał je następująco: „Wtedy więc będziemy 

odpoczywali i oglądali, będziemy oglądali i kochali, będziemy kochali i wychwalali. Oto co będzie na końcu 

bez końca” (De civitate Dei, XXII,30).  

 

2. JEZUS JEST ŹRÓDŁEM RADOŚCI  

   



1213 
 

Ta nieskończona radość Boga znalazła swoje pełne echo w Jezusie. Już sam początek Jego ziemskiego życia 

przyniósł radość, przecież pierwsze słowa Gabriela zwiastującego Maryi, że zostanie Matką Zbawiciela 

brzmią: „Raduj się!” (Łk 1,28). Zaś po narodzinach Jezusa anioł Pański powie do pasterzy: „Oto zwiastuję 

wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam 

Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,10-11). Także Mędrcy, którzy szukali Dzieciątka, „gdy ujrzeli 

gwiazdę, bardzo się uradowali” (Mt 2,10).  

 

Rozpoczynając publiczną działalność Jezus został namaszczony Duchem Świętym, zapowiadającym wielką 

radość: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 

nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi” (Łk 

4,18; por. Dz 10,38).  

 

Po tym namaszczeniu Jezus radował się, kiedy dostrzegł, że słuchacze przyjmują Jego słowa, że opętani 

zyskują wyzwolenie, grzesznicy wracają do czynienia dobra, że wdowa daje jałmużnę ze swego ubóstwa. 

Cieszył się widząc, że Królestwo Boże, zakryte przed mądrymi i roztropnymi, zostało objawione 

maluczkim, że może ubogim głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu, a smutnym radość. W odpowiedzi na to: 

„Cały lud cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego” i wychwalał Boga.  

 

Gdy w końcu Maria Magdalena i inne kobiety poszły odwiedzić Jego grób, gdzie Jezus został złożony po 

swej śmierci, anioł przekazał im poruszającą wiadomość, iż On zmartwychwstał. Wówczas one „z bojaźnią i 

wielką radością” pobiegły przekazać dobrą wiadomość uczniom: Chrystus żyje! On zwyciężył zło, grzech i 

śmierć. On jest obecny wśród nas, aż do końca świata (por. Mt 28,20).  

 

W następstwie tego, bliskość Boga, który stał się jednym z nas stała się powodem radości Kościoła 

apostolskiego. To właśnie miał na myśli św. Paweł, kiedy pisał do chrześcijan w Filippi: „Radujcie się 

zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! [...] Pan jest blisko!” (Flp 4,4-5). Tak, główną 

przyczyną trwałej radości jest bliskość Pana, który mnie przyjmuje i kocha.  

 

3. RADOŚĆ NAMASZCZENIA KAPŁAŃSKIEGO  

 

a. A teraz Wy, umiłowani Ordinandi, wchodzicie w ślady Chrystusa. Tym razem biskup namaści Wasze 

dłonie olejem świętego krzyżma, mówiąc: „Nasz Pan, Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem 

Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu Ofiarę”. 

 

Nałożenie rąk, namaszczenie krzyżmem, przyodzianie w szaty liturgiczne, udział w pierwszej konsekracji, 

cóż to za niewypowiedziana i wzruszająca radość! W jakimś sensie, każda Wasza przyszła, kapłańska 

radość będzie echem dzisiejszego namaszczenia. Jakże moglibyście nie radować się, skoro Kościół stał się 

racją Waszego życia. Ten Kościół, który jest rzeczywistością żywą. Który żyje w czasie i dojrzewa, jak 

każda żywa istota, przeobrażając się, a jednak w swojej naturze pozostaje zawsze ten sam, bo jego sercem 

jest Chrystus. 

Mocą tego namaszczenia będziecie uzdolnieni do takiego rodzaju życia, o którym Psalm 45 mówi: 

„Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości 

hojniej niż równych ci losem” (Ps 45,8). Autor Listu do Hebrajczyków (Hbr 1,9) posłuży się tym cytatem na 

wyrażenie królewskiego, kapłańskiego oraz prorockiego urzędu. To widzialne namaszczenie oznacza 

udzielenie Wam niewidzialnej łaski, która ma za zadanie wspomóc Was w wypełnianiu misji zleconej Wam 

przez Ducha Świętego zgodnie z Jego wolą.  
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Odpowiedzią na to namaszczenie – udzieloną Chrystusowi – będzie przyjęcie postawy Jana Chrzciciela: 

„przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja 

radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” (Jan 3,29-30).  

 

Odpowiedź na to namaszczenie – dana ludziom – wyrażają słowa Ewangelii Janowej: „To wam 

powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, 

abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś 

życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (Jan 15,11-13). 

b. W jaki sposób – zajęci wieloma różnymi zadaniami – zachowacie wewnętrzną jedność Waszego życia 

kapłańskiego? Dzisiejszy prezbiter jest w ciągłym ruchu: ze Mszy świętej na katechezę, z katechezy na 

pogrzeb, z pogrzebu na spotkania grup. Sytuacja kapłanów w niektórych krajach europejskich zaczyna 

powoli przypominać położenie misjonarzy. Ponadto kapłan dręczony jest coraz to liczniejszymi pracami 

administracyjnymi, czuje się nieswojo zaskakiwany złożonością rozmaitych zagadnień, a do tego dochodzą 

trudności osobiste wielu osób, dla których często nie znajduje już czasu. Rozrywany tak wieloma sprawami 

zaczyna odczuwać pustkę i znajduje coraz mniej czasu na skupienie, z którego mógłby zaczerpnąć nowe siły 

i inspiracje. Rozrywany zewnętrznie i ogołocony wewnętrznie traci radość ze swego powołania, które w 

końcu jawi się mu jako nieznośny ciężar. Kusi go więc ucieczka. A jednak – choć Boża radość może być 

uśpiona lub przytłumiona grzechem czy też troskami życia – w głębi pozostaje ona nienaruszona, jak żar 

palonego pnia pod popiołem, gotowa zawsze zapłonąć na nowo.  

 

Aby przezwyciężyć te trudności Sobór wskazał lekarstwo. Jest nim wewnętrzna komunia z Chrystusem, 

którego pokarmem było wypełnienie woli Ojca (por. J 4,34). Lekarstwem jest ontologiczne zjednoczenie z 

Chrystusem. Wszystko co robię, robię w komunii z Nim. Właśnie dlatego, że to robię, jestem z Nim. Moje 

działania, jakkolwiek byłyby liczne – a często nawet zewnętrznie przeciwstawne – konstytuują jedno i to 

samo moje powołanie.  

 

Posługa bez komunii z Jezusem staje się pustym aktywizmem. Wielu kapłanów, którzy zaczęli swoją misję 

z wielkim idealizmem, upada definitywnie z powodu swej nieufności wobec duchowości. A przecież nie 

chodzi tu o zadanie dodatkowe, ale o oddech duszy, bez którego w sposób nieunikniony zostaniemy 

pozbawieni tchnienia Ducha Świętego w nas. Także inne sposoby odnowy duchowej są ważne i skuteczne, 

jednakże sposobem podstawowym pozostaje wewnętrzne poszukiwanie Boga, które zawsze przywraca nam 

radość Bożą.  

Ta radość pojawia się tylko wtedy, gdy pasterz jest pośrodku swojej owczarni, dlatego – jak mówi papież 

Franciszek – jest ona jednocześnie „strzeżona” przez owczarnię. Także w chwilach smutku, kiedy wszystko 

wydaje się ciemne, w tych chwilach apatycznych i nudnych, które czasami napadają na nas w życiu 

kapłańskim, również w tych chwilach Lud Boży jest zdolny do strzeżenia radości. Jest w stanie chronić 

kapłana, objąć go, dopomóc mu, aby na nowo odnalazł radość.  

 

„Za pełną radość – powie List Jakuba – poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne 

doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość” (Jk 1,2-3).  

 

4. KAPŁAŃSKA SŁUŻBA RADOŚCI  

 

W 1963 roku – pisze kard. Schönborn – mając osiemnaście lat, wstąpiłem do dominikanów i widziałem, jak, 

niczym tsunami, nadciąga kryzys posoborowy. Jedną z pierwszych jego konsekwencji było radykalne 

zakwestionowanie modlitwy. Liczyło się tylko działanie. Panowało wówczas przekonanie, że aby odnowić 
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Kościół i społeczeństwo trzeba zmienić ich struktury, uznane za przebrzmiałe i niesprawiedliwe. Byłem 

młody, zbyt szybko przyjąłem dosłownie to, co nam mówiono przeciwko modlitwie. I w tym nurcie sprzed 

‘68 roku niemal zupełnie przestałem się modlić. Na początku odczuwałem coś w rodzaju wyzwolenia. 

Czułem przecież brzemię modlitwy zdecydowanie zbyt długiego oficjum. [...] Ale przede wszystkim 

poczułem ulgę od ciężaru modlitwy osobistej. Trzeba też powiedzieć, że modlitwę przedstawiano nam 

przede wszystkim jako obowiązek, ciężar, który trzeba dźwigać razem, solidarnie, co nas, młodych 

zakonników nie napawało wielkim entuzjazmem. Stopniowo zacząłem jednak odczuwać, jak wszystko 

zasnuwa się jakąś szarością. Życie zakonne traciło swój smak, sprawy duchowe traciły swój blask. Po roku 

niemal całkowitej abstynencji od modlitwy byłem o krok od porzucenia życia zakonnego (por. kard. 

Christoph Schönborn, Radość kapłaństwa, 66).  

 

Tak, kapłan – dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – winien być człowiekiem czystej radości 

wypływającej z modlitwy. Dla tych, którzy już nie potrafią zrozumieć, że Bóg jest Miłością, on zawsze 

będzie potwierdzeniem, że życie jest warte, aby je przeżyć, że Chrystus nadaje mu sens, gdyż kocha 

każdego człowieka. Chrześcijaństwo – zdaniem proboszcza z Ars – jest religią szczęścia: „Kiedy jesteśmy w 

drodze i zauważymy dzwonnicę kościelną, ten widok powinien przyprawić nas o bicie serca, tak jak o bicie 

serca przyprawia małżonkę widok dachu domu, w którym mieszka jej ukochany”.  

 

Kto został namaszczony, ten wie, że na świecie istnieje radość prawdziwa i pełna; radość tego, który zostaje 

posłany do ludu jako szafarz pociech Chrystusowych. Który jest pełen głębokiego współczucia dla 

maluczkich i wykluczonych tej ziemi, utrudzonych i uciskanych.  

 

Radość kapłańska ma charakter misyjny. Namaszczenie jest po to, aby chrzcić i bierzmować, aby leczyć i 

uświęcać, by błogosławić, pocieszać i ewangelizować, przekraczać lokalne granice, aby iść na peryferie. Ta 

radość rozpoczyna się w duszy. Kościół budzi się w niej, żyje, rośnie i rozwija się. Obecny w kapłanie 

Chrystus dalej niesie ją poprzez czas i miejsca.  

Ta radość jest niezniszczalna. Pełnia daru – z którego nikt nie może nic ująć ani dodać – jest nieustannym 

źródłem radości niezniszczalnej, którą obiecał Pan i której nikt nie może nam odebrać (por. J 16,22).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec prośmy więc Zbawiciela, aby zachował ten promienny błysk w oczach nowo wyświęconych, 

wyruszających po to, by z radością przygotowywać pierwszą homilię, pierwszą Mszę św., pierwszy chrzest, 

pierwszą spowiedź. Tę radość zadziwienia z możliwości dzielenia się po raz pierwszy skarbem Ewangelii i 

poczucia, że wierny lud odwzajemnia to, namaszczając Was poprzez swoje prośby, chyląc głowę na 

błogosławieństwo, ściskając ręce, przyprowadzając swoje dzieci na katechezę, prosząc do swoich chorych. 

Zachowaj na zawsze, Panie, w swoich kapłanach radość pierwszych dni; radość poświęcenia swego życia 

dla Ciebie, radość czynienia wszystkiego, jako czegoś nowego.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Eucharystia Zakonu Maltańskiego, 6.6.2014  

Abp Stanisław Gądecki. Czy miłujesz Mnie bardziej, aniżeli ci? Eucharystia Zakonu Maltańskiego 

(Poznań, kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami – 6.06.2014). 
 

Eucharystią – sprawowaną w miejscu tak bardzo znaczącym dla historii tego zakonu w Polsce – 

rozpoczynamy dzisiejsze sympozjum zatytułowane: „Zakon Maltański wczoraj i dziś na progu dziesiątego 

stulecia istnienia”.  
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W takim kontekście dzisiejsza Ewangelia Jana, „umiłowanego ucznia” (J 21,15-19) proponuje nam temat 

Piotrowego prymatu: „Paś baranki moje! [...] Paś owce moje!”  

   

1. MIŁOŚĆ PIOTRA 

 

Ten znany nam wszystkim dialog Jezusowy z Piotrem to nic innego jak jedna wielka katecheza o władzy w 

Kościele. Zmartwychwstały Chrystus – w rozmowie z Piotrem – uczy nas o istocie władzy w Kościele, która 

może być legitymizowana tylko przez miłość. Kiedy Jezus pyta o miłość do siebie, pyta jednocześnie o 

miłość do swego Kościoła. A to – jak każda miłość – oznacza całkowite oddanie się, uczynienie z siebie 

bezinteresownego daru dla Chrystusa i Jego Ewangelii.  

 

Przypomnijmy najpierw, że – według Ewangelii św. Jana – Piotr występuje wcześniej jako wierny uczeń 

Chrystusa. Kiedy wielu uczniów wycofało się, uznając za zbyt trudne nauczanie Jezusowe, Piotr odpowiada 

z pełnym przekonaniem: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli 

i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6,66-69). Potem zapewnia Jezusa o gotowości oddania swego życia 

za Niego („Życie moje oddam za Ciebie” – J 13,37). A podczas pojmania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym Piotr 

staje w obronie swego nauczyciela i odcina ucho Malchosowi (J 18,10).  

 

A jednak – w obliczu aresztowania Jezusa – Piotr trzykrotnie zapiera się Mistrza (por. J 18,15-27). A potem 

zmartwychwstały Jezus spotyka się z Piotrem i zadaje mu pytanie o jego miłość. Potrójne pytanie Jezusa o 

miłość pozostaje w symetrii do wcześniejszego potrójnego zaparcia się Piotra (por. J 18,15-27). Swoim 

potrójnym pytaniem chciał niejako wbić głęboko w świadomość Pierwszego z Apostołów, że winien kochać 

Chrystusa bardziej niż pozostali uczniowie. Zbawiciel domagał się od Piotra czegoś więcej. „Zażądał On od 

apostoła, który pierwszy wyznał swoją wiarę w mesjaniczne bóstwo Jezusa (por. J 16,16), tego 

uzupełnienia, które czyni wiarę żywą i działającą – Gal 5,60: miłości Boga i bliźniego” (Paweł VI, Trwajcie 

mocni w wierze, Kraków 1970, 185-186).  

 

W tym dialogu miedzy Jezusem a Piotrem dostrzegamy bardzo wymowną grę słów. Jezus pyta najpierw 

Piotra o miłość określoną greckim słowem agape, czyli o miłość Bożą, „zstępującą” z góry, bezgraniczną, 

całkowitą. Przed trzykrotnym zaparciem się Piotr z pewnością odpowiedziałby agapo se, tzn. miłuję Cię 

miłością bezgraniczną. Teraz – po doświadczeniu swojej niewierności – odpowiada z pokorą: filo se, tj. 

„kocham Cię”; kocham Cię moją nędzną, ludzką miłością przyjaźni; kocham Cię tak jak potrafię. W trzecim 

pytaniu Jezus ustępuje Piotrowi i zadowala się deklaracją przyjaźni, na jaką Piotra stać. I właśnie to 

dostosowanie się daje nadzieję Piotrowi, który poznał wstyd związany z niewiernością.  

 

Przy okazji udzielenia prymatu Jezus zapowiedział Piotrowi, że zażąda od niego najwyższego dowodu 

miłości, śmierci męczeńskiej: „Gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i 

poprowadzi, dokąd nie chcesz”. W obrazie wyciągniętych rąk i opasania zapowiada ukrzyżowanie Piotra. 

Tym wezwaniem Jezus połączył drogę wiernej miłości z rzeczywistością krzyża. Miłość do Chrystusa w 

tym, który pasie Jego owce, powinna wzrastać do tak wielkiej żarliwości, aby zwyciężyła też naturalną 

bojaźń śmierci, wskutek której nie chcemy umrzeć nawet wtedy, gdy chcemy żyć z Chrystusem” (św. 

Augustyn, Homilia na Ewangelię św. Jana, 123,5).  

 

„A wypowiedziawszy to, [Jezus] rzekł do niego: «Pójdź za Mną»” (J 21,19). „Pójdź za Mną” to znaczy nie 
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wyprzedzaj Mnie. Myślisz, że znasz sposób na uzdrowienie chrześcijaństwa, ale to Pan zna drogę. On sam 

jest naszą Drogą.  

 

2. MIŁOŚĆ NASTĘPCÓW PIOTRA  

 

I od tej pory tak już w Kościele jest, że miłość do Kościoła jest zwykle tam, gdzie władzę tę – nie szukając 

jej – przyjmuje się, nierzadko wbrew sobie, w duchu służby, właśnie z miłości.  

 

Podobny dialog, jak nad Jeziorem Galilejskim odbył się potem jeszcze 265 razy w dziejach Kościoła, kiedy 

to zmartwychwstały i stale żyjący w swoim Kościele Jezus pytał wybranych przez siebie mężczyzn: czy ty 

mnie miłujesz i polecał potem: Paś owce moje.  

Także św. Jan Paweł II, zasiadłszy na Stolicy Piotrowej, odczuł powagę tego pytania: „Czy miłujesz mnie 

więcej aniżeli ci?” Odpowiedział na nie publicznie, wobec całego świata, w sposób czytelny i 

niedwuznaczny. Odpowiedział życiem, odpowiedział całym sobą. Odpowiadał każdego dnia przez ponad 

dwadzieścia siedem lat, na oczach wszystkich. To jego pokorne i zarazem mocne „Tak, Ty wiesz, że Cię 

kocham” przebijało się w jego postawie, optymizmie, w jego gorliwości pasterskiej, w podróżach, w 

nauczaniu, w cierpieniu. A poza tym, szkoła wiary to nie triumfalny marsz, ale droga naznaczona 

cierpieniem i miłością, próbami i wiernością, którą trzeba odnawiać każdego dnia.  

 

Jego odpowiedź była czytelna nie tylko dla wiernych, ale także dla niewierzących, toteż jego pogrzeb stał 

się niezwykłą manifestacją. Przybyli przedstawiciele wielu innych religii, ludzie ideowo dalecy od myśli 

Kościoła. Odczytali tę odpowiedź szczególnie wierni, domagając się, by natychmiast został ogłoszony 

świętym. Odczytał jasno tę odpowiedź następca Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej, polecając bezzwłocznie 

rozpocząć proces beatyfikacyjny.  

 

Również papież Benedykt XVI – inaugurując swój pontyfikat – wezwał wszystkich wiernych: „Módlcie się 

za mnie, abym nauczył się bardziej miłować Pana. Módlcie się za mnie, abym się nauczył bardziej miłować 

Jego trzodę – ciebie, Kościele święty, każdego z was z osobna i wszystkich razem”.  

 

3. MIŁOŚĆ W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA  

 

„Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?” Oto zasadnicze pytanie, stawiane każdemu, kto uznaje się za 

chrześcijanina. Cała bowiem ludzka historia obraca się wokół miłości, która rodzi się w sercu Boga Ojca, 

objawia się w Synu, ukazuje w świadectwie uczniów, jest wymagana od tego, kto sprawuje posługę miłości.  

 

Odpowiedź chrześcijanina – także członka Zakonu Maltańskiego – na to Jezusowe pytanie wydaje się 

dzisiaj bardziej skomplikowana niż kiedyś. Wskutek postępującego procesu globalizacji zmienia się kultura, 

ekonomia, polityka, edukacja i sztuka, przesłaniając sens ludzkiego życia odkupionego przez Chrystusa. 

Rzeczywistość staje się dla ludzi coraz to mniej przejrzysta i bardziej złożona. Poszczególne osoby 

potrzebują więcej informacji, by odpowiedzialnie realizować swoje powołanie. Trudne staje się również 

dostrzeganie spójności gromadzonych przez nas fragmentów. Wielu patrzy na rzeczywistość jednostronnie, 

tylko na podstawie informacji ekonomicznych. Inni opierają się na danych politycznych lub naukowych. 

Jeszcze inni – na rozrywce i spektaklu. Żadne z tych częściowych kryteriów nie jest w stanie ofiarować nam 

spójnego znaczenia wszystkiego, co istnieje. Kiedy ludzie zaczynają dostrzegać tę fragmentaryzację, czują 

się zwykle sfrustrowani i udręczeni. Rzeczywistość społeczna okazuje się przerastająca jednostkę, która 

uważa się za mało znaczącą i nie posiadającą realnego wpływu na wydarzenia.  
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Nasze czasy niosą ze sobą kryzys tego znaczenia, które nadaje spójność wszystkiemu, co istnieje. Kryzys 

tego, co ludzie nazywają zmysłem religijnym. Cenna tradycja zaczyna tracić na znaczeniu, gdy tymczasem 

większość mediów ofiaruje nam nowe, atrakcyjne obrazy, które – mimo iż nie są w stanie ukazać spójnego 

znaczenia rzeczywistości – to jednak ofiarują ulotną pociechę na żywo i na bieżąco. Nie zapełniając pustki 

wytworzonej w naszej świadomości przez brak zmysłu religijnego, odwracają naszą uwagę, zastępując jedne 

informacje kolejnymi informacjami, potęgując tylko niepokój tych, którzy nie rozumieją tego rozmytego 

świata.  

 

Dawne tradycje kulturowe nie są już przekazywane z pokolenia na pokolenie z taką łatwością jak to miało 

miejsce w przeszłości. To zjawisko dotyka nawet samej rodziny, która dotychczas była miejscem 

międzypokoleniowej solidarności. Była jednym z najważniejszych nośników przekazywania wiary. Media 

wtargnęły nawet do wnętrza rodziny, napełniając je coraz to nowymi informacjami, rozrywką, obrazami 

ludzi, którzy odnieśli sukces. W związku z tym, ludzie doszukują się nieraz sensu tam, gdzie go nigdy nie 

znajdą.  

Dlatego my, chrześcijanie – za wzorem św. Piotra – winniśmy zaczynać od większej miłości do Chrystusa. 

Od kontemplacji Tego, który napełnia nas znaczeniem. Stać się Jego uczniami, którzy zapaleni gorliwością 

misyjną będą wnosić jednoczące i pełne znaczenie ludzkiego życia, którego ani nauka, ani polityka, ani 

ekonomia ani media nie są w stanie zaoferować. W Chrystusie kultura musi na nowo odnaleźć swoje 

centrum i swoją głębię (por. Aparecida, 37-41).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Dopomóż nam w tym, o Maryjo czczona w ikonie z Filermo,  

Patronko i Wzorze świętości członków Zakonu Maltańskiego,  

Królowo serc rycerskich.  

Spraw, aby ten zakon charakteryzował się większą miłością do Twojego Syna. 

By wzrastał w świętym postępowaniu dla obrony świętej wiary katolickiej,  

służby Kościołowi i trosce o chorych i cierpiących.  

List Arcybiskupa Poznańskiego do Dyrektora Malta Festival Poznań, 13.6.2014  

List otwarty Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego do Michała Merczyńskiego, Dyrektora Malta 

Festival Poznań  

   

Szanowny Pan Michał MERCZYŃSKI, Dyrektor Malta Festival Poznań  

 

Szanowny Panie Dyrektorze!  

Po wydarzeniach jakie miały miejsce podczas ubiegłorocznego Festiwalu Malta i reakcji wielu osób, które 

podnosiły kwestię bluźnierczego charakteru wystawionej wtedy sztuki, jak również wulgarność inscenizacji, 

zwróciłem się do Pana Dyrektora – pismem z dnia 26 sierpnia 2013 r., N. 3742/2013 – w którym wyraziłem 

nadzieję, że Organizatorzy Malta Festiwal Poznań dołożą w przyszłości starań, by w powszechnym odbiorze 

Festiwal nie był kojarzony z obscenicznymi spektaklami, a jedynie z szerokim wachlarzem wydarzeń o 

wysokim poziomie kultury.  

 

Niestety, w tym roku sytuacja nie tylko nie poprawiła się, ale wręcz pogorszyła. Przewidziany w programie 
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Festiwalu spektakl „Golgota Picnic” odbierany jest powszechnie jako bluźnierczy i wyśmiewający w sposób 

ordynarny to, co dla chrześcijan jest największą świętością.  

   

 

Przedstawienie to w opinii wielu osób jest wyjątkowo ordynarnym przedsięwzięciem. Ukazuje Chrystusa 

jako degenerata, egoistę, odpowiedzialnego za całe zło na świecie. Spektakl obfituje w lubieżne sceny, a pod 

adresem Chrystusa padają liczne wulgaryzmy. Występujący nago aktorzy kpią z Męki Pańskiej, a całość 

przesycona jest pornograficznymi odniesieniami do Pisma Świętego.  

 

Nie jest to więc żadne wydarzenie o najwyższym poziomie artystycznym, godnym świadomych i gotowych 

na podjęcie poznawczego ryzyka widzów, ani rzadki w dzisiejszych czasach przykład refleksji 

humanistycznej, krytycznej, czy też postawa duchowego i etycznego zaangażowania w świat.  

 

Usprawiedliwieniem dla jego wystawienia nie jest również fakt, że codzienna rzeczywistość medialna i 

społeczna jest znacznie bardziej obsceniczna, skandaliczna i bolesna niż sztuczne i ze swojej istoty 

całkowicie wykreowane zdarzenie teatralne. 

Wywołuje ono znaną Panu reakcję w całej Polsce, podobnie zresztą jak miało to miejsce wcześniej we 

Francji i Hiszpanii, o czym Pan dobrze wiedział.  

 

Mamy tu więc do czynienia nie tylko z obrazą uczuć religijnych, o czym mówi nasza Konstytucja, ale 

również z prowokowaniem do wystąpień doprowadzających do desperacji ludzi, którzy nie widzą innej 

możliwości położenia kresu poniżaniu ich i kpieniu z tego, co dla nich jest największą wartością i 

świętością.  

 

W Polsce – zgodnie z artykułem 257 KK – „kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną 

osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej 

bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3”.  

 

Postępowania Dyrekcji Festiwalu nie można zatem usprawiedliwić wolnością poszukiwań w sztuce oraz 

wolnością słowa, ta bowiem nie oznacza wcale wolności do obrażania kogokolwiek i naruszania 

czyjejkolwiek godności.  

 

Z nadzieją na zrozumienie powagi zaistniałej sytuacji.  

 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

 

Poznań, dnia 13 czerwca 2014 roku 

Kazanie Arcybiskupa Poznańskiego, Boże Ciało, 19.6.2014  
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Abp Stanisław Gądecki. Złym śmierć niesie, dobrym życie. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa (Plac Katedralny - 19.06.2014).  

   

Umiłowani Czciciele Chrystusa eucharystycznego!  

   

Oto przybyliśmy - w dniu Bożego Ciała - w procesji eucharystycznej przed Poznańską Katedrę. Ta procesja 

ma wielkie znaczenie dla naszej wiary i życia chrześcijańskiego.  

Jest ona najpierw wyznaniem wiary w obecność Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi. Ona 

potwierdza naszą wiarę w Chrystusa żywego i rzeczywiście obecnego w Najświętszym Sakramencie, w 

Eucharystii. Ona pozwala nam publicznie adorować i wychwalać Pana za to, że w sakramencie Eucharystii 

nadal nas miłuje „aż do końca", aż po ofiarę złożoną ze swojego ziemskiego życia. Dziś publicznie 

potwierdzamy naszą wiarę w Eucharystię, która jest sercem Kościoła.  

   

Procesja ta posiada również niebagatelne znaczenie dla życia chrześcijańskiego. Przypomina ona, że nasza 

więź z Bogiem nie ogranicza się do wewnętrznej przestrzeni serca człowieka - „Oto stoję u drzwi i kołaczę: 

jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego" (Ap 3,20), lecz że domaga się ona także 

zewnętrznego wyznania wiary. Chrześcijaństwo zawsze sprawdza się w życiu, w codziennej walce o 

wierność Ewangelii, o powstawanie z naszych grzechów, o przebaczenie i jedność. Sami nie jesteśmy w 

stanie wyjść obronną ręką z tej walki. Potrzebujemy obecności Chrystusa. Potrzebujemy Jego pomocnej 

dłoni. Procesja Bożego Ciała jest właśnie znakiem takiej dynamicznej, braterskiej i miłosiernej pomocy 

Chrystusa w codzienności naszego życia, w naszych zwykłych ludzkich zmaganiach o wierność Bogu i 

sobie.  

   

W tym słowie zamykającym dzisiejszą procesję pragnę podjąć refleksję skoncentrowana tylko wokół dwóch 

tematów: Eucharystii jako życiodajnego pokarmu i przygotowywanego poznańskiego spektaklu „Golgota 

Picnic" jako pokarmu śmiercionośnego.  

   

1. ŻYCIODAJNY POKARM  

   

Najpierw o pokarmie życiodajnym. Dzisiejsza uroczystość jest bowiem nierozłącznie związana z Ostatnią 

Wieczerzą Chrystusa, w czasie której ustanowił On Eucharystię. Podczas Wieczerzy Paschalnej Jezus wziął 

w swoje ręce chleb i po odmówieniu błogosławieństwa połamał go i podał uczniom, mówiąc: „Bierzcie, to 

jest Ciało moje". Następnie wziął kielich, odmówił dziękczynienie, podał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł: 

„To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana" (Mk 14, 22-24). Tymi słowami Jezus 

ofiarował swoje życie za nas.  

   

Gdy mówił o swoim ciele - „To jest moje Ciało, które za was będzie wydane" - nie należy przez to 

rozumieć wyłącznie Jego ciała - w odróżnieniu od duszy i ducha - ale całą Jego osobę. On cały ofiarował się 
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za nas. „Nikt mi go [życia] nie odbiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję" (J 10,18). Wprawdzie Jego życie 

zostanie Mu odebrane dopiero na krzyżu, ale już wcześniej - podczas Ostatniej Wieczerzy - On sam je 

dobrowolnie oddał. Tak więc ustanowienie Eucharystii było uprzedzeniem i zaakceptowaniem przez Jezusa 

Jego własnej śmierci. Św. Efrem Syryjczyk tak pisze: „W czasie wieczerzy Jezus sam złożył siebie w 

ofierze; na krzyżu został złożony w ofierze przez innych (Hymn o ukrzyżowaniu, 3, 1).  

   

„To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana". W tym geście Jezus przedstawia samego 

siebie jako prawdziwą i ostateczną ofiarę, w której dokona się ekspiacja, dokona się zadośćuczynienie za 

nasze grzechy. Jego Krew będzie wylana „za wielu" (por. Iz 53,5.12). Dzięki Jego śmierci urzeczywistni się 

proroctwo o nowym Przymierzu, opartym na wierności i nieskończonej miłości Syna. Będzie to Krew 

Przymierza silniejszego od wszystkich grzechów ludzkości.  

   

„Oto wielka tajemnica wiary!" Nie powinniśmy się dziwić, że również dziś wielu ludziom trudno jest 

uznać rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, ponieważ chodzi tu o rzeczywistość tajemniczą, która 

przekracza wszelkie ludzkie rozumienie. Inaczej być nie może. Tak było poczynając od tego dnia, w którym 

Jezus otwarcie powiedział w synagodze w Kafarnaum, że przyszedł dać nam na pokarm swoje Ciało i swoją 

Krew (por. J 6,26-58). Eucharystia była i będzie „znakiem sprzeciwu" i tylko tym może pozostać, ponieważ 

w obliczu Boga, który staje się ciałem i poświęca samego siebie za życie świata, ludzka mądrość zawodzi.  

   

Mimo tego, my utożsamiamy się z wiarą Piotra i apostołów i wraz z nimi głosimy: „Panie, do kogóż 

pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" (J 6,68). Razem z apostołami wyznajemy wiarę w Chrystusa 

żywego i obecnego w Eucharystii: „Jest pewności naszej skała, że się chleb przemienia w Ciało, wino zaś 

się staje Krwią" (sekwencja Lauda Sion Salvatorem).  

   

Słowa wypowiedziane przez Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy były aktem założycielskim Kościoła. W 

czasie Ostatniej Wieczerzy - wraz z ustanowieniem Eucharystii - został założony Kościół. W tych słowach 

Jezus ofiarował swoim uczniom coś, co ich zjednoczyło i utworzyło z nich wspólnotę. Kościół stał się sobą, 

stał się jednością. Przez zapowiedzianą śmierć Chrystusa został otwarty na cały świat i na całą historie. W 

uroczystość Bożego Ciała ta tajemnica jest ukazywana Ludowi Bożemu, aby medytował nad nią i ją 

adorował. By zrozumiał, że to, co Jezus ofiarował nam w zaciszu Wieczernika - tj. Jego bezgraniczną miłość 

- nie jest zastrzeżone dla nielicznych, ale jest przeznaczone dla wszystkich.  

   

„Oto boski chleb aniołów, dla pielgrzymów wśród padołów, dla synowskich jeno stołów". Podobnie jak 

manna dla Izraela na pustyni, tak Eucharystia jest dla każdego pokolenia chrześcijan niezbędnym 

pokarmem, którym się odżywia, gdy idzie przez pustynię tego świata, pustoszonego przez systemy 

ideologiczne i ekonomiczne, które nie wspierają życia, lecz je niszczą; które zamiast ducha służby i miłości 

dyktują logikę siły i posiadania, przemocy i śmierci. W takiej właśnie codzienności Jezus wychodzi nam 

naprzeciw i przypomina: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, 

będzie żył na wieki" (J 6,51).  

   

2. POKARM ŚMIERCIONOŚNY  
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a. Ale oprócz tego pokarmu życiodajnego, jakim jest Eucharystia, dociera do nas niemal codziennie inny 

pokarm, który niesie spustoszenie nie tylko życia doczesnego, ale i wiecznego. Przykładem takiego 

zatrutego pokarmu są bluźniercze spektakle, wyśmiewające w ordynarny sposób naszego Zbawiciela. 

Drwiące z krzyża, który jest symbolem wszelkiego ludzkiego cierpienia (patrz Golgota Wschodu, Pawiak, 

czy Fort VII).  

   

Być może są one tylko częścią budowania własnego wizerunku na skandalu, będącym nieraz zwyczajnym 

sposobem funkcjonowania branży rozrywkowej, aspirującej do miana artystycznej. Sposobem 

przyciągnięcia uwagi, poprzez atakowanie dóbr prawnych, między innymi uczuć religijnych.  

   

Spektakle te należą do - wydaje się - dominującego obecnie typu kultury, postrzegającej człowieka głównie 

przez pryzmat jego cielesności, emocjonalności i subiektywności. Skupiające widza na tych sferach ludzkiej 

rzeczywistości, w których granice naszej wolności są najmniejsze i w których najłatwiej nam wolność 

utracić.  

   

Ów typ kultury - nazwany przez św. Jana Pawła II liberalizmem prymitywnym - stara się postawić na 

najwyższym piedestale wolność. Wolność - twierdzi się - dopiero wtedy staje się prawdziwą, kiedy nie ma 

przed sobą żadnych ograniczeń. Wolnym jest ten, kto nie jest czymkolwiek skrępowany; kto żyje wyłącznie 

według własnych osądów. Idąc tym tropem, jestem wolny wtedy, dopiero wtedy kiedy każdemu mogę 

podać bezkarnie cyjanek. Jest to próba oderwania się wolności od jej wymiaru etycznego - od wymiaru 

dobra i zła moralnego, co w konsekwencji prowadzi do uwolnienia człowieka od odpowiedzialności 

etycznej, do jego degradacji i uruchomienia najniższych instynktów ludzkiej natury. Zło gasi się złem, 

podobnie jak czyni ten, kto gasi pożar benzyną. „Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: 

nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale - pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego 

wolno?" (św. Jan Paweł II).  

   

Szczególnym objawem błędnego myślenia o wolności jest przekonanie, że polega ona na niezależności od 

zasad moralnych. Ten błąd myślowy występuje często w świecie nauki i sztuki. Twierdzi się tam dość 

często, że naukowiec, podobnie jak artysta, powinien kierować się wyłącznie swoimi celami - a więc 

naukowiec postępem wiedzy, a artysta wyrażaniem swoich ideałów - bez względu na jakiekolwiek zasady 

moralne. Gdyby tak było naprawdę, gdyby nauka miała być wolna od zasad moralnych, to nie byłoby 

żadnego tytułu, aby oskarżać lekarzy niemieckich, przeprowadzających doświadczenia na więźniach 

obozów koncentracyjnych. Szkodliwość tak rozumianej wolności jest oczywista (por. J. Bocheński, Sto 

zabobonów, Kraków 1992, 139).  

   

W swojej książce pt. „Pamięć i tożsamość" św. Jan Paweł II pisał: „Jeżeli jestem wolny, to znaczy, że mogę 

używać własnej wolności dobrze albo źle. Jeżeli używam jej dobrze, to i ja sam przez to staję się dobry, a 

dobro, które spełniam, wpływa pozytywnie na otoczenie. Jeżeli zaś źle jej używam, konsekwencją tego jest 

zakorzenienie się i rozprzestrzenianie zła we mnie i w moim środowisku".  
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b. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod 

jarzmo niewoli" - pisze św. Paweł Apostoł w Liście do Galatów. Pan Bóg dał człowiekowi możliwość 

decydowania o własnym losie (por. Syr 15,14), aby ten - z własnej woli - szukał swojego Stworzyciela, a 

trwając przy Nim w wolności, osiągał pełną i błogosławioną doskonałość.  

   

Wolność urzeczywistnia się jako zdolność odrzucania tego, co jest moralnie negatywne, w jakiejkolwiek 

formie się to przedstawia. Jako zdolność do zachowania rzeczywistego dystansu wobec wszystkiego, co 

może przeszkadzać we wzroście osobistym, rodzinnym i społecznym. Pełnia wolności polega na 

rozporządzaniu sobą, w świetle autentycznego dobra, wpisanego w horyzont powszechnego dobra 

wspólnego.  

   

Zasada korzystania z wolności jest prosta. Korzystając z jakiejkolwiek wolności, nie wolno nam naruszać 

praw innych osób. Korzystając z wolności słowa, nie wolno poniżać, wyśmiewać i obrażać innych ludzi i 

wartości przez nich wyznawanych. Poszczególni ludzie i zbiorowości ludzkie w korzystaniu ze swoich praw 

są zobowiązani prawem moralnym do brania pod uwagę również praw innych ludzi oraz swoich 

obowiązków wobec innych i wobec dobra wspólnego wszystkich, ponieważ „wolność nie jest w pierwszym 

rzędzie prawem jednostki, lecz odpowiedzialnością wobec bliźnich" (J. Ackermann, Dietrich Bonhoeffer. 

Wolność ma otwarte oczy, Poznań 2007, 14).  

   

c. Jaka więc będzie nasza odpowiedź na tego rodzaju smutne spektakle? Niektórzy rwą się do 

rękoczynów, przekonani, że zło należy złem zwyciężać. Przekonani, że bluźnierców należy eliminować, 

podobnie jak czynią to pewne radykalne odłamy islamu, zgodnie ze starotestamentalnym prawem: „Wtedy 

Pan powiedział do Mojżesza: «Każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą 

ręce na jego głowie. Cała społeczność ukamienuje go. Potem powiesz Izraelitom: Ktokolwiek przeklina 

Boga swego, będzie za to odpowiadał. Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała 

społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo 

przeciwko Imieniu»" (Kpł 24,13-16 ). Na nieszczęście, nasz Zbawiciel został zabity w oparciu o taką 

zasadę.  

   

Chrześcijanie sprzeciwiają się takiemu rozwiązywaniu, ponieważ nie żyjemy w czasach Starego, ale w 

czasach Nowego Testamentu. Żyjemy w czasach oświeconych światłem Ewangelii miłosierdzia. Dlatego - 

jak pisał kard. Hlond - błąd i fałsz będziemy uważali zawsze za błąd i fałsz. Grzech za grzech. Przewrotność 

za przewrotność (por. ks. kard. August Hlond, List pasterski „O katolickie zasady moralne",1936). 

Gdybyśmy milczeli, bylibyśmy „milczącymi" i bezużytecznymi psami Kościoła. Dlatego też nigdy nie 

uznamy powiedzenia: „wolność ekspresji, nawet wulgarnej, jest dla nas święta" - za hasło rozumne.  

   

Wszelkie zamachy na Boga, wiarę, moralność, społeczeństwo i państwo chcemy zwalczać legalnymi 

środkami. Stąd też nigdy nie poniżymy się do poziomu zachowań agresywnych młodych ludzi, którzy w 

Poznaniu próbowali przerwać wykład ks. prof. Pawła Bortkiewicza. Wolność bowiem jest twórcza w życiu 

społecznym, jeśli urzeczywistnia się w granicach wspólnego dobra i publicznego porządku (por. Centisimus 

annus, 42). Autentyczna wolność buduje porządek społeczny (por. Centisimus annus, 13).  
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Mimo tego, każdego człowieka - także ludzi błądzących - będziemy kochali jako naszych bliźnich i polecali 

ich miłosierdziu Bożemu. Autentyczne chrześcijaństwo niesie bowiem w sobie wielkoduszność, wyrażającą 

się najprościej w zawołaniu: „Zło dobrem zwyciężaj". Z jednej strony zło musi zostać nazywane po imieniu 

- niezależnie od tego, czy popełnili je „swoi" czy „obcy". Z drugiej zaś strony nie uważamy zła za jakąś 

absolutną siłę, która dominuje nad dobrem, dlatego właśnie nienawiść do zła nie może być naczelną zasadą 

naszego postępowania. Dlatego nasza procesja w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego - w piątek 

dnia 27 czerwca - kończąca się nabożeństwem wynagradzającym, będzie dalekim od jakiejkolwiek 

nienawiści, jednym, wielkim aktem ekspiacji za wszelkie bluźnierstwa uderzające w osobę naszego 

Zbawiciela.  

   

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Drodzy Czciciele Jezusa Eucharystycznego! Karmieni Chrystusem, my - Jego uczniowie - mamy od dawna 

naszą wspólną misję. Mamy być „duszą" tego miasta (por. List do Diogneta, 6), zaczynem jego odnowy. 

Mamy być chlebem „łamanym" dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy żyją w sytuacjach niedostatku, 

ubóstwa i cierpienia fizycznego i duchowego. Mamy być świadkami ofiarnej miłości, która pulsuje w 

Eucharystii. Dlatego modlimy się:  

„Chwały przedmiot nad podziwy,  

Chleb żyjących, pokarm żywy,  

Dzisiaj się przedkłada nam. [...] 

 

Bierze jeden, tysiąc bierze,  

Ten, jak tamci, w równej mierze,  

Wzięty zaś nie ginie Pan.  

 

Biorą dobrzy i grzesznicy,  

Lecz się losów przyjrz różnicy:  

Życie tu, zagłada tam.  

 

Złym śmierć niesie, dobrym życie:  

Patrz, jak w skutkach rozmaicie  

Czyn ujawnia się ten sam"  

(Lauda, Sion, Salvatorem)  

 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Poświęcenie ołtarza, 15.6.2014 

Abp Stanisław Gądecki. Serce sprawiedliwych jest ołtarzem Boga. Poświęcenie ołtarza (Tarnowo 

Podgórne – 15.06.2014). 
 

Podczas dzisiejszej Eucharystii przystępujemy do bardzo wymownej czynności liturgicznej, jaką jest 

poświęcenie ołtarza. Poświęcenie ołtarza zalicza się do najbardziej uroczystych aktów liturgicznych.  

Umywam moje ręce na znak niewinności  

i obchodzę Twój ołtarz, Panie,  

by obwieszczać głośno chwałę  
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i rozpowiadać wszystkie Twoje cuda  

(Ps 26, 6-7) 

 

Stary Testament wielokrotnie wspomina o wznoszeniu ołtarzy przez patriarchów, ale tylko czterokrotnie 

opisuje samo poświęcenie ołtarza. Po raz pierwszy mówi o poświęceniu ołtarza przez Mojżesza, następnie 

Salomona, Ezechiela i Machabeusza.  

   

1. STARY TESTAMENT  
 

a. ołtarz Mojżesza 

 

Najpierw – w XIII wieku przed Chrystusem – dowiadujemy się od Mojżesza o „prawie dotyczącym 

ołtarza”: „Uczynisz Mi ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim twoje całopalenia, twoje ofiary biesiadne z 

twojej trzody i z bydła na każdym miejscu, gdzie każę ci wspominać moje imię. Przyjdę do ciebie i będę ci 

błogosławił.  

 

A jeśli uczynisz Mi ołtarz z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosowych, bo zbezcześcisz go, gdy 

przyłożysz do niego swoje dłuto. Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie 

odkryła nagość twoja” (Wj 20,24-26). 

 

Mojżesz opisał nam również najstarszy ryt poświęcenia ołtarza całopaleń. „Przez siedem dni będziesz czynił 

przebłaganie nad ołtarzem i będziesz go poświęcał, a stanie się bardzo święty, i cokolwiek dotknie się 

ołtarza, będzie również święte” (Wj 29,37).  

 

„I tak powiedział Pan do Mojżesza: «Weź sobie najlepsze wonności: pięćset syklów obficie płynącej mirry, 

połowę tego, to jest dwieście pięćdziesiąt syklów wonnego cynamonu i tyleż, to jest dwieście pięćdziesiąt 

syklów wonnej trzciny, wreszcie pięćset syklów kasji, według wagi przybytku, oraz jeden hin oliwy z 

oliwek. I uczynisz z tego święty olej do namaszczania. Będzie to wonna maść, zrobiona tak, jak to robi 

sporządzający wonności. Będzie to święty olej do namaszczania.  

 

I namaścisz nim Namiot Spotkania i Arkę Świadectwa, i stół oraz wszystkie jego naczynia, a także 

świecznik z wszystkimi przyrządami należącymi do niego, ołtarz kadzenia i ołtarz całopalenia z tym 

wszystkim, co do niego należy, kadź i jej podstawę, aby się stały bardzo święte; i stanie się święty każdy, 

ktokolwiek się ich dotknie»” (Wj 30,22-29). „I namaścisz ołtarz całopalenia ze wszystkimi jego przyborami, 

i poświęcisz go, i będzie bardzo święty” (Wj 40,10). 

 

b. ołtarz Salomona 

 

W X wieku przed Chrystusem – za czasów Salomona – znajdziemy nie tylko „prawo dotyczące ołtarza”, ale 

również opis tegoż przedmiotu: „Uczynił też ołtarz z brązu, długi na dwadzieścia łokci, szeroki na 

dwadzieścia łokci, a na dziesięć łokci wysoki” (2Krn 4,1); czyli o boku 10 metrów i wysokiego na 5 

metrów.  

 

W kontekście poświęcenia całej świątyni salomonowej, wspomina się również niewystarczalność 

ówczesnego ołtarza całopaleń: „Wtedy Salomon złożył ofiarę biesiadną, w której ofiarował ku czci Pana 

dwadzieścia dwa tysiące wołów i sto dwadzieścia tysięcy owiec. Tym samym król i wszyscy Izraelici 

poświęcili dom Panu. Tegoż dnia król poświęcił środkową część dziedzińca przed domem Pańskim, bo 

dokonał tam ofiary całopalnej, ofiary z pokarmów i tłuszczu ofiar biesiadnych, gdyż brązowy ołtarz, który 

był przed Panem, okazał się za mały, by pomieścić ofiary całopalne oraz ofiary z pokarmów i tłuszczu ofiar 

biesiadnych” (1Krl 8,63-64). 
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c. ołtarz Ezechiela  

 

W wizji proroka Ezechiela – z V wieku przed Chrystusem – jawi się z kolei szczegółowy opis ołtarza 

światyni jerozolimskiej, zbudowanego w kształcie ziguratu, czyli piramidy schodkowej, opartej na wzorach 

babilońskich: „To są rozmiary ołtarza w łokciach, licząc jeden łokieć i jedną piędź za jeden łokieć. Jego 

podstawa była wysoka na jeden łokieć i szeroka na jeden łokieć, a jego obramowanie na skraju dokoła 

wynosiło jedną piędź. A to jest wysokość ołtarza: od podstawy na ziemi do dolnego odstępu dwa łokcie, a 

szerokość jeden łokieć, a od małego odstępu do większego odstępu cztery łokcie, a szerokość jeden łokieć.  

 

Palenisko dla ofiar miało cztery łokcie, a z paleniska dla ofiar wystawały cztery rogi. Palenisko dla ofiar 

długie było na dwanaście łokci przy szerokości dwunastu łokci, czworokątne po czterech swych bokach. 

Odstęp zaś długi był na czternaście łokci i czternaście łokci szeroki po czterech bokach, a obramowanie, 

które go dokoła otaczało, wynosiło pół łokcia, podstawa, na której on leżał, jeden łokieć dokoła. Stopnie zaś 

jego skierowane były ku wschodowi” (Ez 43,13-17). 

 

Potem prorok przekazuje opis ofiar składanych przy okazji poświęcenia ołtarza całopaleń:  

 

„Następnie rzekł do mnie: «Synu człowieczy, tak mówi Pan Bóg: To są ustawy dotyczące ołtarza.  

 

Wtedy gdy będzie on gotowy, by na nim złożyć całopalenie oraz by skrapiać go krwią, kapłanom lewickim 

z rodu Sadoka, którzy mają prawo – wyrocznia Pana Boga – zbliżać się do Mnie po to, by Mi służyć, masz 

dać młodego cielca jako ofiarę przebłagalną. I masz wziąć z jego krwi i skropić nią cztery rogi ołtarza oraz 

cztery rogi odstępu oraz obramowanie dokoła. Oczyścisz w ten sposób ołtarz, dokonując na nim obrzędu 

przebłagania. Potem masz wziąć cielca ofiary przebłagalnej po to, by go spalono na przeznaczonym na to 

miejscu świątyni poza przybytkiem.  

 

A dnia drugiego masz ofiarować kozła bez skazy jako ofiarę przebłagalną, oczyszczając ołtarz tak, jak 

oczyszczono go przy ofierze młodego cielca. A gdy ukończysz oczyszczenie, masz ofiarować młodego 

cielca bez skazy oraz barana bez skazy spośród mniejszego bydła. Te masz ofiarować przed Panem, a 

kapłani mają sypać sól i ofiarować je Panu, jako ofiarę całopalną.  

 

Przez siedem dni masz codziennie składać kozła jako ofiarę przebłagalną. Ofiarowany też ma być młody 

cielec oraz kozioł – zwierzęta bez skazy. Przez siedem dni należy dokonywać obrzędu przebłagania nad 

ołtarzem: oczyści się go i poświęci.  

 

A po upływie tych dni, dnia ósmego i później, mają kapłani składać na ołtarzu wasze ofiary całopalne oraz 

wasze ofiary biesiadne i będę dla was łaskawy» - wyrocznia Pana Boga” (Ez 43,18-27).  

 

d. ołtarz Judy Machabeusza 

 

W końcu – w połowie II wieku przed Chrystusem – po zbeszczeszczeniu świątyni jerozolimskiej przez 

syryjskiego króla Antiocha IV Epifanesa (por. 1 Mch 1,54; 4,44-59), Juda Machabeusz, po odbiciu świątyni, 

usunął wzniesiony tam przez Antiocha pogański ołtarz Zeusa Olimpijskiego, a na jego miejscu wzniósł 

nowy ołtarz całopaleń:  

 

„Wybrał kapłanów nienagannych i wiernych Prawu. Oczyścili oni świątynię i wynieśli splugawione 

kamienie na nieczyste miejsce. [...] Potem zaś, zgodnie z nakazami Prawa, wzięli nieciosanych kamieni i na 

wzór poprzedniego wybudowali nowy ołtarz. [...]  

 

Dwudziestego piątego dnia dziewiątego miesiąca, to jest miesiąca Kislew, sto czterdziestego ósmego roku 

wstali wcześnie rano i zgodnie z Prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, który wybudowali. 

Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbezcześcili, został on na nowo 

poświęcony przy śpiewie pieśni i grze na cytrach, harfach i cymbałach. Cały lud upadł na twarz, oddał 
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pokłon i aż pod niebo wysławiał Tego, który im zesłał takie szczęście.  

 

Przez osiem dni obchodzili poświęcenie ołtarza, a przy tym pełni radości składali całopalenia, ofiary 

pojednania i uwielbienia. [...] Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość 

poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili z roku na rok przez osiem dni, począwszy od dnia 

dwudziestego piątego miesiąca Kislew” (1 Mch 4,42-47.52-56.59). 

 

e. religijne znaczenie ołtarza 

 

Stary Testament rzadko nazywa ołtarz „stołem Jahwe” (Ez 44,16; Ml 1,7.12). Ta rezerwa wobec „stołu” 

wywodzi się prawdopodobnie ze sprzeciwu traktowania ofiar jako posiłku przyniesionego Bogu (por. Dn 

14,1-22).  

 

Ołtarz całopaleń – na którym dzień i noc płonie ogień (por. Kpł 6,5-6) – traktowany był natomiast jako 

swego rodzaju ognisko domowe, skoro świątynia miała być mieszkaniem Boga.  

 

Ołtarz był też znakiem obecności Bożej. Często był pamiątką ukazania się Boga w tym miejscu, Bożej 

teofanii (por. Rdz 12,7; 26,24-25). 

 

Ołtarz w końcu traktowany był jako narzędzie mediacji, pośredniczenia. Na nim ludzie składali swoje 

ofiary, oddając je Bogu, Ten zaś odpowiadał swoim błogosławieństwem. Również zawarcie przymierza 

domagało się obecności ołtarza.  

 

2. OŁTARZ W KOŚCIELE  
 

a. Historia materialnych ołtarzy nie kończy się na czasach machabejskich. Od momentu Wieczerzy Pańskiej 

– podczas której Jezus razem z Dwunastoma uczniami zajął miejsce przy stole – rozpoczyna się epoka 

nowych ołtarzy. Tym razem mają one formę stołu, przy którym – po śmierci Chrystusa – apostołowie 

sprawują pamiątkę ofiary Pana („Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we 

Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? [...] nie możecie zasiadać 

przy stole Pana i przy stole demonów” – 1Kor 10,16.21). Jakieś wyobrażenie o formie tych stołów daje fresk 

przedstawiający Łamanie Chleba (Fractio Panis), znajdujący się w katakumbach Pryscylli (Capella Greca), 

datowany na początek II wieku po Chrystusie.  

 

Trudno jednak mówić o chrześcijańskich ołtarzach w pierwszych trzech wiekach istnienia Kościoła, w 

okresie prześladowania chrześcijan. W Dziejach Apostolskich czytamy: „Ci wszyscy, co uwierzyli, 

przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według 

potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z 

radością i prostotą serca” (Dz 2,44-45). Z tego tekstu możemy wnioskować, że w czasach apostolskich 

chrześcijanie uczęszczali do świątyni jerozolimskiej lub do synagog. Natomiast Eucharystię, czyli „łamanie 

chleba” sprawowali w domach prywatnych, które nazywano domowymi kościołami, domami modlitwy. 

Dopiero w IV wieku, gdy chrześcijanie otrzymali wolność wyznawania swojej wiary, zaczęto budować 

świątynie z ołtarzami z prawdziwego zdarzenia.  

 

b. Współczesna prefacja śpiewana podczas poświęcenia materialnego ołtarza wskazuje na jego wieloraką 

rolę:  

   

 jest znakiem Chrystusa, z którego boku wypłynęły Krew i woda, źródło sakramentów Kościoła, 

 jest stołem świątecznym dla tych, których Chrystus zaprasza na ucztę,  
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 jest miejscem gdzie wierni składają swoje troski i ciężary, a otrzymują nową moc ducha na dalszą 

drogę życia,  

 jest on miejscem ścisłego zjednoczenia z Bogiem i pokoju, 

 jest źródłem jedności Kościoła i braterskiej zgody, z którego wierni czerpać będą ducha wzajemnej 

miłości, 

 jest ośrodkiem, w którym wielbimy Boga, aż z radością dojdziemy do wiecznych przybytków, gdzie 

będziemy Bogu składać ofiarę chwały razem z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem i Żywym 

Ołtarzem. 

   

c. Mając przed oczyma olbrzymią rolę, jaką odgrywa ołtarz w chrześcijańskim kulcie, nie do pojęcia – poza 

przypadkiem choroby – jest dość powszechny obyczaj polskich katolików polegający na wystawaniu w 

czasie Mszy świętej poza kościołem. Zamiast być jak najbliżej ołtarza, oni oddalają się od niego. Wydaje 

się, jakby akcja liturgiczna raczej im przeszkadzała, aniżeli pomagała w uczestnictwie w Eucharystii.  

 

Skąd się to bierze? Z bojaźni przed świętością liturgii? Nie. Bierze się to raczej z nonszalancji, z braku 

poczucia jedności z Chrystusem; z poczucia niechęci do bliższego spotkania z Nim. Stąd też tak wielu 

odchodzi po Eucharystii nie przemienionych, a Chrystus wcale nie idzie wraz z nimi do ich domów, bo oni 

wcale Go nie pragną. Daleko im do postawy Zacheusza, który gorąco pragnął zobaczyć Chrystusa, a nie 

mogąc tego osiągnąć z powodu tłumu, wydrapał się na drzewo. Ponieważ zaś gorąco pragnął zobaczyć 

Jezusa, nie tylko że dostrzegł Go w tłumie, ale również spotkał się z nim w swoim własnym domu.  

 

Uczestnicy Eucharystii sprzed kościoła więcej tracą, niż zyskują, a zamiast ubogacać innych, gorszą ich 

swoją obojętnością. Pamiętajmy, że stosunek do ołtarza jest także probierzem naszej wiary (por. ks. Edward 

Staniek, Homilie na niedziele i święta. Stanąć blisko ołtarza). 

 

3. NOWY TESTAMENT  
 

a. Jezus – ołtarzem duchowym 

 

Lecz w chrześcijaństwie dokonuje się też inna znacząca zmiana. Sam Ojciec niebieski poświęca ołtarz 

duchowy, którym jest Chrystusa. Chrystus jest „Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat” (J 10,36). 

Następnie Chrystus dokonał aktu konsekracji samego siebie: „A za nich Ja poświęcam w ofierze samego 

siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17,19). Ołtarzem Nowego Przymierza jest Krzyż Chrystusa. 

Chrystus „nakazał nam sprawować na wieki pamiątkę ofiary, którą sam Tobie złożył na ołtarzu krzyża”. 

 

Dzięki temu – na krzyżu – dokonał się proces przejścia od ołtarza materialnego do ołtarza duchowego. W 

nowej świątyni (por. J 2,21), którą jest ciało Chrystusa, sam Chrystus staje się żywym ołtarzem niebiańskiej 

świątyni („Kto łączy się z Ciałem i krwią Pana, ten łączy się z ołtarzem, którym jest Pan” – 1Kor 10,16-21).  

 

Ojcowie Kościoła rozwinęli tę myśl, podkreślając, iż Zbawiciel stał się jednocześnie kapłanem, ofiarą i 

ołtarzem (św. Ambroży). Podobna myśl znajdzie się w piątej Prefacji Wielkanocnej: „Chrystus przez ofiarę 

swojego Ciała na krzyżu sam stał się Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem ofiarnym”. 

 

b. Chrześcijanin – duchowym ołtarzem 

 

Ołtarz był zawsze sercem Kościoła. Serce każdego chrześcijanina winno stać się takim centrum Kościoła, 

którym my jesteśmy, na którym jest składana ofiara miłości.  

 

Idąc tym tropem, męczennik Polikarp, biskup Smyrny, wzywa wdowy do pobożnego życia, ponieważ są one 
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„ołtarzem Boga”. W wieku III Orygenes pisał: „ołtarze [...] wykonywane przez Fidiasza, Polikleta i innych 

artystów [...] są martwe i podlegają niszczycielskiemu działaniu czasu, nasze natomiast trwają w duszy 

nieśmiertelnej”. Papież Grzegorz Wielki dopowie do tego: „Czym jest ołtarz Boży, jeśli nie duchem dobrze 

żyjących? [...] Słusznie więc serce sprawiedliwych zwie się ołtarzem Boga”. O tym samym uczy też prefacja 

(nr 84) odmawiana podczas obrzędu poświęcenia ołtarza: „Tutaj wierni czerpią Twojego Ducha ze zdrojów 

wypływających z Chrystusa jako duchowej skały, przez co sami stają się ofiarą świętą i żywym ołtarzem”. 

 

Szerszy komentarz utożsamiający ołtarz z sercem chrześcijanina przekazuje nam św. Cezary z Arles: 

„Zobaczmy, bracia, czy i w nas samych nie ma dwóch ołtarzy, mianowicie ołtarza naszego ciała i ołtarza 

naszego serca. Stąd Bóg oczekuje od nas podwójnej ofiary. Jednej, abyśmy byli czyści ciałem, a drugiej, 

byśmy byli czystego serca. Na ołtarzu zewnętrznym, czyli w naszym ciele, ofiarowane są dobre czyny. W 

sercu natomiast niech święte myślenie wydziela zapach świętości. Na ołtarzu naszego serca nieustannie 

dokonujmy tego, co podoba się Bogu. Wtedy dopiero we właściwym porządku będziemy celebrować z 

radością konsekrację ołtarza, gdy ołtarze naszych serc i ciał z czystym sumieniem ofiarujemy Bożemu 

majestatowi. Nie wiem, z jaką czelnością i z jakim sumieniem spodziewa się cieszyć z konsekracji ołtarza 

ten, kto nie stara się strzec czystości na ołtarzu swego serca (św. Cezary z Arles, Ołtarz w kościele i ołtarz 

naszego serca). 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec jak najserdeczniej dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia tego starożytnego i 

pięknego domu Bożego oraz wznieśli w nim nowy ołtarz: 

 

- księdzu proboszczowi, Adamowi Prozorowskiemu, który doprowadził do kapitalnego remontu tego 

kościoła i poświęcenia ołtarza,  

- Komitetowi Ratowania Kościoła Parafialnego,  

- księdzu wikariuszowi Arturowi Rembalskiemu,  

- rezydentowi ks. Zdzisławowi Potrawiakowi oraz wszystkim obecnym tutaj kapłanom, za ich dzisiejszą 

modlitwę,  

- Wójtowi Tarnowa Podgórnego i Radzie Gminy, 

- każdemu z Darczyńców,  

- architektowi,  

- kierownikowi budowy i inżynierowi nadzoru,  

- ekipie budowlanej, 

- artystom, którzy zdobili wnętrze tutejszej świątyni, 

- służbie liturgicznej,  

- scholi liturgicznej, 

- wszystkim drogim Parafianom i Gościom. 

 

W tym uroczystym dla Tarnowa Podgórnego dniu módlmy się słowami psalmu: 

 

„Ześlij światłość swoją i wierność swoją:  

niech one mnie wiodą  

i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę  

i do Twych przybytków!  

I przystąpię do ołtarza Bożego,  

do Boga, który jest moim weselem”  

(Ps 43, 3-4)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II, 

30.6.2014 
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Abp Stanisław Gądecki. Miłość Chrystusa źródłem świętości. Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II 

(Środa, Kolegiata Średzka – 30.06.2014) 

 

Po 46 latach od momentu pobytu kard. Wojtyły w Środzie, spotykamy się dzisiaj na wprowadzeniu jego 

relikwii do tutejszej kolegiaty; relikwii świętego.  

 

Skąd się wzięła jego świętość? Stawiamy sobie to pytanie, ponieważ sami chcemy zaczerpnąć siły z tego 

samego źródła, by nasze życie zbliżyło się do swego pierwowzoru. By stało się tym, czym być powinno.  

   

Z tej racji pragnę – razem z Wami – zastanowić się nad trzema sprawami: nad miłością Piotra do Jezusa, nad 

miłością Jana Pawła do Jezusa, wreszcie nad naszą, osobistą miłością do Zbawiciela. Pytanie o źródło 

świętości Jana Pawła to ostatecznie pytanie o miłość. To ona bowiem daje siłę do podążania drogami 

świętości. 

 

1. MIŁOŚĆ PIOTRA DO JEZUSA  
 

Jej pierwowzorem była miłość Piotra do Jezusa.  

 

a. Nad Morzem Tyberiadzkim – po swoim zmartwychwstaniu – Jezus trzykrotnie pyta Piotra i to za każdym 

razem nieco inaczej: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Szymonie, synu Jana, czy 

miłujesz Mnie? Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Jest to jedyne miejsce w Ewangelii, w którym 

mowa o miłości ucznia do Jezusa.  

 

W tym momencie Jezus nie pyta Piotra o jego talenty, zdolności, umiejętności. Nie pyta tego, który 

niedawno Go zdradził, czy od tej pory będzie Mu wierny, czy więcej nie zdradzi. On pyta tylko o jedyną 

rzecz; czy ty Mnie kochasz? 

 

Jezus nie pyta Piotra: „czy miłujesz ich?” On pyta: „Piotrze, czy miłujesz Mnie?” Owce nie zostały 

powierzone miłości, jaką Piotr może czuć lub nie odczuwać w stosunku do owiec, ale jego miłości do 

Chrystusa, której wyrazicielem jest Piotr.  

 

Przy żarzących się węglach na dziedzińcu Annasza Piotr trzy razy zaparł się Mistrza. Przy żarzących się 

węglach nad Morzem Tyberiadzkim trzykrotnie – czyli w stopniu najwyższym – potwierdził swoją miłość. 

Cały autorytet Piotra i jego następców wypływa z miłości.  

 

W tym urzekającym dialogu (por. J 21,15-19) – prowadzonym między Zmartwychwstałym Panem a Piotrem 

– dochodzi do głosu wymowne przejście od słowa „miłuję” (agapo) do słowa „kocham” (filo). W języku 

greckim słowo agape oznacza miłość bezgraniczną, całkowitą i bezwarunkową. Taką miłością Bóg kocha 

człowieka. Piotr – po tym, jak doznał gorzkiego smaku własnej słabości – nie odpowiada Jezusowi „miłuję 

Cię”, ale mówi z pokorą: „Panie, kocham Cię [filó se]. Kocham pokorną, ludzką miłością. Kocham, tak jak 

potrafię kochać. Słowo filia wyraża bowiem przyjaźń, czułą, ale nie całkowitą.  

 

I wtedy Jezus ustępuje. Nie chce wymuszać na Piotrze miłości bezgranicznej (agape), czyli czegoś, do czego 

ten nie jest zdolny. Przyjmuje jego przyjaźń, jedyną, do jakiej Piotr jest zdolny. Tak więc ostatecznie, to 

Jezus dostosowuje się do Piotra, a nie Piotr do Jezusa. „I właśnie to Boże dostosowanie się daje nadzieję 

uczniowi, który poznał cierpienie związane ze zdradą. Z tego rodzi się ufność, czyniąca go zdolnym do 

pójścia za Jezusem do samego końca” (Benedykt XVI, Katecheza podczas audiencji generalnej – 

24.05.2006). 

 

b. Dlaczego Chrystus na to się zgodził? Dlaczego – mimo zdrady – przyjął Piotrowe wyznanie? Uczynił tak 

dlatego, ponieważ On nigdy nie zerwał przyjaźni z Piotrem. On zachował w sobie niezmienioną miłość do 
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Piotra i to właśnie ona pozwoliła Piotrowi stać się innym człowiekiem. Kto może pomóc temu, który błądzi, 

jeśli nie ten, kto jest jego przyjacielem, także wtedy, a może nawet przede wszystkim wtedy, gdy zniewaga 

dotknęła jego samego?  

 

Miłość Chrystusa była stała i bezgraniczna. Nie była ona podobna do miłości zmiennej, czysto ludzkiej, 

która zawsze kieruje się względem na doskonałość lub niedoskonałość ukochanego człowieka. Dlatego 

miłość chrześcijańska – idąc po śladach miłości Chrystusowej – zgadza się na wszystkie niedoskonałości i 

słabości osoby ukochanej i trwa przy nim mimo wszystko. Gdyby tak nie było, Chrystus musiałby najpierw 

znaleźć tak doskonałego człowieka, który byłby godny Jego miłości (por. Søren Kierkegaard, Gli atti 

dell’amore, Milano 1983,341-344).  

 

Nad Jeziorem Tyberiadzkim Piotr złożył wyznanie miłości: „Ty wiesz, że Cię kocham” i odtąd stał się 

vicarius amoris Christi, tj. „zastępcą miłości Chrystusa”. Dlatego też – wzorem Chrystusa – będzie mógł 

oddać swoje życie za owce.  

 

„Miłość Chrystusa – powie św. Augustyn – powinna gorzeć w duszy pasterza tak wielkim płomieniem, by w 

nim zagasł naturalny lęk przed śmiercią. Bo chociaż pragniemy być z Chrystusem, to jednak boimy się 

umierania. Ale niech moc miłości przezwycięży w nas gorycz śmierci dzięki Temu, który jest naszym 

życiem i który zechciał umrzeć za nas.  

 

Gdyby śmierć nie była tak gorzka, ale lekka, to i chwała męczenników nie byłaby tak wielka. Dobry Pasterz 

dał swoje życie za owce, a spośród nich wybrał sobie tak wielu męczenników. O ileż więc bardziej powinni 

aż do śmierci walczyć za prawdę i aż do rozlewu krwi przeciwstawiać się grzechowi ci, którym Pan 

powierzył pieczę nad owcami i ustanowił ich nauczycielami i pasterzami” (Augustyn, Komentarz do 

Ewangelii św. Jana, Traktat 123, 5). 

 

2. MIŁOŚĆ NASTĘPCY ŚW. PIOTRA  

 

Drugą kwestią jest miłość następcy św. Piotra – tj. Jana Pawła II – do Chrystusa. On sam – w 25-rocznicę 

rozpoczęcia swojego pontyfikatu – wyznał to w następujących słowach: „Dwadzieścia pięć lat temu [...] 

głosem Kolegium Kardynałów, zmartwychwstały Chrystus rzekł do mnie, jak ongiś do Piotra nad Jeziorem 

Genezaret: «Paś owce moje». A w duszy brzmiało echo pytania, które ongiś usłyszał Piotr: «Czy mnie 

miłujesz? Czy mnie miłujesz bardziej...?» [...]  

 

Dziś dzielę się z wami, drodzy bracia i siostry, tym doświadczeniem, które przez ćwierć wieku trwa 

nieustannie. Każdego dnia odbywa się w mym sercu ten dialog, a w duchu wpatruję się w to łaskawe 

spojrzenie zmartwychwstałego Chrystusa, które ośmiela, aby jak Piotr ze świadomością swej ludzkiej 

ułomności ze spokojem odpowiadał: «Panie, Ty wiesz... Ty wiesz, że Cię kocham», a potem podejmować 

zadania, jakie On sam przed nami stawia” (Jan Paweł II, Panie, Ty wiesz, ze Cię kocham... Homilia z okazji 

25 rocznicy pontyfikatu, Watykan – 16.10.2003).  

 

Benedykt XVI podkreślił tę niezbędną cechę swojego poprzednika: „Całe życie czcigodnego Jana Pawła II 

dokonało się w znaku tej miłości, tej umiejętności podarowania się w sposób wielkoduszny, bez ograniczeń, 

bez reszty, bez żadnych kalkulacji. Tym, co go poruszało, to była miłość do Chrystusa, któremu poświecił 

życie, miłość przeobfita i bezwarunkowa. I dlatego coraz bardziej przybliżał się do Boga w miłości, on 

potrafił zawsze stawać się towarzyszem podróży współczesnego człowieka, rozlewając woń miłości Bożej. 

[...] Postępujące wciąż osłabienie fizyczne, istotnie, nigdy nie naruszyło jego silnej wiary, jego pełnej blasku 

nadziei, jego żarliwej miłości. Pozwolił całkowicie spalić się dla Chrystusa, dla Kościoła, dla całego świata: 

jego cierpienie przeżywane było aż do końca z miłości i dla miłości” (Benedykt XVI, Homilia w 5-tą 

rocznicę odejścia do domu Ojca Czcigodnego Jana Pawła II, Watykan – 30.03.2010). 

Papież Polak prawdziwie kochał Chrystusa i swoim życiem dowodził, że człowiek dzięki współpracy z 
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Bogiem może osiągnąć szczyt świętości. Może – dzięki łasce Bożej – upodobnić się do samego Chrystusa. 

Dlatego stał się znakiem sprzeciwu wobec wszelkiego minimalizmu etycznego, moralnego i intelektualnego, 

wobec przeciętności, wobec logiki życia „z dnia na dzień”, wobec koncepcji życia, której nie przenika i nie 

porusza żadna głębsza myśl, żadne ożywcze tchnienie ducha, które nie chce się rozwijać, i pragnie 

poprzestać na poziomie zadowolenia ze swego status quo (por. Dariusz Piórkowski SJ).  

 

3. NASZA MIŁOŚĆ DO CHRYSTUSA  

 

Wreszcie trzecia i ostatnia kwestia, to nasza miłość do Chrystusa, która pociąga nas do świętości. 

Ostatecznie bowiem, kanonizacja to nie tyle pytanie o świętość Jana Pawła, ta już została stwierdzona, ale to 

pytanie o nas samych, o miłość każdego z nas; o miłość osobistą, miłość naszych rodzin, naszej Ojczyzny i 

świata do Chrystusa. „Czy kochasz Mnie”? 

 

To pytanie zostało skierowane nie tylko do kapłanów, ale także do każdego z wiernych świeckich, któremu 

została poruczona choćby mała trzódka (por. Łk 12,32). Każdy z nas ma owcę.  

 

„Jeśli w sprawach doczesnych nikt nie żyje dla siebie, lecz wszyscy: rzemieślnik, rolnik, kupiec, wszyscy 

przyczyniają się do dobra wspólnego i do pożytku bliźniego, to tym bardziej należy to czynić w rzeczach 

duchowych. To przede wszystkim oznacza żyć. Podobnie jak ten, który żyje dla siebie i pogardza 

wszystkimi, jest niepotrzebny, nawet nie jest człowiekiem i nie należy do naszego rodzaju. [...]  

 

Kto bowiem stara się o cudze dobro, ten nie zasmuca nikogo, lecz nad wszystkimi się lituje, pomaga na 

miarę swoich możliwości. Z nikogo nie będzie zdzierać, nikogo nie będzie wyzyskiwać, nie będzie kraść, 

nie będzie fałszywie świadczyć. Będzie się wystrzegał wszelkiej niegodziwości, będzie pełnił cnotę, będzie 

się modlił za swych nieprzyjaciół, będzie czynił dobrze tym, którzy go prześladują. Choćby doznał tysiąca 

zniewag, nie będzie złorzeczył ani nikogo łajał. [...] A jeśli pamiętamy tylko o sobie, to zupełnie nie 

będziemy dbali o innych” (św. Jan Chryzostom, Homilia na Ewangelię według św. Mateusza, 77,6).  

 

Dzisiaj Chrystus zwraca się do każdego z was z tym samym pytaniem: czy ty Mnie kochasz? Nie żąda od 

nas, abyśmy umieli przemawiać do tłumów, kierować organizacją albo zarządzać majątkiem. Prosi nas, 

abyśmy Go kochali. Wszystko inne będzie z tego wynikać.  

 

Niektórzy powiedzą za Piotrem: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,16). Inni powiedzą: „Panie, 

Ty wiesz, jak bardzo chciałbym Cię kochać, naucz mnie kochać Ciebie, abym mógł iść za Tobą”. Ważne 

jest, aby nie zejść z drogi, ale iść naprzód nie tracąc z oczu celu, aż do dnia, w którym będziecie mogli 

całym sercem powiedzieć: „Ty wiesz, że Cię kocham!” Kochajcie Chrystusa, jak On was kocha. Kochajcie 

Kościół, jak kocha go Chrystus. 

 

„Prawdziwa miłość nie stawia warunków, nie oblicza, nie wypomina, ale po prostu kocha. Jakże bowiem 

moglibyście być odpowiedzialni za dziedzictwo, które przyjęliście tylko częściowo? Jak można 

uczestniczyć w budowie czegoś, czego się nie kocha całym sercem?” (Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w 

Castel Gandolfo do uczestników VII Międzynarodowego Forum Młodzieży, Castel Gandolfo – 17.08.2000). 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec więc pomódlmy się za wstawiennictwem świętego Jana Pawła:  

 

„Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli św. Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, spraw, 

prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski 

Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka”.  
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wyjście pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, 

6.7.2014 

Abp Stanisław Gądecki. Ze względu na Twoją większą wiarę. Wyjście pieszej pielgrzymki na Jasną 

Górę (Katedra Poznańska – 6.07.2014). 
 

Księże Tomaszu, Kapelanie Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki,  

Księże Rafale, Ojcze Duchowny Pielgrzymki, 

Księże Konradzie,  

Drodzy Kapłani, Przewodnicy grup, 

Klerycy, 

Kochani Pielgrzymi,  

Drodzy rodzice, krewni i przyjaciele pielgrzymów, 

Uczestnicy pielgrzymki duchowej,  

Członkowie służb liturgicznych, muzycznych, medycznych, porządkowych i logistycznych, 

Słuchacze Katolickiego Radia Emaus!  

   

„Gorąco pragnę udać się osobiście – pisze w swoich wspomnieniach św. papież Polak – modlić w 

najważniejszych miejscach, które w Starym i Nowym Testamencie były świadkami Bożych interwencji aż 

po największą z nich, czyli po tajemnicę Wcielenia i Paschy Chrystusa. Miejsca te trwale zapisały się w 

mojej pamięci, gdy w 1963 r. dane mi było nawiedzić Ziemię Świętą. Było to niezapomniane przeżycie. Do 

dzisiaj wracam chętnie do pełnych wzruszenia stronic, jakie wówczas zapisałem: «Do tych miejsc trafiam, 

które wypełniłeś sobą raz na zawsze. [...] Ach, miejsce! Ileż razy, ilekrotnie się przeobrażałoś, nim z Jego 

miejsca stałoś się moim! Kiedy On cię wypełnił po raz pierwszy, nie byłoś jeszcze żadnym miejscem 

zewnętrznym, byłoś tylko łonem Jego Matki. Jakże pragnąłbym wiedzieć, że kamienie, po których stąpam w 

Nazarecie, to te same, których dotknęła Jej stopa, gdy była jedynym miejscem Twoim na ziemi. Spotkanie z 

Tobą przez kamień, którego dotknęła stopa Twojej Matki! Ach, miejsce ziemi, miejsce ziemi świętej – 

jakimże miejscem jesteś we mnie! Dlatego właśnie nie mogę po tobie stąpać, muszę klęknąć. Przez to 

dzisiaj potwierdzam, że byłoś miejscem spotkania. Przyklękam – przez to wyciskam na tobie pieczęć. 

Zostaniesz tutaj z moją pieczęcią – zostaniesz, zostaniesz – a ja zabiorę ciebie i przeobrażę w sobie na 

miejsce nowego świadectwa. Odchodzę jako świadek, który świadczy poprzez tysiąclecia» (K. Wojtyła, 

Poezje. Kraków 1998, s. 169). Tyle św. Jan Paweł II o duchowym sposobie swojego pielgrzymowania. 

 

PIELGRZYMKI BIBLIJNE 
 

On – podobnie jak wy wszyscy, drodzy Pielgrzymi – wchodził całym sobą w tę historię zbawienia, która w 

istocie, od samych swoich początków, była jednym wielkim pielgrzymowaniem po drogach wiary.  

 

Wielki exodus Abrahama, wędrówki następnych patriarchów, wyjście z Egiptu, przejście przez Morze 

Czerwone, przejście przez pustynię, pokusy i grzech, wejście do Ziemi Obiecanej. Droga do niewoli 

babilońskiej i powrót do dawnej ojczyzny, ziemi całkowitego zjednoczenia z Bogiem. Stąd człowiek wierny 

czasów Starego Testamentu przedstawia się Bogu „gościem jestem u Ciebie, przechodniem” (Ps 39, 13; 

119,19). 

 

A potem w ziemi ojczystej pielgrzymowanie do Jeruzalem, na świętą górę Syjon, przy wtórze radosnych 

„pieśni pielgrzymkowych” (Ps 120-134). Trzy razy w roku – na święto Pesah, Szewout i Sukkot. I jeszcze ta 

zapowiedź eschatologicznych horyzontów, gdy wszystkie ludy ziemi przyjdą na Syjon (por. Iz 2,2-4; 56,6-8; 

66,18-23; Mi 4,1-4; Za 8,20-23). Pielgrzymka narodów na ucztę czasów ostatnich (Iz 25,6). 

 

Potem przychodzą czasy Jezusowe. Czasy tego Jezusa, który sam przedstawia się jako „Droga” (por. J 14,6). 

Który przez wcielenie wyrusza na drogę swojego ludu i całej ludzkości jednocząc się z każdym 
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człowiekiem. On nie tylko pokazuje drogę, którą należy iść do Boga, lecz sam nią kroczy. On sam jest 

Drogą do Boga. Już jako dziecko pielgrzymuje wraz z rodzicami do Jeruzalem, do świątyni. Jego 

działalność publiczna stopniowo formuje się jako nieustanne pielgrzymowanie od Galilei przez Samarię do 

Judei, do Jeruzalem, gdzie został ukrzyżowany. Ewangelista Łukasz opisuje całą działalność Jezusa jako 

jedną wielką podróż, której celem jest wniebowstąpienie (por. Łk 9,51; 24,51). Śmierć Jezusa Łukasz 

ukazuje – w scenie Przemienienia – jako „wyjście” (exodus) z tego świata. On wzywa uczniów, by poszli za 

Nim: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje” (Mt 16, 24). 

 

Uczniowie Jezusa, natchnieni przez Ducha Świętego, rozchodzą się na wszystkie strony świata, idą między 

różne narody, z Jeruzalem do Rzymu, wszędzie głosząc ewangelię Chrystusową. Oni również – czego 

świadectwem Dzieje Apostolskie – definiują życie chrześcijańskie jako „drogę” (Dz 2,28; 9,2; 16,17; 18,25-

26) do Niebieskiego Jeruzalem (Apokalipsa). Chrześcijanin jest świadom tego, iż na ziemi jest 

„podróżnikiem”, „obcokrajowcem i przybyszem”, a jego „ojczyzna jest w niebie”. Uczniowie Chrystusowi 

przeszli wszystkie ważniejsze drogi rzymskie i szlaki morskich, spotykali się z różnymi językami i 

kulturami: od Azji Mniejszej do Italii, od Afryki do Hiszpanii i Galii i w końcu od Niemiec do Brytanii, od 

krajów słowiańskich po Indie i Chiny. W późniejszym czasie udali się w kierunku nowych krajów i nowych 

narodów, do Ameryk, Afryki, Oceanii, przygotowując tam „drogę Chrystusowi”. 

 

Po śladach uczniów Jezusa podążają chrześcijanie udając się do miejsc świętych, w których objawił się Bóg 

lub które związane są z życiem, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa i jego świętych. W 

IV i w V wieku w Kościele pojawia się ruch mnisi: migracja ascetyczna, exodus religijny. Pobożni ludzie 

idą na pustynię i tam rozważają historię zbawienia. Hieronim i jego uczennice Paulina i Eustachia ruszają do 

Ziemi Świętej. Zamieszkują w Betlejem w pobliżu groty, gdzie narodził się Chrystus. Wznoszą pustelnie na 

pustyni Judejskiej a także w Syrii, Kapadocji, w Egipcie. Wzywają chrześcijan, by pielgrzymowali do 

miejsc świętych, ale równocześnie zwracają uwagę na niezrozumienie sensu pielgrzymowania. Grzegorz z 

Niszu zwraca uwagę pielgrzymów, że „prawdziwa pielgrzymka prowadzi pielgrzyma od rzeczywistości 

fizycznej do duchowej, od życia w ciele do życia w Panu, a że nie jest to po prostu wyjazd z Kapadocji do 

Palestyny. A św. Augustyn radzi: „Wejdę w siebie samego: prawda mieszka w sercu człowieka! [...] I 

odnajdę siebie samego!”  

 

Gdy muzułmanie zajmują Ziemię Świętą (638) pielgrzymowanie chrześcijańskich pątników staje się o wiele 

trudniejsze. Wtedy otwierają się nowe drogi pielgrzymkowe na Zachodzie (Rzym, św. Jakub w Compostelli, 

sanktuaria maryjne w Loreto, Tours, Canterbury, Padwa i inne). Średniowiecze niesie ze sobą wielkie fale 

pielgrzymowania we wszystkich kierunkach Europy. Pielgrzymi dają początek licznym zakonom, które 

przypominają światu o pielgrzymim charakterze całej wspólnoty chrześcijańskiej, 

 

W XIII wieku pojawia się św. Franciszek, który wraz ze swymi braćmi franciszkanami rusza do Ziemi 

Świętej. Tam, do dnia dzisiejszego strzegą oni miejsc świętych w Izraelu i na Bliskim Wschodzie (Syria, 

Liban, Cypr, Jordania, Egipt).  

 

W roku 1300 w Rzymie po raz pierwszy ogłoszono Jubileusz, który przyciągnął do wiecznego miasta 

tysiące pielgrzymów. Pielgrzymki do Rzymu powtarzają się w długim ciągu lat świętych. Rzym staje się 

kulturalnym i religijnym centrum Europy Zachodniej. W XV i w XVI wieku – dzięki odkryciu Nowego 

Świata – przełamuje się eurocentryczna wizja świata, a chrześcijański Zachód – podzielony przez kłótnie – 

traci jedność ze swoim centrum w Rzymie. Pojawiają się alternatywne cele pielgrzymowania, jakimi są 

wielkie sanktuaria maryjne. W wieku XVIII i w XIX kontynuowane jest pielgrzymowanie do nowych 

centrów wiary (Guadelupe, Lourdes, Aparecida...).  

 

Odnowiona świadomość, że Lud Boży jest nieustannie w drodze doszła do głosu ponownie na Soborze 

Watykańskim II. W swoich konstytucjach sobór podkreśli „wędrujący” charakter Kościoła. Całe życie 

chrześcijańskie sobór zdefiniuje jako pielgrzymowanie w wierze. Ten charakter Kościoła pielgrzymującego 

został wsparty pielgrzymkami papieży – Jana XXIII do Loreto na początku soboru (1962) i Pawła VI do 
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Ziemi Świętej pod koniec soboru (1964). Potem nastąpiły pielgrzymki papieża Pawła VI i Jana Pawła II, 

Benedykta XVI, Franciszka. 

 

Pielgrzymka różni się od turystyki. Turystyka jest ucieczką od życia codziennego do czegoś 

niecodziennego, zabawnego, natomiast pielgrzymowanie jest podróżowaniem do określonego celu. Jednym 

z pierwszych celów, z powodu których Kościół zachęca do pielgrzymowania, jest pogłębianie wiary i życia 

duchowego. Pielgrzymka jest naszym podróżowaniem do Boga. „Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; 

Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. W świątyni 

tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę” (Ps 63,2-3).  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Zgromadzeni dzisiaj w Poznańskiej Katedrze wierni zamierzają odbyć swoją pielgrzymkę do Boga z 

pomocą Maryi. Dlaczego udajecie się na Jasną Górę? Idziecie tam uczyć się od Maryi większej wiary.  

 

„O Najświętsza Dziewico – uczył św. Alfons Liguori – Ty posiadałaś większą wiarę niż wszyscy ludzie i 

wszyscy aniołowie.  

Widziałaś swego Syna w stajni w Betlejem, a wierzyłaś, że jest Stworzycielem świata.  

Widziałaś uciekającego przed Herodem, a nie przestałaś wierzyć, że jest Królem królów.  

Widziałaś, jak się rodził, a wierzyłaś, że jest wieczny.  

Widziałaś Go ubogim, potrzebującym pokarmu, a wierzyłaś, że jest Panem wszechświata.  

Widząc Go leżącego na sianie, wierzyłaś, że jest wszechmocny.  

Widziałaś, że nie mówił, a uwierzyłaś, że jest Mądrością nieskończoną.  

Widziałaś Go w czasie śmierci wzgardzonym i ukrzyżowanym, lecz chociaż w innych wiara się chwiała, Ty 

byłaś zawsze mocna w wierze, że On jest Bogiem...  

O Dziewico najświętsza, dla zasług Twojej wielkiej wiary wyjednaj mi łaskę żywej wiary:  

„O Pani, przymnóż nam wiary!” (św. Alfons: Uwielbienia Maryi II, 3, 4). 

 

Dzisiejszą refleksję zakończmy modlitwą pielgrzyma: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty kazałeś 

Abrahamowi wyjść z jego ziemi i rodzinnego domu, strzegłeś go na wszystkich drogach jego 

pielgrzymowania, spraw, aby nasza pielgrzymka zrodziła w nas dojrzalszą wiarę.  

 

Czuwaj o jasnogórska Królowo nad naszą Poznańską Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę, która dzisiejszego 

ranka wyrusza ku Tobie, powierzając się Twojej opiece. Wstawiaj się za pielgrzymami u Boga, aby Ten, 

który Ciebie od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, XIV Niedziela Zwykła, 6.7.2014 

Abp Stanisław Gądecki. Jestem cichy i pokorny sercem. XIV Niedziela Zwykła (Wieleń – 6.07.2014). 

 

W XIV niedzielę zwykłą tematem wiodącym, który łączy wszystkie dzisiejsze czytania liturgiczne, jest 

temat pokory. Pokora ta jest przedstawiona przez dzisiejsze czytania z trzech perspektyw: najpierw przez 

proroka Zachariasza, następnie przez ewangelistę Mateusza, wreszcie przez apostoła Pawła. Jeden temat w 

oczach trzech różnych ludzi, pochodzących z różnych epok.  

   

1. DOBRA NOWINA  

 

a. Zachariasz (Za 9,9-10)  
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Jako pierwszy, temat pokory podejmuje prorok Zachariasz. W epoce hellenistycznej, tj. w epoce pychy 

rozdętej podbojami Aleksandra macedońskiego, prorok zapowiada nadejście władcy pokornego.  

 

Mesjasz, czyli Pomazaniec pokorny różni się diametralnie od władców pysznych: „Oto Król twój idzie do 

ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy” (Za 9,9). To 

mniej więcej tak, jak gdyby król zamiast na czołgu, przyjechał na rowerze. Pokora zapowiadanego Mesjasza 

czyni go podobnym do Mojżesza, który nie pysznił się ze swego wyniesienia, ani przed Bogiem ani przed 

ludźmi: „Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli 

na ziemi” (Lb 12,3). Ona utoruje mu drogę do władzy na całej ziemi. On zaś zaprowadzi sprawiedliwość i 

pokój – jak to zapowiadali wcześniejsi prorocy.  

 

„Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana –  

kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą.  

Będzie panował jako król, postępując roztropnie,  

i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.  

W jego dniach Juda dostąpi zbawienia,  

a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie.  

To zaś będzie imię, którym go będą nazywać:  

«Pan naszą sprawiedliwością»” (Jer 23,5-6). 

 

Sporo ludzi błędnie uważa pokorę za postawę bierną wobec przeciwieństw, za łatwe uleganie innym, brak 

własnego zdania, za potulność i służalczość. Tymczasem człowiek autentycznie pokorny widzi rzeczy w 

prawdzie, takimi, jakimi są i postrzega siebie samego takim, jakim jest naprawdę. Dlatego człowieka 

pokornego nie można upokorzyć. „Pokora nie jest słabością, ale wielką potęgą człowieka, dlatego, że miłość 

jest potęgą” (ks. Jan Twardowski). Pokora polega na przyjmowaniu postawy służebnej w każdej sytuacji 

życiowej (por. J 13,1-11), dlatego nie przekreśla otrzymanych od Boga talentów, ale stara się dzięki nim jak 

najlepiej służyć bliźnim. Pokora zatem odwraca uwagę od egoistycznego zapatrzenia się w siebie, aby 

przeobrazić ją w pełne troski baczenie na innych. Zmierza do wybranych celów bez podejmowania 

fałszywych kompromisów, bez tchórzostwa i taniej ustępliwości. Cierpliwie znosi upokorzenia, jakie niesie 

ze sobą życie. Dlatego też „Pokora jest matką olbrzymów” (Gilbert Keith Chesterton). Taka też jest – 

według proroka Zachariasza – charakterystyka Mesjasza.  

 

b. Jezus  

 

Następnie – po upływie trzech wieków – królewską pokorę ukaże Jezus, dokonując podobnie wjazdu do 

miasta królewskiego, Jerozolimy na osiołku, zamiast na koniu (por. J 12,12-15). 

 

Jezus – podobnie jak Mądrość z Księgi Przysłów – wezwie do siebie wszystkich utrudzonych:  

 

„Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn,  

nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła.  

Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta:  

«Prostaczek [afron] niech do mnie tu przyjdzie».  

Do tego, komu brak mądrości, mówiła:  

«Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam.  
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Odrzućcie głupotę (fronesin) i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi!» (gnosei)” (Prz 9,1-6) 

 

Uosobiona Mądrość z Księgi Przysłów wzywa na biesiadę „prostaczka”, czyli człowieka niewykształconego 

w Prawie Mojżesza, pozbawionego mądrości (gnosis). Zaprasza do szkoły, by nauczyć go Prawa Mojżesza 

(por. Syr 24,19.22-23).  

 

Jezus – odmiennie od Księgi Przysłów – zachowuje dla „prostaczka” inne zadanie. Zamiast posilić 

spragnionego Prawem Mojżesza, On wskazuje na siebie i zachęca: „uczcie się ode Mnie”. On siebie objawia 

jako doskonałe ucieleśnienie Prawa. Nie patrzcie na literę, patrzcie na żywą Osobę. Całe wasze życie 

wpatrujcie się we Mnie, Syna Bożego, jeśli chcecie znaleźć „ukojenie dla dusz [psychais] waszych”.  

 

Dzisiaj trzeba tego samego. Jezus mówi: „Wysławiam Cię Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi”. 

Gdyby było inaczej, wówczas zwycięstwo odnosiłaby ludzka logika, a nie logika krzyża (por. 1Kor 1,18). 

My zaś wpatrujemy się często w „mądrych”, którzy nieraz stoją z dala od wiary, a często są nawet jej 

wrodzy, gdy tymczasem chrześcijaństwo nie potępiając wiedzy i mądrości, potępia pychę i zarozumiałość.  

 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. W historii 

ludzkości wielu dawało tego rodzaju obietnice, ale nie było w stanie ich dotrzymać. Jedynie Ten, który 

przewyższa ludzi oraz świat – tylko Bóg jest w stanie pocieszyć utrudzonych. „Nie ten czy ów, ale wszyscy, 

którzy trwacie w troskach, utrapieniach, w grzechach. Przyjdźcie, nie żebym żądał od was rachunku, lecz 

bym odpuścił wam grzechy. Przyjdźcie, nie dlatego bym potrzebował od was chwały, lecz ponieważ 

potrzebuję waszego zbawienia. [...] «Czego się lękasz?» – powiada – czy tego, byś nie został poniżony, gdy 

będziesz pokorny? Popatrz na Mnie i na wszystkie moje uczynki. Ucz się ode mnie, a wówczas dobrze 

zrozumiesz, jak wielkim to jest dobrem” (Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według świętego 

Mateusza, 38).  

 

Dlaczego nakazy Prawa Mojżesza nakładane przez faryzeuszy były jarzmem ciężkim i nie do uniesienia, 

podczas gdy Prawo, jakie nakłada Jezus jest „jarzmem lekkim”? Jezus nie uwalnia przecież od moralnego 

obowiązku, a jego wymagania są nawet trudniejsze i bardziej radykalne od wymogów Prawa Mojżeszowego 

(por. Mt 5-7). Dzieje się tak dlatego, bo Jezus – w odróżnieniu od ówczesnych rabinów – przekazuje nam 

tylko prawo miłości Boga i bliźniego. To „jarzmo lekkie” ma na celu wypełnienie kochającej woli Ojca 

niebieskiego. Jest to wola wymagająca, ale zawsze pełna miłości dla tego, kto umie ją przyjąć, podobnie jak 

przyjął ją Jezus: z miłością, cichością i pokorą.  

 

c. Paweł  

 

Trzecie spojrzenie na pokorę przekazuje nam dzisiaj św. Paweł Apostoł. „Bo jeżeli będziecie żyli według 

ciała, czeka was śmierć” (Rz 8,13). Rodzajem „życia według zasad ciała” jest pycha. Ona objawia się we 

wszystkich aspektach życia. W stosunkach z bliźnimi czyni nas nadwrażliwymi, sztywnymi, pysznymi, 

niecierpliwymi, przesadnymi w podkreślaniu własnego „ja” i własnych praw, oziębłymi, obojętnymi i 

niesprawiedliwymi w sądach i słowach. Rozkoszuje się w mówieniu o swoich czynach, o przeżyciach 

wewnętrznych, o trudnościach, o cierpieniach, gdy nie jest to wcale potrzebne. W praktykach pobożnych 

lubi patrzeć na innych i ich osądzać. Chce się porównywać z innymi, upatrywać w innych jedynie wady i 

odmawiać im zalet, przypisywać im mało szlachetne pragnienia i intencje, a nawet życzyć im źle. Pycha 

sprawia, że czujemy się obrażeni, gdy nas się poniża, oczernia lub odtrąca, gdy nas się nie szanuje tak, jak 

tego oczekiwalibyśmy.  

 

„Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli” (Rz 8,13). Przykładem 
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człowieka pokornego, „który uśmiercał popędy ciała” był człowiek świecki, Edmund Bojanowski, którego 

Rok teraz obchodzimy. Należał on do kategorii „utrudzonych i obciążonych”; był człowiekiem słabego 

zdrowia, nie posiadał wyższego wykształcenia, żył krótko i to w czasach politycznej niewoli Polaków. A 

jednak – kiedy umarł w 1871 roku – napisano o nim: „zasnął w Panu jeden z najpobożniejszych, 

najpokorniejszych i najzasłużeńczych katolików Wielkopolski”.  

 

„Ten wielkopolski ziemianin – mówił papież Polak – obdarowany przez Boga licznymi talentami i 

szczególną głębią życia religijnego, mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością serca 

prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości 

rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i 

religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. [...] We wszelkich działaniach kierował 

się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako 

‘serdecznie dobry człowiek’, który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne 

środowiska wokół dobra. [...] Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, ojczyzny i 

Kościoła” (Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, Warszawa – 13.06.1999).  

 

2. ŻYCIE  

 

W chrześcijaństwie najwspanialsze jest to, że jest ono dla wszystkich. Chrystus nie stawia żadnych 

zewnętrznych, sztucznych, formalnych ograniczeń ani warunków. Jedno wymaganie trzeba tylko spełnić: 

trzeba chcieć. Nie jest koniecznie potrzebne żadne specjalistyczne wykształcenie, pochodzenie społeczne, 

stan majątkowy, rekomendacje, narodowość – nic, poza własną, dobrą wolą.  

Coś nam się tutaj nie zgadza. Przecież Kościół ciągle stawia jakieś wymagania, księża co rusz wołają, że coś 

„musimy”, że katolik jest do czegoś zobowiązany. Otóż nic podobnego, nie ma żadnego przymusu, 

natomiast są pewne konsekwencje. Samo chrześcijaństwo nie jest obowiązkowe, natomiast jeśli ktoś zostaje 

chrześcijaninem, to podejmuje świadomą i dobrowolną decyzję wiary, wobec której wypada być 

konsekwentnym.  

 

Z konsekwentnym chrześcijaństwem jest trochę tak, jak z podjęciem pracy. Nikt nikogo nie zmusza, aby 

gdzieś pracował, ale jeśli ktoś złoży podanie do firmy i zostanie przyjęty, wtedy musi podjąć odpowiednie 

zobowiązania. I nie może mieć pretensji do szefa, że każe mu robić to, co należy do jego obowiązków. Nikt 

mu nie kazał przyjmować tej pracy, ale jeśli ją podjął, to podjął też określone obowiązki. 

Podobnie jest z wiarą, z tą jednak różnicą, że nie jest to dziedzina oparta na życiowej konieczności – 

podobnie jak praca – lecz na miłości i zaufaniu. Bóg kocha każdego z nas i każdemu ofiarowuje swoją 

miłość. Nie musimy tego daru przyjmować, nikt nas nie zmusza – ale głupotą byłoby odrzucenie go (por. ks. 

Mariusz Pohl). Kto więc będzie zbawiony? – Ten, kto autentycznie tego chce.  

 

Kto – zamiast porównywać siebie z innymi – przypatruje się Chrystusowi i z Niego bierze wzór. Z tego, 

który chociaż był Synem Bożym „nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 

samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi” (Flp 2,6-7).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Zakończmy dzisiejszą refleksję słowami św. Augustyna: „«Wysławiam cię, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś 

te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom».  
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O Panie, mądrym i roztropnym nie przeciwstawiłeś niemądrych i nieroztropnych, lecz prostaczków. Kim są 

ci prostaczkowie? Są to ludzie pokorni. Spraw, o Panie, abyśmy byli pokorni. Istotnie, gdybyśmy chcieli być 

wielkimi, gdybyśmy byli mądrymi i roztropnymi, nie nam zostaną objawione Twoje tajemnice.  

 

[...] Jeśli mówiąc, że jestem mądry, staję się głupi, spraw, Panie, abym mówił, że jestem głupi, a będę 

mądry, lecz spraw, abym to mówił w moim wnętrzu [...] a nie wobec ludzi” (św. Augustyn).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Osieczna, 3.8.2014 

Abp Stanisław Gądecki, Wy dajcie im jeść. XVIII Niedziela Zwykła A (Osieczna - 3.08.2014) 
 

Dzisiaj obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, patronki franciszkańskiej kaplicy zwanej 

Porcjunkula w Asyżu. To patronalne święto - przypadające w rocznicę poświęcenia tejże kaplicy - posiada 

nadzwyczajne znaczenie dla wszystkich zakonów franciszkańskich. W tej maleńkiej kaplicy narodził się 

bowiem Zakon Braci Mniejszych. Tam również miał swój początek Zakon Klarysek. W niej zakończył swój 

doczesny żywot św. Ojciec Franciszek. W tejże kaplicy otrzymał on słynny odpust, który papież Paweł VI - 

konstytucją apostolską Indulgentiarium Doctrina (1967) - poszerzył na każdego, kto w tym dniu nawiedzi 

kościół franciszkański bądź parafialny, spełniając zwykłe warunki konieczne do uzyskania odpustu. W to 

wielkie, franciszkańskie święto rozważamy treść dzisiejszych czytań liturgicznych. Kontemplujemy w nich 

prawdę o Bogu, który troszczy się o człowieka. Troszczy się o człowieka nie częściowo, ale w całości; tak o 

jego potrzeby materialne, jak i duchowe. Kulminacyjnym zaś wyrazem tej troski jest Eucharystia. Dlatego 

dzisiaj chciałbym skupić się tylko na dwóch sprawach; na zapowiedzi uczty mesjańskiej i na jej realizacji. 

Na realizacji tak w wymiarze sakramentalnym, jak i społecznym.  

 

   

1. ZAPOWIEDŹ UCZTY MESJAŃSKIEJ  

   

a. Najpierw - w dzisiejszym pierwszym czytaniu - prorok Izajasz zapowiada nadejście uczty u końca 

czasów. Zaprasza wszystkie ludy na „tę górę", czyli do Jerozolimy, na wzgórze świątynne, aby przyłączyli 

się do radosnej uczty przymierza. Obiecuje obfitość jedzenia i picia, która będzie towarzyszyć 

zapowiadanym czasom ostatecznym.  

   

„Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze  

ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win,  

z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win" (Iz 24,6).  

   

Uczta należy do znanych tematów biblijnych. Prorok nie mówi jednak o jakimkolwiek, zwyczajnym 

posiłku, lecz o uczcie związanej z kultem; o uczcie, która posiada charakter święty. Tego rodzaju uczta 

towarzyszyła każdemu aktowi religijnemu o charakterze uroczystym, gdy cały naród zbierał się w miejscu 

wybranym przez Boga.  
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Przykładem takiej „świętej uczty" była uczta pod Synajem, spożywana na pamiątkę zawarcia przymierza z 

Bogiem. Po raz pierwszy miało to miejsce pod Synajem, na pamiątkę nadania Prawa Mojżeszowi, 50 dni po 

świecie Paschy, w tzw. Święto Tygodni (chrześcijańskim odpowiednikiem tego święta będzie 

Pięćdziesiątnicą zwana też Zielonymi Świątkami). Po zawarciu przymierza na Synaju - kiedy lud 

zobowiązał się wypełnić wszystkie postanowienia Prawa - złożono ofiary, Mojżesz pokropił lud krwią 

przymierza a następnie wszyscy „jedli i pili" (Wj 24,11). Jedli mięso i pili wino. Była to zapowiedź 

przyszłych, dorocznych uczt w świątyni jerozolimskiej (Pwt 16,10-17).  

   

Jezus również wspomni o uczcie w królestwie Bożym, na którą zaproszeni nie przyszli, a ubodzy, ułomni, 

niewidomi i chromi oraz ci z opłotków, którzy zostali przymuszeni do przybycia (Łk 14,15-23).  

   

b. Ale przepowiednia Izajasza nie kończy się na obietnicy świętej uczty. Razem z obietnicą uczty u końca 

czasów prorok zapewnia nas o czymś jeszcze radośniejszym. On przekazuje obietnicę przezwyciężenia 

śmierci: „Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał 

wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć" (Iz 25,7-8). Jak rozumieć te słowa? Z pewnością nie 

dotyczą one naszego życia doczesnego, bo przecież dzisiaj - podobnie jak za czasów Izajasza - wszyscy 

ludzie umierają i nic nie zapowiada, iż stanie się inaczej. Czyżby więc prorok się pomylił? Bynajmniej. On 

po prostu nie mówi o śmierci doczesnej, lecz o śmierci wiecznej. Zapowiada taki czas, w którym nie będzie 

już śmierci wiecznej, o czym zapewni nas później Apokalipsa: „I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już 

odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły" (Ap 

24,4).  

 

Mówiąc, iż Pan Bóg „raz na zawsze zniszczy śmierć", Izajasz przepowiadał zmartwychwstanie umarłych; 

zapowiadał zniszczenie najstraszliwszego wroga ludzkości, jakim jest śmierć wieczna oraz zwiastował 

osiągnięcie przez człowieka nieśmiertelności:  

   

„Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy,  

obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu,  

bo rosa Twoja jest rosą światłości,  

a ziemia wyda cienie zmarłych" (Iz 26,19).  

   

2. SPEŁNIENIE ZAPOWIEDZI  

Jezus wypełnił Izajaszową obietnicę za przyczyną swojej śmierci i zmartwychwstania (1Kor 15,54). 

Wspaniale skomentował to św. Leon Wielki w słowach: „Już dawno zresztą groził naszej śmierci potęgą 

śmierci swojej, mówiąc przez usta proroka Ozeasza: "Będę śmiercią twoją, o śmierci, ukąszeniem twoim 

będę, o otchłani!" Umierając bowiem poddał się prawu śmierci, które zniósł zmartwychwstając. W ten 

sposób przeciął wieczność śmierci i z wiekuistej przemienił ją na doczesną. "I jak w Adamie wszyscy 

umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni" (Kazanie 8 o Męce Pańskiej, 6-8). Śmierć doczesna 

będzie nam towarzyszyć aż do końca czasów, ale zniesiona została śmierć wieczna. Chrystus: „przeciął 
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wieczność śmierci i z wiekuistej przemienił ją na doczesną". Kto wierzy w to i wyciąga z tego 

konsekwencje, ten będzie miał udział w zmartwychwstaniu umarłych.  

   

Ale Jezus wypełnił nie tylko drugą, ale i pierwszą część Izajaszowej obietnicy. Dzisiejsza Ewangelia 

ukazuje Go jako Pana, który przygotowuje ucztę dla swoich sług. Jezus - jako nowy Mojżesz - karmi 

zgłodniałych na pustyni. .  

   

Kiedyś Mojżesz wyprosił od Boga pożywienie w postaci mięsa i chleba; tj. przepiórki i mannę. 

„Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki" (Wj 16,13) a nazajutrz rano pojawiała się manna.  

Chleb na pustyni nie był dany w obfitości, lecz według potrzeby dziennej: „omer na głowę, „według liczby 

osób, które należą do jego namiotu" (Wj 16,16). „Ten, który zebrał wiele, nie miał nic zbywającego, kto zaś 

za mało zebrał, nie miał żadnego braku - każdy zebrał według swych potrzeb" (Wj 16,18).  

   

W bliskości święta Paschy Jezus - podobnie jak Mojżesz na pustyni - dokonuje cudownego nakarmienia 

tłumów, które Go poszukiwały i słuchały Jego nauczania (na pustkowiu - eremon). Jezus nie postępuje tak 

jak uczniowie. Uczniowie chcą, aby każdy myślał o sobie. Powiedzieliby: „Radźcie sobie jakoś sami". Jezus 

postępuje inaczej. On postępuje na sposób Boży; błogosławi i dzieli się z innymi. Podczas tego wydarzenia 

Jezus zachowuje się jak prawdziwy ojciec, który rozpoczyna posiłek modlitwą błogosławieństwa i 

rozdzielaniem chleba swojej rodzinie: „wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił 

błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom". Jezus karmi zgromadzone 

tłumy mięsem (ryb) i chlebem.  

   

a. wypełnienie sakramentalne  

   

Scena cudownego rozmnożenia chleba jest obrazem Kościoła. Na pustyni tego świata, w samym centrum 

zgromadzenia stoi Chrystus, ofiarodawca Słowa i chleba. Dookoła Niego krąg uczniów, którzy przynoszą 

Jezusowi niewiele a w zamian otrzymują chleb pobłogosławiony dla tysięcy. Dookoła zgromadzony tłum, 

spragniony i głodny, skupiony na Jezusie, który jest prawdziwym źródłem życia, zdolny nasycić wszystkich 

w obfitości.  

   

W tym cudownym wydarzeniu możemy dopatrzeć się zapowiedzi Eucharystii, uczty mesjańskiej. Gesty 

Jezusa - z nastaniem wieczoru , usiedli; wziął chleb, spojrzał w niebo, pobłogosławił, połamał, dał uczniom 

- zapowiadają nam Jego zachowanie podczas Ostatniej Wieczerzy (Mt 26,26). A zatem cudowne 

rozmnożenie chleba jest nie tylko dowodem Jezusowego współczucia dla zgłodniałych, którzy słuchają 

Słowa Bożego. Jest czymś więcej niż tylko budującym przykładem, wzywającym do dzielenia się dobrami z 

potrzebującymi. Cud rozmnożenia chleba zwraca naszą uwagę na daleko cenniejszy dar, na samego Jezusa, 

dającego siebie na pokarm, aby człowiek „miał życie i miał je w obfitości" (J 10,10). Zrozumiał to 

Ewangelista Jan komentując tę scenę: „Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie 

Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem 

chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu" (J 6,32-33).  
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Zanim Jezus rozmnożył chleby i mięso, przedtem cały dzień uzdrawiał chorych. Podobnie każda 

Eucharystia zakłada wcześniejsze uzdrowienie chorych, czyli odpuszczenie grzechów - uczy św. Ambroży: 

„Patrz, komu rozdaje: nie leniom, nie tym, którzy zamieszkują w miastach, jakoby w synagogach i 

światowych godnościach, lecz tym, którzy szukają Chrystusa na pustyni. Tych, którzy nie są hardzi, 

przyjmuje Chrystus i z nimi rozmawia Słowo Boże, lecz nie o sprawach światowych, ale o królestwie 

niebieskim. A jeśli są owrzodzeni przez cielesne namiętności, tym łaskawie udziela swojego lekarstwa i co 

za tym idzie: tych, których uleczył od bólu ran, uwolnił też od głodu pokarmem duchowym.  

   

I tak nikt nie otrzymuje pokarmu Chrystusa, jeśli uprzednio nie został uzdrowiony, a ci, którzy są 

przywołani na ucztę, wpierw są uzdrowieni samym powołaniem. Jeśli kto jest chromy, otrzymuje moc 

chodzenia, aby mógł przyjść; jeśli oczy jego są pozbawione światła, nie może wejść do domu Pańskiego, o 

ile nie otrzyma światła.  

   

Tak zachowany jest porządek tajemnicy: najpierw zostaje dane lekarstwo na rany przez odpuszczenie 

grzechów, a następnie stół Pański obfituje w pokarm, choć tłumy nie zostały jeszcze nasycone posilnym 

pożywieniem, ani serca łaknące nie zostały jeszcze nakarmione ciałem i krwią Chrystusa" (Ambroży, 

Wykład Ewangelii św. Łukasza 6,69-71).  

   

b. wypełnienie społeczne  

   

Ale rozmnożeniu chleba przypomina nam, że Bóg rozumie potrzeby człowieka i troszczy się o niego. Cud 

Jezusowy przypomina nam o czułości i troskliwości Boga o każdego, szczególnie o strapionych i 

udręczonych życiem, którzy przyszli do Niego po uleczenie ze swoich chorób.  

   

W tę Bożą troskliwość o człowieka Jezus włącza swoich uczniów: „Wy dajcie im jeść" (Mt 14,16). Tymi 

słowami ustanowił On uczniów bliskimi współpracownikami swojej mesjańskiej działalności; zachęcił ich 

do troski o potrzeby ludu. Uświadomił nam, że w byciu apostołem nie chodzi tylko o słowa, ale również o 

czyn. Słowa stają się puste, kiedy głoszący je odsyła od siebie tych, którzy są w potrzebie. Ewangelia 

głoszona bez potwierdzenia czynami jest odbierana jako nieprawdziwa. Ta zasada, którą dzisiaj nazywamy 

zasadą solidarności, jawi się jako jedna z fundamentalnych zasad chrześcijańskiej koncepcji organizacji 

społecznej i politycznej. Papież Leon XIII nazywał ją „przyjaźnią". Pius XI - „miłością społeczną", a Paweł 

VI - „cywilizacją miłości" (por. Centesimus annus, 10).  

   

A potrzeby ludzkie są wielkie. Jedna trzecia ludności świata jest niedożywiona a jedna trzecia głoduje. Co 

roku na świecie umiera z głodu 15 milionów dzieci. Co 3 sekundy ktoś na świecie umiera z głodu. Aby 

pokryć niezaspokojone potrzeby świata w zakresie żywności i higieny wystarczyłoby 13 miliardów dolarów, 

czyli tyle, ile mieszkańcy USA i Unii Europejskiej wydają dorocznie na perfumy. Ale kraje bogate wolą 

niszczyć żywność, aniżeli obniżyć ceny. My sami zaś - podobnie jak uczniowie na pustyni - posiadamy 

jeden chleb na tysiąc ludzi i robimy wszystko, aby się nim nie podzielić. Czasami czujemy się zwolnieni z 

obowiązku niesienia pomocy materialnej, bo uważamy, że biednym powinny pomagać organizacje do tego 

powołane, albo bogaci, do których nie należymy. Jest to fałszywe podejście. Z czynienia dobrze nikt nie jest 
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zwolniony. Każdy z nas jest wezwany do tego, by pomagać drugim człowiekowi na miarę naszych 

możliwości. Nie mówmy: nie mam nic do ofiarowania. Masz wiele do podarowania. Jeśli cię nie stać na 

pomoc materialną, możesz pomagać dobrym słowem, serdecznym spojrzeniem. Zawsze możesz pomagać 

swoją modlitwą.  

   

W sytuacji rzucającej się w oczy niesprawiedliwości na rozległych obszarach naszej planety, Pan Jezus nie 

wzywa do organizowania rewolucji. On w pierwszej kolejności radzi poszukiwanie królestwa Bożego. 

„Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane" (Mt 

6,33). Szukajcie najpierw panowania Boga w waszych sercach, a wasze „łamanie chleba", wasze dzielenie 

się z innymi zamienia się w mnożenie. Temu „dzieleniu się" z innymi sprzeciwiają się: kradzież, umyślne 

przetrzymywanie rzeczy pożyczonych lub znalezionych, oszustwo w handlu (por. Pwt 25,13-16), 

niesprawiedliwe wynagradzanie za pracę (por. Pwt 24,14-15; Jk 5,4), podnoszenie cen, z 

wykorzystywaniem niewiedzy lub pilnych potrzeb innych (por. Am 8,4-6), przywłaszczanie sobie i 

wykorzystywanie dla prywatnych celów dóbr należących do społeczeństwa lub przedsiębiorstwa, złe 

wykonywanie pracy, oszustwa podatkowe, fałszowanie czeków i rachunków, nadmierne wydatki i 

marnotrawstwo itp.  

   

„I zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb" (Mk 6,42-43). Ukazując 

„resztki", czyli wyraz obfitości Bożego błogosławieństwa, Jezus umocnił wiarę uczniów, aby się nie bali ani 

nie drżeli, gdyby się kiedyś okazało, iż mają mało chleba; aby nie obawiali się głodu, i w ogóle nie zwracali 

na to uwagi. Z kolei w nakazie zbieraniu najdrobniejszych ułomków wyraził swój głęboki szacunek do 

pożywienia. Gdy miliony ludzi umiera z głodu, marnowanie żywności, wyrzucanie jej do pojemników ze 

śmieciami jest niegodziwością.  

   

Przykład hojnego dzielenia się z innymi dają nam ludzie świeci. Oni ofiarują godne podziwu świadectwo 

solidarności i służą za wzór w trudnych okolicznościach. Wystarczy wspomnieć Serafickiego Ojca 

Franciszka, który rozpoczął od własnego ślubu ubóstwa, starając się najpierw samemu upodobnić do 

ubogich („Jeśli chcesz być doskonały, idź i sprzedaj wszystko, co posiadasz, i rozdaj ubogim" (Reguła 

niezatwierdzona, I,2). Wystarczy spojrzeć na jego współbraci, franciszkanów, którzy mają szukać 

towarzystwa ludzi ubogich („Wszyscy bracia niech starają się naśladować pokorę i ubóstwo Pana naszego 

Jezusa Chrystusa i niech pomną, że nic innego nie powinniśmy posiadać z tego świata, jak tylko to, zgodnie 

ze słowami apostoła: zadowoleni jesteśmy mając pożywienie i czym się okryć. I powinni cieszyć się, kiedy 

przebywają wśród ludzi prostych i wzgardzonych, wśród ubogich i ułomnych, chorych i trędowatych, i 

żebrzących przy drogach" - Reguła niezatwierdzona, IX,1-2).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Solidarność z potrzebującymi nie jest wrzaskliwa. „Każda świętość, wielkość, dobroć - mówi poeta - 

przechodzi obok nas cicho, niepostrzeżenie. Ktoś pomiędzy nami jest dobry, ale najczęściej nie dostrzegamy 

go, przekrzykujemy, nudzi nas. Dopiero jak odejdzie i go zabraknie - pozostają okruchy. Okazuje się, że 

komuś pomógł, do kogoś się uśmiechnął, że za kogoś się modlił.  
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Wciąż obok nas przechodzi jakaś cicha świętość, wielkość, dobroć. Pozostają tylko okruchy nawrócenia, 

wdzięczności i czasem liryczne głupstewka, jak łzy i wspomnienia. To, co małe pozostaje, by świadczyć o 

tym, że to, co wielkie, przeszło po cichu i nie było snem" (Jan Twardowski, Za Twe hojne dary, 95-96).  

   

Niech dzisiejsze święto patronalne Porcjunkuli pomoże nam w stawaniu się cichymi współpracownikami 

hojności Boga, stosownie do wyzwania zawartego w hymnie Liturgii Godzin na dzisiejsze święto:  

   

„Niech Porcjunkuli kościółek,  

Zwany kolebką Zakonu,  

Będzie dla synów Franciszka  

Znakiem braterskiej wspólnoty.  

   

Uproś im łaskę wierności  

Ślubom podjętym dla Boga.  

Niechaj kochają ubogich,  

Niosąc im pokój i dobro.  

   

Wszystkim, co w serca pokorze  

Pragną dziś kar odpuszczenia,  

Daj zakosztować miłości,  

Którą sam Chrystus obdarza"  

(z hymnu na Jutrznię święta Najświętszej Maryi Panny Anielskiej). 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 200. rocznica urodzin bł. Edmunda, 9.8.2014  

Abp Stanisław Gądecki. W celu odnowy porządku doczesnego. 200. rocznica urodzin bł. Edmunda 

Bojanowskiego (Luboń - 9.08.2014).  

   

Z okazji 200-lecia jego urodzin Kościół w Polsce obchodzi (od listopada 2013 do listopada 2014) Rok bł. 

Edmunda Bojanowskiego. Rok autentycznego świeckiego apostoła.  
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I właśnie na apostolstwo świeckich chciałbym dzisiaj zwrócić Waszą, drodzy Bracia i Siostry, uwagę, 

zastanawiając się nad dwoma sprawami. Najpierw nad tym, czym jest samo apostolstwo świeckich, a 

następnie ukazując bł. Edmunda jako przykład tego rodzaju apostolstwa.  

   

1. APOSTOLSTWO ŚWIECKICH  

   

O tym, czym jest apostolstwo świeckich w Kościele i świecie mówią przede wszystkim dwa dokumenty 

Kościoła. Najpierw soborowy dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem (18.11.1965) a 

następnie adhortacja apostolska Christifideles laici (30.12.1988), wydana po synodzie poświęconym 

powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie. Te dwa dokumenty nie są pierwszymi ani jedynymi 

tekstami kościelnymi omawiającymi kwestię apostolstwa świeckich, ale są obecni najczęściej cytowanymi.  

   

Dokumenty te odpowiadają one najpierw na pytanie: skąd się bierze przywilej apostołowania udzielony 

przez Chrystusa ludziom świeckim? Najprostsza odpowiedź brzmi: ten przywilej jest darem uzyskanym 

na mocy naszego chrztu. Na mocy chrztu świętego wszyscy wierni bez różnicy - czy to duchowni, czy 

świeccy - mają prawo i obowiązek apostołowania, a to dlatego, ponieważ chrzest uczynił nas wszystkich 

częścią organizmu Kościoła, i to częścią współodpowiedzialną za jego żywotność. Podobnie jak w naszym 

ciele każda jego część nie zachowuje się biernie, ale uczestnicząc w życiu tego ciała, bierze równocześnie 

udział w jego działaniu, tak też w Ciele Chrystusa, którym jest Kościół, całe ciało - zespolone i 

utrzymywane w łączności - rośnie i buduje siebie w miłości zgodnie z charakterem działania każdej jego 

części (por. Ef 4,16). Jednostkę, która nie przyczynia się do rozwoju i wzrostu Ciała Kościoła należy uważać 

za niepożyteczną tak dla siebie, jak i dla Kościoła (Apostolicam actuositatem, tj. DA, 2). Tak więc 

powołanie chrześcijańskie jest ze swojej natury powołaniem do apostolstwa.  

   

Po co nam apostolstwo świeckich? Apostolstwo takie jest nam potrzebne, ponieważ w naszych czasach 

wielu ludzi - przeceniając postęp nauk przyrodniczych i technicznych - skłania się ku bałwochwalczej czci 

rzeczy doczesnych, oddalając się od czci należnej Stwórcy. Ponieważ panoszą się nagminnie niebezpieczne 

błędy, które usiłują zniszczyć religię, porządek moralny i samo społeczeństwo (DA, 6). Apostolstwa 

świeckich jest nam potrzebne, dlatego że bez niego apostolstwo samych tylko duszpasterzy nie jest 

zazwyczaj w pełni skuteczne (DA, 10).  

   

Co jest celem apostolstwa świeckich? Tym celem jest szeroko rozumiana odnowa całego porządku 

doczesnego, czyli odnowa środowiska rodzinnego, społecznego, zawodowego, kulturowego, w którym żyją 

i działają ludzie świeccy. „Świeccy powinni podjąć trud odnowy porządku doczesnego jako własne zadanie 

i spełniać je bezpośrednio i zdecydowanie, kierując się światłem Ewangelii i duchem Kościoła, przynagleni 

miłością chrześcijańską" (DA, 7). Idzie tu o kształtowanie porządku spraw doczesnych w duchu 

chrześcijańskim, o szerzenie Królestwa Bożego, czyli obecności Boga w doczesności. Idzie o „przepajanie i 

doskonalenie duchem ewangelicznym porządku spraw doczesnych" (DA, 5). O doskonalenie wszystkiego, 

co składa się na ten porządek, a mianowicie przestrzeni osobistych i rodzinnych, spotkań towarzyskich i 

pracy, studiów, kultury i sztuki, spraw gospodarczych i politycznych, stosunków międzynarodowych itd. 

(por. DA, 7.9.13).  
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Na czym polega apostolstwo świeckich? Polega ono najpierw na dawaniu osobistego przykładu życia 

chrześcijańskiego, ale nie tylko na tym. Nie tylko o świadectwie życia tu idzie. Prawdziwy świecki apostoł 

głosi Chrystusa nie tylko swoim życiem, ale także słowem, bądź to ludziom niewierzącym, by ich 

doprowadzić do wiary, bądź to wierzącym, by ich pouczyć, umocnić i pobudzić do gorliwszego życia (1 Kor 

9,16). Tego rodzaju apostolstwo polega na kształtowaniu sposobu myślenia i obyczajów, praw oraz ustroju 

własnej społeczności w duchu chrześcijańskim. To zajęcie jest tak dalece zadaniem i obowiązkiem 

świeckich, że inni ludzie nie są w stanie go należycie wypełnić (DA, 7).  

   

Do rozwinięcia dojrzałego apostolstwa ludzie świeccy muszą się najpierw odpowiednio przygotować. 

Oprócz przygotowania duchowego potrzebne jest gruntowne przygotowanie doktrynalne z zakresu teologii, 

etyki i filozofii, zależnie od różnicy wieku, warunków życia i zdolności. Nie wolno również pomijać 

przygotowania w dziedzinie kultury, łącznie z wykształceniem praktycznym i technicznym (DA, 29).  

   

Apostolstwo świeckich - czy to indywidualne czy zbiorowe - jest częścią apostolstwa całego Kościoła, 

dlatego też konieczna jest jego łączność z tymi, którzy przewodzą Kościołowi. Żadna inicjatywa świecka 

nie może przybierać miana „katolickiej" bez zgody prawowitej władzy kościelnej (DA, 23).  

   

Od czego zależy owocność apostolstwa świeckich? Zależy ona przede wszystkim od żywotnego 

zjednoczenia świeckiego chrześcijanina z Chrystusem według słów Pana: „Kto mieszka we mnie, a ja w 

nim, ten wiele owocu przynosi, bo beze mnie nic uczynić nie możecie" (J 15,5).  

   

Wreszcie, co jest głównym źródłem i inspiracją działalności apostolskiej laikatu? Tym źródłem jest 

miłość. Wszelka działalność apostolska rodzi się z miłości i z niej czerpie swoje siły (DA, 8).  

   

2. BOJANOWSKI - ŚWIECKI APOSTOŁ  

   

A teraz - po zwróceniu uwagi na ogólne zasady apostolstwa świeckich - czas przejść do drugiego tematu, 

tzn. do zwrócenia uwagi na warty podkreślenia przykład świeckiego apostoła, jakim jest bł. Edmund 

Bojanowski.  

   

Zanim oddał się on owocnej pracy apostolskiej nad podniesieniem poziomu środowiska wiejskiego, 

najpierw przygotował się do tego przez solidną formację duchową i intelektualną.  

   

a. formacja  
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Formację duchową rozpoczął w domu rodzinnym, gdzie ducha pobożności zaszczepiła mu jego matka, 

odznaczająca się głęboką religijnością. Ona to wybitnie wpłynęła na psychikę syna, przekazując mu miłość 

bliźniego, a nade wszystko trzeźwą pobożność razem z nabożeństwem do Matki Bożej. Dzięki niej Edmund 

traktował kontakt z Bogiem w najbardziej naturalny sposób. Od wczesnej młodości modlił się żarliwie. Jego 

modlitwa była prosta, naturalna; była serdeczną rozmową z kochającym Ojcem. Duch modlitwy przeniknął 

całe jego życie i całą jego bogatą działalność. Swoje siły duchowe wzmacniał częstymi obecnościami na 

modlitwie. Mimo niepogody (deszczu, silnego wiatru, burzy, zawieruchy śnieżnej, lodu, błota itd.) oraz 

słabego zdrowia, codziennie szedł pieszo na Mszę św. z Grabonoga do odległego o około trzy kilometry 

Gostynia. Niejednokrotnie grzązł po kolana w śniegu i docierał do kościoła zadyszany, spocony, w 

przemoczonym obuwiu. Radością dla niego były niedziele i święta, kiedy to zostawał na drugiej Mszy św. 

czy Nieszporach. Zdarzało się, że znaczną część dnia przebywał w kościele, ponieważ czuł ogromną 

potrzebę rozmowy z Chrystusem. W życiu duchowym wielką rolę odgrywała u niego cotygodniowa 

spowiedź. Z jego Dziennika dowiadujemy się, ile radości i ukojenia oraz duchowej mocy dawała mu każda 

spowiedź. Często przystępował do Komunii św., co w owym czasie nie było rzeczą powszechną. Dużo 

czasu poświęcał adoracji Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. W czasie oktawy Bożego Ciała 

szedł dwa razy dziennie do kościoła, uczestniczył w procesjach, wiele godzin spędzał na modlitwie.  

Żywił też szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Jego życie rozegrało się między dwoma wielkimi 

sanktuariami Wielkopolski. Urodził się niejako w cieniu Matki Bożej Bolesnej na Świętej Górze w 

Gostyniu, a zmarł przy sanktuarium maryjnym w Górce Duchownej. Oba te sanktuaria odegrały znaczącą 

rolę w jego życiu. Należał do Bractwa Różańcowego, nosił szkaplerz i go propagował, uczęszczał i 

organizował różne nabożeństwa oraz pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. Samo zaś ogłoszenie dogmatu 

o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (8.12.1854) wzbudziło w nim tak duży entuzjazm, że 

cały dzień spędził w kościele, modląc się do Maryi i za Jej przyczyną. Niepokalanemu Poczęciu poświęcił 

też założone przez siebie zgromadzenie zakonne. Ważne momenty swojego życia łączył ze świętami 

maryjnymi. Bogate życie modlitwy Edmunda wypływało z jego przekonania, że w realizacji swoich 

zamierzeń nie może liczyć tylko na własne siły, ale przede wszystkim na pomoc Bożą (por. kard. Z. 

Grocholewski, Kazanie wygłoszone podczas uroczystej Mszy św. z okazji 130 rocznicy śmierci bł. Edmunda 

Bojanowskiego, Jasna Góra - 9 czerwca 2001).  

   

Formację intelektualną zdobywał w domu - pod kierunkiem prywatnych nauczycieli. Następnie na 

studiach we Wrocławiu (1832-1836), gdzie uzupełniał swoje braki edukacyjne a jednocześnie korzystał - 

jako wolny słuchacz - z wykładów uniwersyteckich. Dalsze studia filozoficzne kontynuował w Berlinie 

(1836-1838). Niestety, jego pobyt w Berlinie nie trwał długo z powodu choroby płuc, która przekreśliła jego 

karierę naukową.  

   

Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu także realizację marzeń o kapłaństwie, chociaż podejmował próbę 

studiów seminaryjnych w Gnieźnie (1869).  

   

b. działanie  

   

Gdy jego naukowe plany zostały przekreślone, rozpoczął się dla Bojanowskiego nowy okres życia. W wieku 

24 lat skoncentrował swoją działalność na trzech dziedzinach: na oświacie ludu wiejskiego, wychowaniu i 

działalności charytatywnej.  
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Najpierw dostrzegł problem społeczny zaniedbanej wsi, opuszczonych dzieci i nędzy z tym związanej i 

rozpoczął pracę nad oświatą ludu wiejskiego. Jako apostoł świecki poświęcił wszystkie swoje siły, by 

uzdrowić tę sytuację w duchu Ewangelii. Środkiem rozpowszechniania oświaty uczynił czytelnie w 

wiejskich szkołach podstawowych. Udostępnił też własną bibliotekę, z której korzystali nauczyciele 

wiejskich szkół z okolic Gostynia. W tym samym czasie zajmował się badaniem folkloru wielkopolskiego; 

skrzętnie zapisywał opowiadania, piosenki, przysłowia. Nie tylko wyróżniał się znajomością zwyczajów, 

tradycji i świąt ludowych, ale ponadto tworzył „estetyczny obraz narodowego życia". Nawiązał liczne 

kontakty z ludźmi pióra i rozpowszechniał polskie czasopisma wśród ludu.  

   

Obok działalności oświatowej prowadził również działalność wychowawczą. Szczególną wagę 

przywiązywał do wychowania moralnego najuboższych warstw społeczeństwa wiejskiego. W tym celu 

zaczął tworzyć ochronki dla zaniedbanych dzieci wiejskich. Pierwsza taka ochronka powstała w dawnym 

Kasynie w Gostyniu w 1845 roku. Następna - w Porzeczu (1850), która dala początek Bractwu Ochroniarek, 

z którego rozwinęło się przyszłe Zgromadzenie Sióstr Służebniczek. Dla ich potrzeb opublikował 

„Starodawne przysłowia dla ochronek", „Piosnki wiejskie dla ochronek" oraz „Melodie dla piosnek 

wiejskich dla ochronek".  

Kładł duży nacisk na wychowanie dzieci. Domagał się, by były one przygotowywane do życia wiejskiego i 

wdrażane do zdrowych obyczajów. Był przekonany, iż lepiej każdy kawałek chleba zanurzyć raczej w ich 

pocie, aniżeli w ich łzach. Nade wszystko zaś pragnął, by wychowanie opierało się na rzetelnym 

fundamencie religijnym, wychodził bowiem z założenia, że wymiar moralny i religijny stanowi podstawę 

każdego solidnego wychowania. Dlatego domagał się, by oprócz katechezy, dzieci uczestniczyły w 

codziennej Mszy świętej i w nabożeństwach. Od wychowawczyń zaś domagał się, by łączyły w sobie 

konieczne zalety wychowawcze ze zrównoważonym, łagodnym charakterem oraz zdrową moralnością.  

   

Gromadził zgłaszające się do niego młode dziewczęta i przygotowywał je do pracy w ochronkach. Wpajał 

im ducha mocnej wiary i uczył praktyk religijnych, takich jak modlitwa, rachunek sumienia, czytanie 

duchowne, medytacja. Po pewnym czasie postanowił przekształcić Bractwo Ochroniarek w zgromadzenie 

zakonne Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Przy pomocy wybitnych postaci 

swojej epoki (J. Koźmiana, ks. H. Kajsiewicza, ks. P. Semenenki i innych) opracował Regułę tego 

zgromadzenia, które abp gnieźnieński i poznański Leon Przyłuski przyjął pod opiekę Kościoła (1858), a 

któremu jego następca zatwierdził definitywnie statuty i konstytucje (1866).  

   

Oprócz oświaty i wychowania Błogosławiony Edmund oddał się również pracy charytatywnej. 

Sprowokowały go do tego katastrofy, jakie nawiedziły Wielkopolskę w owym czasie. Wielkie Księstwo 

Poznańskie było wówczas dotknięte powtarzającą się epidemią cholery (najcięższa w 1848-1849). W 

odpowiedzi na to Edmund poświęcił wszystkie swoje siły, służąc zarażonym. Przynosił leki i zioła, pociechę 

i pokrzepienie, zachęcał do przyjmowania sakramentów, modlił się żarliwie w intencji chorych. Gdzie nie 

zdołał uratować ciała od śmierci, tam przynajmniej wyrywał duszę z piekła.  

   

Przemierzał okolice, pisał listy, znosił wiele krytyk i przykrości aż wreszcie doprowadził do utworzenia w 

dawnym Gostyńskim Kasyna Domu Miłosierdzia, a w nim szpitala dla ubogich oraz sierocińca, do którego - 

za pozwoleniem arcybiskupa - sprowadził siostry szarytki.  
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Jednym słowem, był to człowiek obdarzony nadzwyczajną zdolnością współpracy z łaską Bożą. Podczas 

Mszy świętej beatyfikacyjnej św. Jan Paweł II tak o nim powiedział: „Ten wielkopolski ziemianin, 

obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią życia religijnego, mimo wątłego zdrowia, z 

wytrwałością, roztropnością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu 

wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom 

wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę 

wiejską. Pozostając świeckim człowiekiem, założył dobrze w Polsce znane Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. We wszelkich działaniach kierował się 

pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako 

«serdecznie dobry człowiek», który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne 

środowiska wokół dobra. W swojej bogatej działalności daleko wyprzedzał to, co na temat apostolstwa 

świeckich powiedział Sobór Watykański II. Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, 

ojczyzny i Kościoła" (Jan Paweł II, Msza Święta beatyfikacyjna, Warszawa - 13.06.1999).  

ZAKOŃCZENIE  

   

Przykład Błogosławionego Edmunda stawia nas wobec pytania: Jak wygląda moje apostolstwo dzisiaj? W 

zmienionych warunkach i okolicznościach. Wobec nowych potrzeb i braków. W obliczu społeczeństwa o 

wiele bardziej zlaicyzowanego niż wtedy. A zatem wobec większego zapotrzebowania współczesnego 

porządku doczesnego na apostolstwo świeckich.  

   

Zakończmy naszą refleksję krótką modlitwą skierowaną do Maryi:  

   

Najświętsza Maryjo, Niepokalana Służebnico Pańska, wraz z Tobą dziękujemy za wzniosłe powołanie 

każdego świeckiego katolika do kształtowania spraw doczesnych w duchu chrześcijańskim i w ten sposób 

do szerzenia Królestwa Bożego.  

   

Naucz nas - na wzór bł. Edmunda Bojanowskiego - traktowania tego zadania z poczuciem 

odpowiedzialności.  

   

Proś Chrystusa, aby wszyscy świeccy, mężczyźni i kobiety, żyli jak autentyczni synowie i córki Królestwa 

Bożego na ziemi i - przez swoje ewangeliczne życie - przekazywali ogień Ducha Świętego swemu 

otoczeniu. Amen. 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wonieść, 10.8.2014  

Abp Stanisław Gądecki. Każ mi przyjść do siebie po wodzie. XIX niedziela zwykła. Dożynki (Wonieść - 

10.08.2014)  

   



1250 
 

Każdego roku mniej więcej o tej porze gromadzimy się w naszej ojczyźnie na dożynkach, aby wspólnie 

dziękować Panu Bogu za tegoroczne plony, wyrazić naszą wdzięczność wobec rolników za ich pracę a także 

by prosić o Boże błogosławieństwo na przyszły rok. Gospodarze przynoszą przed ołtarz chleb, żniwne 

wieńce, warzywa i owoce, kwiaty i zioła, bo dożynki to ukoronowanie żniwnego mozołu wielu ludzi.  

   

To nie my wymyśliliśmy dożynki. Ponad trzy tysiące lat temu znano je w Jerozolimie pod postacią Święta 

Namiotów. O tym święcie tak mówi Pismo: „piętnastego dnia siódmego miesiąca [tj. na przełomie sierpnia-

września], kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto Pana przez siedem dni. [...] Weźcie 

sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb 

nadrzecznych. [...] To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń" (Kpł 23,39-42; por. 29,12-39: o 

ofiarach). „Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Boga swego, Jahwe, w miejscu, które sobie obierze 

Jahwe, za to, że ci błogosławi Bóg twój, Jahwe, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych 

rąk, i abyś był pełen radości" (Pwt 16,13-15). Nasze dożynki są więc chrześcijańską wersją Święta 

Namiotów.  

   

W takie właśnie święto docierają do nas słowa dzisiejszej Ewangelii o kroczeniu Piotra po wodzie, w 

których podziwiamy boską pedagogię, dzięki której Chrystus wychowuje człowieka do wiary dojrzałej.  

   

1. ROLNIK  

   

Kto z nas nie pamięta tego pięknego komentarza do tej sceny, jaki podarował nam św. Jan Paweł II podczas 

spotkania z młodzieżą w Poznaniu w 1997 roku: „Fragment Ewangelii św. Mateusza przed chwilą 

odczytany, prowadzi nas nad jezioro Genezaret. Apostołowie wsiedli do łodzi, aby wyprzedzić Chrystusa na 

drugi brzeg. I oto, wiosłując w obranym kierunku, ujrzeli Jego samego kroczącego po jeziorze. Chrystus 

szedł po wodzie, tak jakby to była ubita ziemia. Apostołowie przerazili się mniemając, że to zjawa. Na 

okrzyk trwogi Jezus przemówił do nich: „Odwagi! Ja jestem, nie lękajcie się!" (por. Mt 14, 27). I wtedy 

odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!" A On rzekł: „Przyjdź!" 

(Mt 14, 28-29). I Piotr wyszedł z łodzi i zaczął kroczyć po wodzie. Dochodził już do Chrystusa, gdy - wobec 

silnego uderzenia wiatru - uląkł się. Kiedy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie!" (Mt 14, 30). 

Wówczas Jezus wyciągnął rękę, uchwycił go, ocalił przed utonięciem i rzekł: „Czemu zwątpiłeś, małej 

wiary?" (Mt 14, 31)".  

   

Ojciec święty poruszył w swoim komentarzu dwa zagadnienia: wiary i świata. Najpierw odniósł się do opisu 

wiary Piotra: „To ewangeliczne wydarzenie jest pełne głębokiej treści. Dotyczy najważniejszego problemu 

życia ludzkiego - wiary w Jezusa Chrystusa. Piotr z pewnością miał wiarę, którą wyznał później tak 

wspaniale pod Cezareą Filipową, ale w tym momencie nie była ona jeszcze ugruntowana. Gdy zawiał silny 

wiatr, Piotr zaczął tonąć, ponieważ zwątpił. To nie wicher zanurzył Piotra w głębinach jeziora, lecz 

niedostatek wiary. Jego wierze zabrakło istotnego elementu - całkowitego oparcia się na Chrystusie, 

całkowitego zaufania Chrystusowi w chwili wielkiej próby, zabrakło całkowitego pokładania w Nim 

nadziei. Wiara i nadzieja razem z miłością stanowią fundament życia chrześcijańskiego, którego kamieniem 

węgielnym jest Jezus Chrystus" (Jan Paweł II, Homilia Ojca Świętego wygłoszona w czasie liturgii słowa, 

skierowana do młodzieży zgromadzonej na placu Mickiewicza, Poznań, 3 czerwca 1997 roku).  
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„Chrystus wyzwolił Piotra z lęku, który owładnął jego duszą na wzburzonym morzu. [...]Mocna wiara, z 

której rodzi się nadzieja, cnota tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia człowieka od lęku i daje mu siłę duchową 

do przetrwania wszystkich burz życiowych".  

Następnie papież poruszył drugi temat, czyli problem świata i naszej relacji do świata; być w świecie, lecz 

nie utonąć w świecie: „Jezioro - mówił - kojarzy się z obrazem świata - również i świata współczesnego, w 

którym żyjemy, [...]. Ten świat stanowi dla człowieka wyzwanie, tak jak jezioro stanowiło wyzwanie dla 

Piotra. Było mu ono bliskie i znane jako miejsce codziennej pracy rybaka, a z drugiej strony był to żywioł, z 

którym trzeba było konfrontować swe siły i doświadczenie.  

   

Człowiek musi wejść w ten świat, poniekąd musi się w nim zanurzyć, ponieważ otrzymał od Boga 

polecenie, aby przez pracę - studia, trud twórczy - czynił sobie „ziemię poddaną" (por. Rdz 1, 28). Z drugiej 

strony nie można zamknąć człowieka wyłącznie w obrębie świata materialnego z pominięciem Stwórcy. Jest 

to bowiem przeciwko naturze człowieka, przeciw jego wewnętrznej prawdzie, gdyż serce ludzkie - jak 

powiedział św. Augustyn - jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu (por. Wyznania). Osoba ludzka, 

stworzona na obraz i podobieństwo Boga, nie może stać się niewolnikiem rzeczy, systemów 

ekonomicznych, cywilizacji technicznej, konsumizmu, łatwego sukcesu. Człowiek nie może stać się 

niewolnikiem swoich różnych skłonności i namiętności.  

   

Gdy od tamtego komentarza Jana Pawła II minęło 8 lat, kard. Ratzinger - wówczas kandydat na następnego 

papieża - jeszcze bardziej rozwinął ten drugi temat, temat świata, podczas swojej homilii na Mszy św. o 

wybór nowego papieża. Powiedział: „Iluż powiewów nauki zaznaliśmy w ostatnich dziesięcioleciach, iluż 

ideologicznych prądów, ile sposobów myślenia... Łódeczka myśli wielu chrześcijan była nierzadko huśtana 

przez te fale - miotana z jednej skrajności w drugą: od marksizmu do liberalizm aż po libertynizm; od 

kolektywizmu do radykalnego indywidualizmu; od ateizmu do niejasnego mistycyzmu religijnego; od 

agnostycyzmu po synkretyzm i tak dalej. Każdego dnia rodzą się nowe sekty i urzeczywistnia się to, co 

święty Paweł nazywa ‘oszustwem ze strony ludzi i przebiegłością w sprowadzaniu na manowce fałszu' (por. 

Ef. 4,14). Posiadanie jasnej wiary, zgodnej z credo Kościoła, zostaje często zaszufladkowane jako 

fundamentalizm. A tymczasem relatywizm, to znaczy zdanie się na ‘każdy powiew nauki', zdaje się być 

jedyną postawą godną współczesności. Ustanawiany jest rodzaj dyktatury relatywizmu, która nie uznaje 

niczego za pewnik, a jedynym miernikiem ustanawia własne ja i jego zachcianki.  

   

My natomiast mamy inną miarę wielkości: Syna Bożego, prawdziwego człowieka. To on jest 

wyznacznikiem prawdziwego humanizmu. Wiara ‘dorosła' nie idzie z prądem mód i nowinek; wiara dorosła 

i dojrzała jest głęboko zakorzeniona w przyjaźni z Chrystusem. Ta przyjaźń otwiera nas na każde dobro 

dając nam zarazem kryterium rozeznania prawdy i fałszu, odróżnienia ziarna od plew. Do tej dorosłej wiary 

musimy dojrzewać, ku niej powinniśmy prowadzić Chrystusową trzodę" (kard. Joseph Ratzinger, Homilia 

podczas Mszy Świętej pro eligendo papa - 18.04.2005).  

   

Kiedy nadchodzą dożynki każdy roztropny gospodarz winien sobie przypomnieć o tym, że on sam jest nie 

tylko żniwiarzem, ale również rolą Bożą. „My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś - uprawną rolą 

Bożą i Bożą budowlą" (1Kor 3,9). Tak, serce rolnika jest jego najcenniejszą glebą, jaką on ma w swoim 

posiadaniu. Dlatego też w czas dożynek warto by każdy rolnik pomyślał nieco o własnym dochodzeniu do 
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dojrzałej wiary, a następnie o sposobie swej obecności w świecie, aby jego życie nie stało się pozbawione 

sensu. „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę 

poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?" (Mt 16,26). Warto, aby zastanowił się nad chwilą, 

kiedy i po niego przybędzie boski Żniwiarz, który odrzuci plewy, a ziarno dobrych czynów rolnika 

zgromadzi w swoich śpichlerzach (por. Mt 21,33). Nie ominie on nikogo, skoro całe stworzenie oczekuje na 

ten moment, jęcząc i wzdychając w bólach rodzenia (por. Rz 8,22). W tym duchu św. Paulin z Noli - 

zwracając się do rolnika - radzi mu: „Kiedy zatem przechadzasz się po polu i przyglądasz się swojej ziemi, 

zważ, że ty także jesteś polem Chrystusa, i dbaj także o siebie jak o swoje pole. [...] uprawiaj własne serce, 

aby było piękne dla Pana" (List 39, 3 do Aprusa i Amanda).  

   

Ktoś powie: mam ciągnik za pół miliona, po co mi teraz Pan Bóg? Sam dam sobie radę. Czy aby? Czy 

postęp techniczny jest wystarczającą gwarancją rozwoju? Przecież wystarczy jedna niewielka wojna, aby 

zachwiać rynkami zbytu i pozbawić całe rzesze rolników perspektyw opłacalności produkcji i własnego 

przetrwania?  

   

Owszem, wiemy że podobnie jak w sprawach prywatnych nie wolno ludziom dążyć do osiągnięcia 

własnych korzyści z krzywdą innych, tak i państwa nie mogą - nie popełniając zbrodni - dążyć do 

powiększenia swego stanu posiadania z krzywdą lub zbrodniczym uciskiem innych narodów. Już św. 

Augustyn uczył: „Jeśli wyrugować sprawiedliwość, to czymże staną się państwa, jeśli nie wielkimi bandami 

rozbójników?" Ta wiedza jednak w niczym nie gwarantuje pokoju i bezpieczeństwa stanu rolniczego.  

Taką gwarancją nie jest również zredukowanie życia rolnika - na równi z życiem społecznym zbiorowości - 

do samego wymiaru materialnego (nawet jeżeli dobra materialne są konieczne zarówno dla przeżycia, jak i 

dla polepszenia warunków bytowania). U podstaw wszelkiego pełnego rozwoju osoby i społeczności 

ludzkiej znajduje się bowiem wzrost wrażliwości na Boga i poznanie samego siebie (por. KNSK, 375).  

   

Wszędzie tam gdzie serce człowieka nie jest wrażliwe na Boga, gdzie nie jest polem dobrze uprawionym, 

ale zachwaszczonym, wszędzie tam rodzą się postawy przeciwne woli Bożej i dobru bliźniego, z których 

najbardziej znamienne wydają się dwie: z jednej strony wyłączna żądza zysku, a z drugiej pragnienie władzy 

z zamiarem narzucenia innym własnej woli. Do każdej z tych postaw można dodać dla lepszego ich 

scharakteryzowania wyrażenie: „za wszelką cenę" (KASK, 119).  

   

2. ROLNICTWO  

   

a. Do tej pory mówiliśmy o rolniku. Z okazji dożynek wypada jednakże powiedzieć coś o rolnictwie. Otóż 

rolnictwo - ze względu na znaczenie społeczne, kulturalne i gospodarcze w systemach ekonomicznych kraju 

- zasługuje na szczególną uwagę. Z uwagi na swoją rosnącą rolę w ochronie środowiska naturalnego, w 

kontekście coraz bardziej zglobalizowanej gospodarki, rolnictwo musi stawiać czoła licznym problemom. W 

wielu wypadkach konieczne są więc radykalne i pilne zmiany w celu przywrócenia rolnictwu i rolnikom 

właściwego znaczenia jako podstawy zdrowej ekonomii w całokształcie rozwoju wspólnoty społecznej.  
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Katolicka nauka społeczna uczy, że głębokie i radykalne przemiany na płaszczyźnie społecznej i kulturalnej, 

jakie mają miejsce również w rolnictwie oraz w jeszcze szerszym środowisku wiejskim, wskazują na 

naglącą konieczność pogłębienia znaczenia pracy rolniczej w jej licznych wymiarach. Chodzi o doniosłe 

wyzwanie, które należy podjąć przez wdrażanie polityki rolnej i środowiskowej, zdolnej do przełamania 

pewnej utrzymującej się koncepcji rolnictwa i opieki socjalnej oraz do wypracowania nowych perspektyw 

dla nowoczesnego rolnictwa, będącego w stanie odgrywać istotną rolę w życiu społecznym i gospodarczym 

(KASK, 299).  

   

b. Konkretnie zaś, co stało się już tradycją, nawet jeśli tegoroczne plony okazują się lepsze do 

ubiegłorocznych, sytuacja rolnika się nie poprawia, ponieważ ceny skupu automatycznie spadają i to nieraz 

do tego stopnia, że nie pokrywają kosztów produkcji. Te zaś koszty (nawozy, paliwa, środki ochrony roślin) 

cały czas drożeją.  

   

W związku z tym rolnicy - indywidualnie i zbiorowo - domagają się interwencji państwa. Wiadomo 

jednak, że tak brak interwencjonizmu (w liberalizmie), jak i całkowity interwencjonizm (w gospodarce 

planowej) okazały się społecznie szkodliwe. Nauczanie społeczne Kościoła opowiada się za ograniczoną 

interwencją państwa w sferę gospodarczą. Inaczej nie tylko porządek gospodarczy państwa, ale i różne 

grupy społeczne, reprezentujące odrębne interesy mogą popaść w chaos.  

Obowiązkiem państwa natomiast jest popieranie działalności przedsiębiorstw poprzez tworzenie warunków 

zapewniających możliwości pracy, dostarczanie bodźców tam, gdzie owa działalność jest niewystarczająca, 

albo przez udzielanie pomocy w chwilach kryzysu. Państwo ma również prawo interweniować wówczas, 

gdy szczególne sytuacje wywołane przez istnienie monopolu powodują zahamowania czy stwarzają 

przeszkody dla rozwoju.  

   

Zawsze jednak winna być przestrzegana zasada pomocniczości, która głosi, że społeczność wyższego rzędu 

nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, pozbawiając ją kompetencji, 

lecz raczej winna wspierać ją w razie konieczności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami innych 

grup społecznych, dla dobra wspólnego (por. Centesimus Annus, 48).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Tak więc, na koniec, raz jeszcze dziękujemy rolnikom za ich pracę, za przywiązanie do ziemi, ojczystej 

tradycji i wiary a jednocześnie prosimy Pana Boga o błogosławieństwo dla ich pracy i rodzin.  

   

Zgromadzona w Wonieściu społeczność rolnicza składa na patenie ziemski chleb i wypowiada słowa 

ofiarowania: „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy 

chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia". 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 75. rocznica śmierci ks. Jana Laskowskiego, 

1.9.2014 
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Abp Stanisław Gądecki. Za ten pacierz w własnej mowie. 75. rocznica śmierci ks. Jana Laskowskiego 

(Konarzewo – 1.09.2014). 

 

Modliliśmy się przed chwilą na cmentarzu przy odnowionym grobie ks. Jana Laskowskiego, prawie 38-

letniego proboszcza tutejszej parafii. Wspomnieliśmy niezwykłego kapłana, który w trudnych czasach 

okazał miłosierdzie wobec maluczkich i uciśnionych. Który realizował w swoim życiu to, co zostało zawarte 

w programie działalności naszego Zbawiciela.  

1. EWANGELIA (Łk 4,16-30)  

 

a. miłosierdzie dla uciśnionych 

O tym programie Jezusowym przypomniało nam Jego pierwsze publiczne wystąpienie w Nazarecie. Podjęte 

w nim dawne słowa proroka Izajasza stanowiły uwerturę, w której została zapisana zasadnicza melodia całej 

późniejszej działalności Chrystusa; przewodnia idea Jego misji.  

 

Jezus namaszczony Duchem Świętym, zapowiada swój program w następujących słowach: 

 

„Duch Pana Boga nade mną,  

bo Pan mnie namaścił.  

Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,  

by opatrywać rany serc złamanych,  

by zapowiadać wyzwolenie jeńcom  

i więźniom swobodę;  

aby obwieszczać rok łaski Pańskiej” (Iz 61,1-2) 

 

Słowa te ujawniają, iż głównym kierunkiem tego programu będzie działanie na rzecz zniewolonych. 

Miłosierdzie, w miejsce samej sprawiedliwości.  

 

b. niewiara i wiara  

Drugim punktem tego programu będzie zbawienie nie tylko dla Żydów, ale także dla wszystkich 

pozostałych narodów.  

Na to właśnie zwraca uwagę przykład niewiary Żydów w prorockie posłannictwo Jezusa („Czy nie jest to 

syn Józefa?”). Na to samo zwracają naszą uwagę również dwa pozytywne przykłady wiary pogan. Uboga 

wdowa z Sarepty, która nie była Żydówką ani osobą wierzącą w Jahwe, przyjmuje nieznanego proroka. Gdy 

ten prosi ją o coś do jedzenia i zapewnia, że Bóg nie pozwoli jej umrzeć z głodu, ona mu wierzy, choć nic o 

nim nie wie. Drugi przykład, to znowu nie Żyd, Syryjczyk Naaman, który wierzy nawet tylko słowom sług 

proroka i ostatecznie zostaje uzdrowiony.  

 

Gdy Jezus uwypuklił niewiarę Żydów z Nazaretu i wiarę pogan, nazaretańscy Żydzi bardzo się rozgniewali i 

starali się go zabić. 

2. KS. JAN LASKOWSKI (1872-1939)  

 

Ks. Jan Dąbrowa Laskowski, którego 75-tą rocznicę śmierci obchodzimy, był człowiekiem wielkiej wiary, 

odważnie realizującym program prorocki Jezusa. Urodził się on dnia 22 czerwca 1872 roku w Psarskiem, 

jako szóste z jedenaściorga dzieci. Jego ojciec – zwolniony dyscyplinarnie przez władze pruskie i 

pozbawiony praw nauczycielskich za nielegalne nauczanie języka polskiego w 1874 roku – utrzymywał 

rodzinę, pracując w charakterze nauczyciela domowego w rodzinach ziemiańskich – pisze Bogumił 

Wojcieszak (Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919. Słownik biograficzny. tom II, 207-210 ).  
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Od dziesiątego roku życia uczył się w Collegium Marianum w Pelpinie. Dwie ostatnie klasy gimnazjalne 

kończył w Krotoszynie, gdzie dnia 16 marca1892 zdał maturę. Po odbyciu studiów seminaryjnych w 

Poznaniu i Gnieźnie otrzymał z rąk abpa Stablewskiego (dnia 25 lutego1896 roku) święcenia kapłańskie.  

 

a. w Wieleniu  

Tuż po święceniach został skierowany w charakterze wikariusza do Wielenia (w dekanacie czarnkowskim). 

W tym czasie proboszczem w Wieleniu był ks. Antoni Arendt, określany przez prusaków jako 

„niebezpieczny agigator polskości”. Podczas pobytu w Wieleniu ks. Jan założył Towarzystwo św. 

Wincentego a Paulo. Wspomagał Towarzystwo Czeladników oraz organizował prywatne, bezpłatne lekcje 

języka polskiego, na które uczęszczała ponad setka dzieci. Za tę ostatnią działalność – wskutek denuncjacji 

niemieckiego nauczyciela – został skazany przez sąd obwodowy w Bydgoszczy na karę 60 marek grzywny. 

Proces wytoczono po wcześniejszym, dwukrotnym ostrzeżeniu przez landraturę w Wieleniu, do którego 

Laskowski się nie zastosował, uważał bowiem, że „kształcenie dziatwy i krzewienie oświaty nie może być 

czymś karygodnym”. Wydział okręgowy sądu w Bydgoszczy odrzucił odwołanie księdza i utrzymał wyrok 

w mocy. Wyrok podtrzymał też najwyższy sąd administracyjny w Berlinie. W rezultacie władze skarbowe 

dokonały (14.09.1897) zajęcia i sprzedaży na licytacji jego mienia. W tymże czasie, wraz z proboszczem 

Arendtem, zbojkotował uroczystość urodzin cesarza oraz odwodził Polaków od wzięcia udziału w 

uroczystościach. 

 

b. we Wrześni  

Wskutek nacisku władz pruskich – w lutym 1898 roku – został przeniesiony do Wrześni. W tym okresie w 

szkołach ludowych na terenie Wielkopolski – zgodnie z zarządzeniem naczelnego prezesa prowincji 

poznańskiej z dnia 27 października 1873 roku – językiem wykładowym był niemiecki. Po polsku nauczano 

tylko religii i śpiewu kościelnego. Taki stan trwał do 1901 roku.  

 

W marcu 1901 roku inspektor szkolny we Wrześni otrzymał pismo, w którym regencja zawiadamiała go, iż 

od nowego roku szkolnego, czyli od kwietnia 1901 roku, w dwóch najwyższych klasach (I i II) nauczanie 

religii należy prowadzić w języku niemieckim. Polecono też zakupić dla biedniejszych uczniów niemieckie 

katechizmy.  

 

W odpowiedzi na to, w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego dzieci z najstarszej klasy 

zastosowały bierny opór, nie przyjmując niemieckich katechizmów oraz odmawiając udzielania odpowiedzi 

w języku niemieckim. Z początku nauczyciele stosowali środki doraźne, namawiając i przekonując oporne 

dzieci. Z czasem posypały się groźby, dwugodzinne kary aresztu oraz dwukrotna kara chłosty (2 i 13 maja) 

wobec dwójki najbardziej opornych dzieci – Bronisławy Śmidowicz i Stanisława Jerszyńskiego. 

Zastosowany zbiorowy areszt nie wpłynął na zmianę postawy uczniów, w których obronie stanęli rodzice.  

 

Kulminacją wydarzeń wrzesińskich był dzień 20 maja, kiedy to do szkoły przybył inspektor Winter. Wobec 

26 uczniów z klasy I zarządził dwugodzinny areszt, w czasie którego miały nauczyć się pieśni „Kto się w 

opiekę” w języku niemieckim. O godz. 12.00 zwolniono do domu tych, którzy wykonali zadanie. 

„Czternaścioro dzieci – relacjonował później inspektor Winter – które orzekły, iż nie będą uczyły się religii 

po niemiecku, postanowiłem ukarać przykładnie. Zarządziłem, ażeby wszystkie po kolei otrzymały chłostę z 

ręki nauczyciela Schölzchena. Dzieci otrzymały 4 do 8 uderzeń po siedzeniu i po rękach”. Pobite dzieci 

wychodziły ze szkoły z płaczem a ręce niektórych były tak spuchnięte, że dzieci niosły książki pod pachami.  

 

Około godz. 13.00 przed budynkiem szkoły zaczęli gromadzić się ludzie, którzy usłyszeli krzyk bitych 

dzieci. Komentowali wydarzenia, nie szczędząc obelg nauczycielom. Wzburzenie wzrosło, gdy 

zmaltretowane dzieci pojawiły się na ulicy. Nie doszło jednak do czynnych wystąpień. Zachowanie ludzi na 



1256 
 

ulicy nie było ani groźne ani agresywne. Nie dokonano żadnych aresztowań, odnotowano jedynie opornych, 

którzy na wezwanie policjanta nie oddalili się sprzed budynku szkolnego, lecz wznosili okrzyki i rzucali 

wyzwiska pod adresem nauczycieli.  

 

Wszystkie osoby zanotowane przez policję podczas wydarzeń przed budynkiem szkolnym stanęły przed 

sądem. Proces w Gnieźnie odbył się 14, 15 i 16 listopada 1901 roku. W akcie oskarżenia zarzucono im m.in. 

udział w publicznym zbiegowisku, w czasie którego usiłowali oni zmusić nauczycieli do zaniechania 

czynności urzędowych, wtargnięcie do budynku szkolnego, zakłócanie porządku publicznego i znieważenie 

nauczycieli. Przed sądem gnieźnieńskim postawiono ogółem 26 osób, z czego 20 skazano. Były to kary od 

kilku tygodni do 2,5 roku więzienia.  

 

Przyczyn zajścia z 20 maja dopatrywano się między innymi w postępowaniu ks. Jana Laskowskiego, który 

tego samego dnia ogłosił list otwarty do nauczycieli wrzesińskiej szkoły, dowodząc w nim, że tylko język 

ojczysty jest skuteczny w nauczaniu religii. Obronę nauki religii w języku polskim władze pruskie 

traktowały jako polską agitację nacjonalistyczną. Opinię władz wyraził landrat wrzesiński, który na¬pisał 

m.in., że ks. Laskowski „umiał ze zdumiewającą zręcznością pod płaszczykiem religii, uprawiać polską 

propagandę. Trudno zyskać pewne dowody, ale bez wątpienia w dusze dzieci i ich rodzin wszczepiał idee, 

które znalazły tragiczny finał we wrzesińskiej awanturze szkolnej, będącej rezultatem przede wszystkim 

jego działalności agitacyjnej”.  

 

Listopadowy wyrok sądu gnieźnieńskiego nie osłabił postawy strajkujących dzieci. Opór trwał jeszcze w 

1903 i na początku 1904 roku, choć wówczas brała w nim udział tylko niewielka grupa dzieci. Jedną z 

ostatnich strajkujących uczennic była Stefania Śmidowiczówna, młodsza siostra Bronisławy. Próbowała ona 

kontynuować walkę jeszcze po Wielkanocy 1904 roku, lecz pod naciskiem inspektora dra Krausbauera, 

następcy Wintera, musiała zrezygnować z dalszego oporu. W ten sposób zakończyła się trzyletnia walka 

Dzieci Wrzesińskich o prawo do nauki religii w języku ojczystym.  

 

Maria Konopnicka opisała ten epizod w znanym, patriotycznym wierszu: O Wrześni. 

 

„Tam od Gniezna i od Warty 

Biją głosy w świat otwarty, 

Biją głosy, ziemia jęczy; 

— Prusak dzieci polskie męczy! 

 

Za ten pacierz w własnej mowie, 

Co ją zdali nam ojcowie, 

Co go nas uczyły matki, 

— Prusak męczy polskie dziatki!” 

 

Tymczasem ks. Jan troszczył się przede wszystkim o skuteczność edukacji religijnej. Pogląd ten wyraził 

także podczas procesu sądowego w Gnieźnie (16-19.11.1901) mówiąc, że „religia nie jest rzeczą pamięci, 

lecz serca i umysłu i dlatego w szkołach ludowych jedynie w języku ojczystym nauczona być może”. 

Dlatego też podczas procesów sądowych przeciwko dzieciom i ich rodzicom wspierał represjonowanych. W 

zamian za to władze pruskie zażądały usunięcia księdza Laskowskiego z Wrześni.  

 

c. w Konarzewie  

Wskutek nieustającego nacisku tychże władz abp Stablewski dnia 15 stycznia 1902 roku przeniósł ks. 

Laskowskiego do Konarzewa, a posłanie go do dobrze uposażonej parafii skła¬niał do interpretowania aktu 

przeniesienia raczej jako nagrody, aniżeli kary.  
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Wbrew oczekiwaniom władz jego przeniesienie do Konarzewa nie przyniosło zakończenia strajku. 

Urzędnicy pruscy stawiali zarzuty, że ks. Jan – poprzez cotygodniowe przyjazdy do Wrześni – ciągle 

jeszcze wywiera wpływ na tamtejsze wydarzenia. Stąd też – od 15 stycznia 1902 roku do końca życia był 

tylko administratorem parafii w Konarzewie, a władze pruskie tytułowały go „Wikariusz Konarzewski”.  

 

Objąwszy Konarzewo ks. Laskowski przystąpił do gorliwej pracy duszpasterskiej, otaczając swoją troską 

ludność z 12 wiosek należących wówczas do parafii. Zajmował się renowacją i upiększaniem tutejszego 

kościoła (wyremontował organy, kilkakrotnie dokonał malowania kościoła, ufundował nowe dzwony, 

zmienił pokrycie dachu i wieży). Prowadził działalność dobroczynną (np. fundował stypendia dla zdolnej 

młodzieży, troszczył się o los sierot wojennych, zbierał ofiary i dary dla wojska walczącego o wolną 

Polskę).  

 

A jednocześnie zasiadał we władzach Banku Ludowego. Zakładał katolickie stowarzyszenia i związki: 

Stowarzyszenie Polskich Dziewcząt Katolickich, czyli „Młode Polki”, Kółko Rolnicze, Katolickie 

Towarzystwo Robotników Polskich (od 1906 r.), Związek Włościanek Wielkopolskich, Akcję Katolicką (a 

w jej ramach od 1932 roku: Katolickie Stowarzyszenie Mężów – 47 członków, Katolickie Stowarzyszenie 

Kobiet – 387 członkiń, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej – 37 członków, Katolickie 

Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej – 90 członkiń), parafialny teatr, chór i bibliotekę.  

 

W Konarzewie, podobnie jak wcześniej w Wieleniu i Wrześni, wiele uczynił dla rozwoju czytelnictwa. 

Udostępnił do użytku publicznego swoją prywatną bibliotekę, aktywnie działał w Towarzystwie Czytelni 

Ludowych, wspierając je organizacyjnie i finansowo. Polityczny wydźwięk miała jego przynależność do 

narodowo-patriotycznej organizacji „Straż” oraz udział w agitacji wyborczej podczas wyborów w 1908 

roku. Należał ponadto do Towarzystwa Kolonii Wakacyjnych „Stella”, był członkiem Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk oraz – w ograniczonym zakresie – działał w Kółku Rolniczym. 

 

W 1918 roku powołał do życia organizację charytatywną, współpracującą ściśle z PCK. Działał jako 

sekretarz zarządu powstałego wtedy Towarzystwa Pielęgniarek Ludowych. Pracował w Komisji dla 

Zdrowia Publicznego przy Radzie Narodowej w Poznaniu. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego wszedł 

w skład miejscowego komitetu powstańczego. Dnia 5 stycznia 1919 roku odprawił Mszę polową dla około 

pół tysiąca powstańców przed konarzewskim pałacem. Na jego apel parafianie dostarczyli dwa wagony 

żywności dla żołnierzy oraz wagon paszy dla koni. W czasie, gdy kształtowały się granice odzyskującej 

niepodległość Polski, zebrał 32 tysiące marek oraz znaczne ilości żywności jako pomoc dla ludności 

polskiej Wileńszczyzny i Śląska.  

 

Dnia 22 kwietnia 1920 roku kard. Edmund Dalbor mianował go wreszcie proboszczem. Jego zasługi uznała 

też wolna Polska, nadając mu Krzyż Oficerski orderu Polonia Restituta (1928). On zaś również w latach 

międzywojennych prowadził ożywioną działalność społeczną.  

Po rozpoczęciu drugiej wojny światowej zmarł na atak serca dnia 17 października 1939 roku, po 

przesłuchaniu i rewizji przeprowadzonej na jego probostwie przez niemiecką policję. Pochowano go na 

konarzewskim cmentarzu.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Dziękujemy więc Bogu za wszelkie dobro, jakie Kościół otrzymał przez modlitwę i pracę tego silnego 

charakterem i pracowitego kapłana. 

„Wychwalajmy mężów sławnych  

i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia.  



1258 
 

Niektórzy spomiędzy nich zostawili imię,  

tak że opowiada się ich chwałę;  

Ciała ich w pokoju pogrzebano,  

a imię ich żyje w pokoleniach” (Syr 44,1.8.14).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Św. Jacka, 17.8.2014 

Abp Stanisław Gądecki. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Św. Jacka (Santa 

Maria Di Lota, Dom św. Jacka – 17.08.2014). 
 

W kwietniu 1594 roku został kanonizowany polski dominikanin, Jacek Odrowąż. Osiem lat później tutaj, na 

Korsyce – z inicjatywy dominikanów hiszpańskich – rozpoczęto budowę klasztoru dominikańskiego, 

dedykowanego nowo kanonizowanemu świętemu Jackowi (1602-1606).  

   

Od 1618 roku żyło już tutaj ośmiu dominikanów, którzy zajmowali się uprawą ziemi, hodowlą oliwek i 

winnicą. Głosili kazania, katechizowali, udzielali sakramentów w całym okręgu Piève di Lota, będąc 

nieocenioną pomocą dla księży z okolicznych parafii. Kres obecności dominikańskiej w tym miejscu 

położyła Rewolucja Francuska. Niemniej jednak tytuł św. Jacka pozostał i trwa po dziś dzień.  

 

Czego uczy nas dzisiaj św. Jacek? Uczy przynajmniej dwóch rzeczy, tego, na czym polega apostolstwo 

zakonne a na czym apostolstwo świeckich. 

 

1. APOSTOŁ ZAKONNY  
 

Jacek jest przede wszystkim apostołem zakonnym. Rzecz zrozumiała sama przez się w czasach 

średniowiecza. Cała jego droga życiowa była przygotowaniem do tego rodzaju apostolstwa.  

 

a. Urodził się św. Jacek we wsi Kamień na Śląsku polskim w roku 1185 jako potomek znamienitej rodziny 

Odrowążów. Był rodzonym bratem bł. Czesława, a stryjecznym bratem – jak się zdaje – bł. Bronisławy, 

Norbertanki. Stryj jego, Iwo Odrowąż, został biskupem krakowskim, po bł. Wincentym Kadłubku. Pobożni 

rodzice nie szczędzili zabiegów, aby swemu synowi i jego rodzeństwu dać jak najlepsze wychowanie 

religijne. Ojciec Eustachy słynął ze swego miłosierdzia i nazywano go ojcem ubogich. Jacek chętnie 

oddawał się ćwiczeniom pobożnym, a powiadają, że już jako dziecko dopytywał się często, co to jest Bóg.  

 

Rodzice wysłali Jacka na nauki najpierw do Krakowa, następnie do Pragi, Bolonii. Nie zawiódł nadziei w 

nim pokładanych, bo nie tylko został uczonym teologiem, ale nadto wrócił z swych studiów z nieskażonymi 

obyczajami. To też biskup Wincenty Kadłubek udzielił mu święcenia kapłańskie, a nadto ofiarował 

kanonikat w kapitule katedralnej, aby mieć przy swym boku światłego doradcę w zawiłych sprawach 

diecezjalnych. Rzeczywiście św. Jacek – choć młody wiekiem – był wzorem życia kapłańskiego, żarliwy w 

nabożeństwach, mądry i przezorny w obcowaniu z drugimi, przystępny w rozmowie, ostrożny wobec 

wpływów zewnętrznych; łączył w sobie zalety i właściwości najbardziej wzorowego męża, który jedynie 

Bogu się poświęcił, a dla miłości Boga chętnie służył bliźnim (por. ks. W. Kozakowski).  

 

Wydarzeniem, które zmieniło radykalnie jego dotychczasowe życie było spotkanie ze świętym Dominikiem 

w Rzymie (ok. lutego 1220). Kiedy na stolicę biskupią został wyniesiony Iwo Odrowąż, stryj Jacka, i udał 

się do Rzymu, aby uzyskać potwierdzenie swego wyboru przez papieża, zabrał ze sobą Jacka i jego brata 

Czesława oraz kilku innych towarzyszy. W Rzymie przebywał wówczas założyciel zakonu 

kaznodziejskiego, św. Dominik. Przypatrując się błogosławionym owocom jego działalności, bp Iwo 

poprosił św. Dominika o wysłanie dominikanów do Polski. Zdawało się, że sprawa się odwlecze, bo 

pomiędzy dominikanami nie było takich, którzy władaliby językiem polskim. Opatrzność rozwiązała tę 

trudność. W Rzymie bowiem Jacek i Czesław stali się świadkami niezwykłego wydarzenia. W klasztorze 
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św. Sabiny w Rzymie ujrzeli pewnego dnia św. Dominika w czasie Mszy świętej, uniesionego w ekstazie w 

górę. Tego właśnie dnia św. Dominik wskrzesił Napoleona, siostrzeńca kardynała Stefana. Widok tego cudu 

zrobił takie wrażenie na Jacku i Czesławie, że bez wahania poprosili o przyjęcie do zakonu 

kaznodziejskiego. Razem ze swoimi towarzyszami przyjęli habit zakonny i niezwłocznie rozpoczęli 

nowicjat. Ledwie minął rok, a już zostali uznani za przygotowanych i – w 1221 roku – złożyli wieczyste 

śluby zakonne. Na wieść o tym papież Honoriusz III miał powiedzieć o św. Jacku: Będzie z niego wielkie w 

północnych krajach wiary prawdziwej objawienie. Tak został wyprawiony do Polski.  

 

b. Po opuszczeniu Rzymu, w drodze do Polski, Jacek prowadził misje w Karyntii, Styrii, Czechach i na 

Morawach. Po dotarciu do Krakowa zamieszkał wraz z towarzyszami na Wawelu, na dworze biskupim, by 

po kilku miesiącach przenieść się w okolice kościółka Świętej Trójcy, gdzie wkrótce rozpoczęto budowę 

nowego kościoła i klasztoru dominikańskiego. Obrany przeorem, na wzór świętego Dominika z 

niestrudzoną gorliwością głosił słowo Boże, główny nacisk kładąc na dobry przykład. Był żywym wzorem 

cnót chrześcijańskich: ubóstwa, pokory, czystości, miłości bliźniego. Całe dnie spędzał na pracy 

niezmordowanej. Zawsze albo się uczył, albo modlił, albo głosił kazania, albo słuchał spowiedzi, lub 

chorych nawiedzał. Brzydził się bezczynnością, bo wiedział, że ona jest początkiem wszelkiego zła.  

 

Nie poprzestał św. Jacek na samym Krakowie. Następca św. Dominika, bł. Jordan z Saksonii, generał 

dominikanów, zlecił mu misję zakładania nowych klasztorów. Już w 1226 r. powstała odrębna prowincja 

polska. Na pierwszej kapitule prowincjalnej uchwalono wysłanie dominikanów do Pragi, Wrocławia, 

Kamienia Pomorskiego, Gdańska i Sandomierza. 

 

W 1228 roku – na kapitule generalnej w Paryżu – wydzielono 6 klasztorów jako odrębną prowincję polską. 

Należały do niej domy w Krakowie, Gdańsku, Kamieniu Pomorskim, Sandomierzu, Pradze i we Wrocławiu.  

 

Na Pomorzu powstały konwenty w Gdańsku i w Kamieniu Pomorskim (po roku 1225), w Chełmie i w 

Płocku (1233), w Elblągu (1236), potem w Toruniu, a nawet w Rydze, Dorpacie i Królewcu. 

 

Zaraz po kapitule generalnej Jacek udał się na prawosławną Ruś, gdzie założył klasztor w Kijowie (po roku 

1228). Jednak w 1233 r. książę kijowski, podburzony przez prawosławnych kniaziów, zlikwidował na 

pewien czas placówkę kijowską. Powodzeniem cieszyła się natomiast placówka dominikańska w księstwie 

suzdalskim pod Moskwą i w Haliczu, gdzie Jacek założył również konwent (1238). Według tradycji 

dominikańskiej, trzy lata wcześniej powstał ośrodek dominikański także w Przemyślu (1235). 

 

Po Krakowie, Gdańsku i Kijowie przyszła kolej na Prusy. Konrad Mazowiecki sprowadził tutaj w 1226 roku 

Krzyżaków. Ci, zaraz po przybyciu zwrócili się do generała Zakonu Kaznodziejskiego, bł. Jordana, o 

kapłanów tak dla własnej obsługi, jak też dla prowadzenia misji. Zaborcza polityka Krzyżaków zniechęciła 

Jacka do dalszego angażowania się w akcję misyjną w Prusach. 

 

Niemniej jednak, dzięki tej misji, powstały cztery biskupstwa założone na obszarze Prus w XIII wieku. Trzy 

były w ręku dominikanów: biskupem Chełmna został Henryk z Lipska (1245), diecezję pomezańską 

(Kwidzyn) otrzymał dominikanin Ernest (1249), a biskupem sambijskim (w Królewcu) został Theward 

(1251). Biskupem na Litwie w Wilnie został uczeń Jacka, Wit. Wcześniej, w 1248 roku, zostali wyświęceni 

na biskupów inni uczniowie Jacka: Henryk dla Jaćwingów, Bernard dla Halicza i Gerard dla reszty Rusi. 

Wreszcie biskupem łotewskim został mianowany inny uczeń Jacka, Meinard.  

 

Po dłuższej chorobie Jacek zmarł w Krakowie w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 

sierpnia 1257 roku. Forsowne podróże misyjne, w ówczesnych, prymitywnych warunkach, zniszczyły jego 

organizm. W tym czasie liczba klasztorów dominikańskich dochodziła do 30. W Polsce, w Prusach i na 

Pomorzu było ich 12, w Czechach i na Morawach – 8, a na Śląsku – 10. Liczba zakonników była szacowana 

na 300-400. 

 

Był więc św. Jacek przykładem apostolskiej gorliwości w zaprowadzeniu Królestwa Bożego na ziemi. Był 
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człowiekiem o wielkim rozmachu apostolskim. Dla niego – zdawać by się mogło – nie istniały odległości. 

Nosiło go po całej ówczesnej Słowiańszczyźnie. Dla Chrystusa przemierzał tysiące kilometrów. Żarliwość o 

chwałę Bożą pożerała go. Czego możemy się więc nauczyć od tego – charakterystycznego dla apostolstwa 

zakonnego – ducha? Z pewnością gorliwości wiary, gorliwości w apostolskiej i misyjnej działalności, a 

także pobożności eucharystycznej i maryjnej. 

 

„Twój sługa Jacek, o Panie, 

Nad wszystko Ciebie miłował, 

A Tyś go posłał z rozkazem 

Głoszenia Dobrej Nowiny. 

 

Dla Ciebie szedł poprzez rzeki 

I stepy słońcem palone; 

Dla Ciebie trudy ponosił, 

Szukając dusz zapomnianych”  

(z hymnu na Godzinę Czytań ze wspomnienia św. Jacka) 

 

2. APOSTOŁ ŚWIECKI  
 

Większość osób w Kościele nie jest jednak zakonnikami, czy kapłanami. Zadaniem osób duchownych jest 

bycie na służbie Chrystusa i Kościoła poprzez autorytatywne głoszenie słowa Bożego, sprawowanie 

sakramentów i pasterskie przewodzenie wiernym.  

 

Wierni świeccy mają inną misję. Mają oni swój własny – charakterystyczny dla osób świeckich – rodzaj 

apostolatu. Mają zadanie uświęcenie świata od wewnątrz, na kształt zaczynu i odnowę całego porządku 

doczesnego. 

 

Skąd się bierze ten przywilej apostołowania udzielony przez Chrystusa ludziom świeckim? Najprostsza 

odpowiedź brzmi: on zostaje udzielony świeckim razem z ich chrztem. Na mocy chrztu świętego wszyscy 

wierni bez różnicy – czy to duchowni, czy świeccy – mają prawo i obowiązek apostołowania, a to dlatego, 

ponieważ chrzest uczynił nas wszystkich częścią organizmu Kościoła, i to częścią współodpowiedzialną za 

jego żywotność. Podobnie jak w naszym ciele każda jego część nie zachowuje się biernie, ale uczestnicząc 

w życiu tego ciała, bierze równocześnie udział w jego działaniu, tak też w Ciele Chrystusa, którym jest 

Kościół, całe ciało – zespolone i utrzymywane w łączności – rośnie i buduje siebie w miłości zgodnie z 

charakterem działania każdej jego części (por. Ef 4,16). Jednostkę, która nie przyczynia się do rozwoju i 

wzrostu Ciała Kościoła należy uważać za niepożyteczną tak dla siebie, jak i dla Kościoła (Apostolicam 

actuositatem, tj. DA, 2). Tak więc powołanie chrześcijańskie jest ze swojej natury powołaniem do 

apostolstwa.  

 

Po co nam apostolstwo świeckich? Tego rodzaju apostolstwo jest nam potrzebne, ponieważ bezkresne 

obszary życia świeckiego znajdują się często poza zasięgiem i możliwościami dotarcia do niego osób 

duchownych. Apostolstwo świeckich jest nam potrzebne, dlatego że bez niego apostolstwo samych tylko 

duszpasterzy nie jest zazwyczaj w pełni skuteczne (DA, 10).  

 

Co jest celem apostolstwa świeckich? Tym celem jest szeroko rozumiana odnowa całego porządku 

doczesnego, czyli odnowa środowiska rodzinnego, społecznego, zawodowego, kulturowego, w którym żyją 

i działają ludzie świeccy. „Świeccy powinni podjąć trud odnowy porządku doczesnego jako własne zadanie 

i spełniać je bezpośrednio i zdecydowanie, kierując się światłem Ewangelii i duchem Kościoła, przynagleni 

miłością chrześcijańską” (DA, 7). Idzie tu o kształtowanie porządku spraw doczesnych w duchu 

chrześcijańskim, o szerzenie Królestwa Bożego, czyli obecności Boga w doczesności. Idzie o „przepajanie i 

doskonalenie duchem ewangelicznym porządku spraw doczesnych” (DA, 5). O doskonalenie wszystkiego, 

co składa się na ten porządek, a mianowicie przestrzeni osobistych i rodzinnych, spotkań towarzyskich i 

pracy, studiów, kultury i sztuki, spraw gospodarczych i politycznych, stosunków międzynarodowych itd. 
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(por. DA, 7.9.13).  

 

Na czym polega apostolstwo świeckich? Polega ono najpierw na dawaniu osobistego przykładu życia 

chrześcijańskiego, ale nie tylko na tym. Nie tylko o świadectwo życia tu idzie. Prawdziwy świecki apostoł 

głosi Chrystusa nie tylko swoim życiem, ale także słowem, bądź to ludziom niewierzącym, by ich 

doprowadzić do wiary, bądź to wierzącym, by ich pouczyć, umocnić i pobudzić do gorliwszego życia (1 Kor 

9,16). Zakłada to działanie świadome (rozumiem co czynię), wolne (czynię to z własnej inicjatywy, nie 

przymuszony przez nikogo), odpowiedzialne (biorę odpowiedzialność za swoje czyny i ponoszę 

konsekwencje). Tego rodzaju apostolstwo zmierza do kształtowania sposobu myślenia i obyczajów, praw 

oraz ustroju własnej społeczności w duchu chrześcijańskim. To zajęcie jest tak dalece zadaniem i 

obowiązkiem świeckich, że inni ludzie nie są w stanie go należycie wypełnić (DA, 7). 

 

Do rozwinięcia dojrzałego apostolstwa ludzie świeccy muszą się najpierw odpowiednio przygotować. Im 

wyższy jest stopień wiary, tym większa odpowiedzialność. Podstawą do apostolskiego zaangażowania jest 

głębia wiary. Na pierwszym miejscu należy stawiać wychowanie wiary rozumianej jako wiara czynna. 

Oprócz tego przygotowania duchowego potrzebne jest gruntowne przygotowanie doktrynalne z zakresu 

teologii, etyki i filozofii, zależnie od różnicy wieku, warunków życia i zdolności. Nie wolno również 

pomijać przygotowania w dziedzinie kultury, łącznie z wykształceniem praktycznym i technicznym (DA, 

29).  

 

Apostolstwo świeckich – czy to indywidualne czy zbiorowe – jest częścią apostolstwa całego Kościoła, 

dlatego też konieczna jest jego łączność z tymi, którzy przewodzą Kościołowi. Żadna inicjatywa świecka nie 

może przybierać miana „katolickiej” bez zgody prawowitej władzy kościelnej (DA, 23). 

 

Od czego zależy owocność apostolstwa świeckich? Zależy ona przede wszystkim od żywotnego 

zjednoczenia świeckiego chrześcijanina z Chrystusem według słów Pana: „Kto mieszka we mnie, a ja w 

nim, ten wiele owocu przynosi, bo beze mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5).  

 

Wreszcie, co jest głównym źródłem i inspiracją działalności apostolskiej laikatu? Tym źródłem jest miłość. 

Wszelka działalność apostolska rodzi się z miłości i z niej czerpie swoje siły (DA, 8). 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Zakończmy naszą refleksję słowami dzisiejszej kolekty: 

 

„Wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Twojej łasce święty Jacek przez wytrwałe głoszenie Ewangelii 

odnowił i umocnił w wierze wiele narodów, za jego wstawiennictwem pomnóż naszą wiarę, abyśmy byli 

zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Poświęcenie kaplicy pw. Matki Teresy z Kalkuty, 

28.9.2014 

Abp Stanisław Gądecki. Słowo i czyn. XXVI niedziela zwykła A. Poświęcenie kaplicy pw. Matki Teresy z 

Kalkuty (Kamionki – 28.09.2014). 
 

Rok temu (2.06.2013) święciliśmy teren pod budowę tutejszego kościoła pw. Matki Teresy z Kalkuty, a 

dzisiaj – po krótkim czasie – Pan Bóg pozwala nam się cieszyć wzniesioną kaplicą oraz plebanią, które będą 

służyć jako punkt oparcia dla wznoszenia kościoła w Kamionkach. Jest to dobra okazja do wyrażenia 

wdzięczności Bogu za to, że pozwolił ludziom w tak krótkim czasie dokonać czegoś, co nieco przypomina 

creatio ex nihilo; czyli stworzenie czegoś z niczego. Pozwolił stworzyć miejsce, w którym Słowo Boże, 

modlitwa i sakramenty będą wspierać tutejszych parafian w pełnieniu woli Bożej.  
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1. EWANGELIA  
 

a. Pełnienie woli Bożej jest też centralnym tematem Ewangelii według św. Mateusza. Jezus podejmuje w 

niej dzisiaj ten właśnie temat i opowiada przypowieść o dwóch synach, których ojciec prosi, aby pracowali 

w jego winnicy. Winnica – w tradycji biblijnej – jest symbolem ludu Bożego. Najpierw Izraela, a następnie 

także Kościoła, który obejmuje wierzących tak z Izraela, jak i z innych narodów (por. Mt 28,16-20). Jeden z 

synów odpowiedział: „’Idę, panie’, lecz nie poszedł” (Mt 21,29). Drugi powiedział do Ojca: „’Nie chcę’. 

Później jednak opamiętał się i poszedł” (Mt 21,30). Na pytanie Jezusa, który z dwóch wypełnił wolę Ojca, 

słuchacze odpowiedzieli: „Ten drugi” (Mt 21,31). Przesłanie tej przypowieści jest jasne: w pełnieniu woli 

Bożej nie liczą się słowa, lecz czyny.  

 

Dwaj synowie reprezentują dwa rodzaje buntu: bunt ukryty (syn pierwszy) i jawny bunt (syn drugi). 

Pierwszy syn jest obrazem buntu ukrytego. Bunt ukryty jest groźniejszy od jawnego, ponieważ zbuntowany 

już nie słucha, już zadecydował o skierowaniu swego życia w inną stronę niż pragnie tego Bóg. Dla 

świętego spokoju mówi: „tak, oczywiście, już idę”, ale i tak robi swoje. Przestał słuchać Ojca. Jezus w 

postaci pierwszego syna dostrzega arcykapłanów i starszych ludu, czyli religijnych ekspertów Izraela. 

Powiedzieli oni „tak” woli Bożej, ale ich słowa nie przyniosły za sobą owoców nawrócenia. Dlatego Jezus 

kończy swoją przypowieść dramatycznymi słowami: „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do 

królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. 

Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby 

mu uwierzyć” (Mt 21,31-32). Słowo to zastosowane do naszych czasów mogłoby brzmieć następująco: 

grzesznicy, którzy tęsknią za czystym sercem, są bliżsi królestwu Bożemu niż rutyniarze, którzy w Kościele 

widzą jedynie instytucję, lecz których serce dalekie jest od pełnienia woli Bożej.  

 

Bunt jawny nie jest taki groźny, skoro zbuntowany prowadzi jeszcze dialog z Ojcem. Drugi syn – chociaż 

jawnie sprzeciwia się Bożej woli – to jednak wewnętrznie ciągle się jeszcze zastanawia (metamelethein) i 

ostatecznie opamiętuje, aby z przekonaniem wypełnić wolę Ojca. „A jeśli bezbożny odstąpił od 

bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy 

życiu” (Ez 18,27).  

 

„Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi”. Oto moment, w którym słuchacze 

przypowieści – nie zdając sobie z tego sprawy – osądzają sami siebie. Podobnie osądził siebie kiedyś król 

Dawid, słuchając przypowieści o bogaczu, który zabrał jedyną owieczkę biedakowi (por. 2 Sm 12, 1-7). 

Podobny zabieg dydaktyczny zastosował Jezus w przypowieści o winnicy (por. Mt 21,41-46) i o dwóch 

dłużnikach (por. Łk 7,40-46).  

 

b. „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”. Dlaczego? Ponieważ 

przeciwnicy Jezusa – należący do narodu wybranego, a co gorsza, jego najwyżsi kapłani i starsi ludu – 

zostali pierwsi wezwani do zbawienia, lecz nie wydali owoców nawrócenia. O nich to powiedział Jezus: 

„Mówią, ale nie czynią” (Mt 23,3). Ktoś mógłby powiedzieć, a zatem są ostatecznie zgubieni. Tak jednak 

nie jest, ponieważ w Ewangelia zakłada istnienie tajemniczego, trzeciego syna. Tego, który mówi „tak” i 

czyni, co mu kazano. Tym trzecim synem jest Jezus, Syn Boga żywego. On przychodząc na świat 

powiedział: „Oto idę [...] abym spełniał wolę Twoją, Boże” (Hbr 10,7). Nie tylko powiedział owo „tak”, ale 

i je wypełnił. „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz 

ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym 

przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci 

krzyżowej” (Flp 2, 6-8). W pokorze i posłuszeństwie Jezus wypełnił wolę Ojca, umarł za swoich braci i 

siostry na krzyżu, wybawił nas od pychy i uporu (por. Benedykt XVI, Homilia Ojca św. wygłoszona 

podczas Mszy św. we Fryburgu, 25.09.2011).  
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Stąd św. Paweł może głosić miłosierdzie Boże, które ze zła wydobywa dobro, z nieposłuszeństwa Izraelitów 

wydobywa zbawienny owoc: „Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? żadną miarą! [...] Nie odrzucił Bóg 

swego ludu, który wybrał przed wiekami. [...] Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta 

wybrana przez łaskę. [...] Cóż zatem? Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał; osiągnęli jednak 

wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości, jak jest napisane: Dał im Bóg ducha odurzenia; takie 

oczy, by nie mogli widzieć, i takie uszy, by nie mogli słyszeć aż po dzień dzisiejszy. [...] Pytam jednak: Czy 

aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą! Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w 

udziale poganom” ( Rz 11, 1-11).  

 

2. ŻYCIE  

 

a. Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do zjednoczenia z wolą Chrystusa. „To dążenie niech was ożywia; ono 

też było w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,5) – pisze św. Paweł. A kilka wersetów wcześniej, zachęca: „Jeśli 

więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli – jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w 

Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same 

dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego” (Flp 2,1-2).  

 

Taką drogę życia wybrała Wasza patronka, która powtarzała: „Aby być szczęśliwym i tryskać radością, nie 

trzeba wiele, wystarczy starać się każdego dnia wypełniać wolę Bożą”. „Całkowite poddanie się Bogu musi 

objawiać się zarówno w drobnych, jak i wielkich sprawach. Wyraża się to w słowach: Tak, przyjmuję, co mi 

dajesz, i daję, cokolwiek zechcesz. [...] Może mnie postawić tutaj. Może mnie postawić tam. Może się mną 

posłużyć”.  

 

Jak Chrystus był w pełni zjednoczony z Ojcem i Jemu posłuszny, tak też i Jego uczniowie. Jeśli kapłani, 

osoby konsekrowane i świeccy – w jedności z Chrystusem – dochowają wierności swemu powołaniu, 

Kościół w Polsce stawi czoła wielkim wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości i pozostanie zaczynem w 

społeczeństwie. Jeśli katolicy będą współpracować w jedności. Jeśli parafie, wspólnoty i ruchy będą się 

wzajemnie wspierały i ubogacały. Jeśli ochrzczeni i bierzmowani będą nieść wysoko pochodnię 

autentycznej wiary w jedności z biskupem i zechcą nią oświecać swoją wiedzę i umiejętności. Kościół w 

Polsce nadal będzie błogosławieństwem dla ogólnoświatowej wspólnoty katolickiej, jeśli pozostanie 

zjednoczony z następcami świętego Piotra i apostołów. Jeśli będzie na wiele sposobów troszczył się o 

współpracę z krajami misyjnymi i zechce się „zarazić” radością wiary młodych Kościołów.  

 

b. W sensie prostszym niż relacja sprawiedliwego i grzesznika w stosunku do Królestwa Bożego, sytuacja 

przedstawiona w dzisiejszej Ewangelii podkreśla także potrzebę słowności. Ciągle spotykamy się z 

pozorami, kłamstwem, deklaracjami bez pokrycia, pustymi obiecankami, demagogią. Cnoty takie jak honor, 

słowność, poczucie realizmu i odpowiedzialności, szczerość, konsekwencja jakby straciły rację bytu, 

wyparte przez konformizm, obłudę i kłamstwo. Dzisiaj można powiedzieć i obiecać co się chce, bo i tak nie 

pociąga to za sobą żadnych dalszych konsekwencji. W ten sposób burzy się stopniowo fundament życia 

społecznego, jakim jest wzajemne zaufanie i odpowiedzialność. Tendencja ta – biorąca początek „na górze” 

– ogarnia z czasem coraz szersze kręgi i demoralizuje coraz więcej zwykłych ludzi.  

 

Tymczasem słowność ma swoją wartość nie tylko w wymiarze religijnym, ale i w wymiarze ekonomicznym. 

Niesłowność jednego kierowcy pracującego w MPK może w ciągu dnia zadecydować o stracie setek godzin 

pracy ludzi, którzy długie minuty czekają na opóźniony autobus. Niesłowność w dotrzymaniu terminów 

dostaw materiałów i wykonania działa może powodować, w ciągu jednej doby, milionowe szkody w 
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zakładzie pracy. Jest rzeczą zupełnie niezrozumiałą, dlaczego w naszym świecie, tak bardzo obliczonym w 

sensie ekonomicznym, zupełnie nie uwzględnia się wychowania ludzi do odpowiedzialności za słowo.  

 

Niesłowność stanowi jeden z najsłabszych punktów naszego życia ekonomicznego, społecznego, 

narodowego i trzeba, niestety, dodać – religijnego! Wartość człowieka mierzy się wartością jego słów. Jeśli 

jego słowa nic nie ważą, to znaczy, że jego serce jest puste. „Z obfitości serca mówią usta” (Mt 12, 34).  

 

Słowność natomiast jest wyrazem szacunku, jakim człowiek darzy samego siebie. Kto ceni własne słowo, 

ten ceni siebie. Na tej podstawie cenią go też inni. Kto bowiem nie szanuje siebie, nie może wymagać, by 

inni otaczali go szacunkiem. Bóg jest słowny. Bóg zawsze dotrzymuje danego słowa i tego też oczekuje od 

swoich dzieci (por. ks. E. Staniek).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec słowa podziękowania, najpierw dla ks. proboszcza Jakuba Lechniaka, za jego sumienną pracę 

duszpasterską i szybką – od listopada – budowę tej kaplicy oraz niezwykle skromnej plebanii. 

 

Podziękowanie dla ks. proboszcza Jana Ciesiółki z Głuszyny, za jego życzliwość i gościnę udzieloną 

tutejszemu proboszczowi. 

 

Wdzięczność dla tutejszego rezydenta, księdza profesora Antoniego Swobody.  

 

Podziękowanie dla pana architekta, za nowoczesne podejście do tego projektu. Razem z nim składam 

podziękowanie firmom budowlanym.  

 

Zakończmy dzisiejsze rozważanie słowami Matki Teresy: 

 

„Mimo wszystko… 

Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni 

Kochaj ich, mimo wszystko. 

 

Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych  

przyjaciół i prawdziwych wrogów 

Odnoś sukcesy, mimo wszystko. 

 

Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro,  

Bądź dobry, mimo wszystko. 

 

To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy 

Buduj, mimo wszystko. 

 

Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy,  

mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz 

Pomagaj, mimo wszystko. 

 

Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy, 

Dawaj światu najlepsze, co posiadasz, 

Mimo wszystko”.  
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święto Niepodległości, 11.11.2014 

Abp Stanisław Gądecki. Powstała z grobu. Święto Niepodległości (Warszawa, kościół pw. św. Krzyża – 

11.11.2014). 
 

Od wschodu: mądrość-kłamstwa i ciemnota, 

Karności harap lub samotrzask z złota, 

Trąd, jad i brud. 

 

Na zachód: kłamstwo-wiedzy i błyskotność, 

Formalizm prawdy - wnętrzna bez-istotność, 

A pycha pych! 

 

Na północ: Zachód z Wschodem w zespoleniu, 

A na południe: nadzieja w zwątpieniu 

O złości złych!  

(C. K. Norwid, Pieśń od ziemi naszej)  

   

Te strofy z wiersza Norwida ilustrują straszliwe zmaganie duchów (niewolnictwo, racjonalizm, materializm, 

sceptycyzm), jakie otaczało naszą Ojczyznę w czasie zaborów. A pośród tych zmagań zbliżał się w powoli 

wybuch wielkiej wojny i odzyskanie dawno oczekiwanej przez Polskę niepodległości.  

 

1. PRZESZŁOŚĆ  

 

a. Trudno zrozumieć to odzyskanie niepodległości w 1918 roku inaczej jak tylko w kategoriach 

nadzwyczajnego dzieła Bożej Opatrzności. Przecież ochotnicze oddziały polskie – w sile zaledwie kilku 

tysięcy – nie stanowiły żadnego poważnego zagrożenia dla wielomilionowych armii zaborczych i armie te 

padły niezależnie od istnienia polskich oddziałów. Najpierw rozsypało się rozsadzone głodem, wpływami 

rewolucyjnymi i dążeniami narodowościowymi cesarstwo austro-węgierskie. Następnie – 11 listopada – 

kapitulowała liczna jeszcze, bo 8 milionowa armia niemiecka. Tego właśnie dnia Niemcy podpisali akt 

kapitulacji, kończący I wojnę światową. 

 

Dzisiaj zaś świętujemy rocznicę tego wydarzenia. Rocznicę dnia 11 listopada 1918 roku, w którym Rada 

Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad nielicznym wojskiem, zaś 3 dni później także 

władzę cywilną nad niewielką częścią dawnych ziem polskich.  

„Spojrzał Bóg na ucisk swojego ludu w niewoli, wysłuchał jego jęczenia (Wj 3,7-9), zlitował się i stanął po 

naszej stronie, aby skruszył nieznośne nam więzy i oddał nam wolną, niezależną i zjednoczoną ziemię 

ojców naszych” – napisał kard. Aleksander Kakowski nazajutrz po odzyskaniu niepodległości.  

 

b. Przywykliśmy mówić, że tego dnia Polska odzyskała niepodległość, wolność i suwerenność po 123 latach 

niewoli, lecz warto zwrócić uwagę na to, że w ostatnich trzech wiekach Polska była pozbawiona wolności 

znacznie dłużej (J. Szaniawski, Niepodległość).  

Faktyczna utrata suwerenności Rzeczypospolitej nastąpiła bowiem już w roku 1717, kiedy tzw. „Sejm 

Niemy” uznał, że gwarantem praw Polski jest car Rosji. A to daje nie 123, lecz ponad 200 lat podległości 

wrogiemu mocarstwu. Ale i ten okres nie oddaje całości, bo przecież wcześniej – już w 1704 roku – armia 

rosyjska wkroczyła w granice Polski. A więc mamy już do czynienia z 214 latami poddaństwa.  

 

Potem znowu – wraz z upadkiem II Rzeczpospolitej – nasza Ojczyzna utraciła ponownie niepodległość we 

wrześniu 1939 roku, kiedy to Niemcy i Rosja po raz kolejny dokonały agresji na Polskę i zlikwidowały 
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niepodległe państwo w wyniku tzw. IV rozbioru Polski. Z kolei Polska Ludowa – utworzona na rozkaz 

Stalina i istniejąca do 1990 roku – była także pozbawiona suwerenności, przy zachowaniu pozorów 

niepodległości.  

 

Tak więc, patrząc – w dzieje przed i po 1918 roku – otrzymujemy w sumie porażający bilans ok. 265 lat 

pozbawienia Polski autentycznej wolności. Z tego wynika, że kilkanaście pokoleń Polaków – od początku 

XVIII wieku – nie miało niepodległego państwa, a ci, którzy je mieli, byli wyjątkami. I właśnie kimś takim 

jest również obecne młode pokolenie Polaków; pokolenie przełomu Polski „podległej” i „niepodległej”.  

 

c. Czy dzisiejsze pokolenie zdaje sobie sprawę z rozmiarów spuścizny zniewolonego ducha, 

ukształtowanego podczas zaborów, który całkowicie nie zginął? Czy rozumie cenę, jaką zapłaciła nasza 

Ojczyzna za to, byśmy byli tu, gdzie jesteśmy? Czy zachowa wdzięczność dla tych milionów rodaków, 

którzy – w imię wolności Ojczyzny – byli więzieni, zsyłani na Sybir i do obozów, albo zginęli? A przecież 

to tylko część tragicznej ceny, jaką płacili oni na poczet przyszłej niepodległości.  

 

Dziś trzeba dziękować Panu Bogu i tym ludziom, którzy – przez te wieki niewoli – zachowali w sercu 

pragnienie niepodległości, ratując nas przed utratą tożsamości. Należy dziękować za domy rodzinne, 

najsilniejszy szaniec, o który rozbijały się zapędy rusyfikacyjne i germanizacyjne. Nie byłoby 

niepodległości naszej Ojczyzny, gdyby dom polski konsekwentnie nie podtrzymywał miłości do niej. Na te 

źródła polskiego patriotyzmu wskazywał potem w swoich Wspomnieniach gen. Dowbór Muśnicki: „Kiedy 

już zdołałem nabrać większej praktyki życiowej, doszedłem do przekonania, że wszelkie zakusy 

rusyfikatorskie i germanizatorskie rozbijały się o zasady, wpajane w nasze dusze i serca przez polską 

kobietę: nasze matki i siostry, nauczycielki. [...] Rola mężczyzn w tej walce do pewnego stopnia była 

drugorzędna. Byliśmy niejako jakby narzędziem w ręku kobiety, która moralną swą siłę czerpała z wiary w 

sprawiedliwość dziejową i z nauki Kościoła” (Józef Dowbór-Muśnicki, Wspomnienia, W-wa 2003, s. 20). 

 

Dalej wypada dziękować za wielkich mężów stanu, którzy – natchnieni wiarą w Boga i miłością Ojczyzny – 

przygotowali zmartwychwstanie kraju. Za ówczesnych polityków, którzy potrafili wspólnie i 

bezinteresownie pracować dla Rzeczypospolitej. Myślimy w szczególności o Romanie Dmowskim, Ignacym 

Paderewskim, Józefie Piłsudzkim, Wincentym Witosie, Wojciechu Korfantym, którzy – choć pochodzili z 

różnych zaborów – odłożyli na bok interesy partyjne na korzyść dobra wspólnego.  

 

Dziękujemy wreszcie ludziom Kościoła tamtych czasów. Przy braku polskiej szkoły, wiodącą rolę w 

pielęgnowaniu ducha patriotycznego przejął Kościół katolicki, który – oprócz podstawowej pracy 

duszpasterskiej – działał tak w sferze oświatowej, spółdzielczości jak i w dziedzinie parlamentarnej. 

Dziękujemy nade wszystko za wielkich świętych i błogosławionych, którzy w okresie niewoli narodowej 

pomagali naszym rodakom zrzucać z siebie okowy niewoli duchowej. Za Alberta Chmielowskiego, 

Honorata Koźmińskiego, Rafała Kalinowskiego, Marcelinę Darowską, Franciszkę Siedliską, Urszulę 

Ledóchowską, którzy pracowali nad religijnym i moralnym odrodzeniem Polaków. W jakimś sensie 

wszyscy oni powtarzali w duchu psalm wygnańców tak wysłowiony przez poetę:  

 

„Jeruzalem! Jeruzalem! /biedna ziemio ty!/ 

Gdy twej męce nie poświęcę każdej mojej łzy,/ 

Jeśli ciebie nie ogarnę mym synowskim żalem/ 

To mnie przeklnij i zapomnij/ matko Jeruzalem!” 

(Kornel Ujejski) 

 

2. PRZYSZŁOŚĆ  

 

A dzisiaj? Jak dzisiaj ocalić i umocnić tę wolność, o którą walczyli nasi praojcowie? Z pewnością możemy 

ją wzmocnić dbając najpierw o wolność osobistą a następnie – zabiegając o wolność społeczną. 

 

a. wolność wewnętrzna  
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Co to jest wolność wewnętrzna? „Spontaniczna odpowiedź na pytanie [...] jest następująca: wolnym jest ten, 

kto może czynić to, co chce, nie napotykając na przeszkody ze strony przymusu zewnętrznego, czyli jest 

nim w zasadzie ten, kto cieszy się pełną niezależnością. Przeciwieństwem wolności byłaby zatem zależność 

naszej woli od woli zewnętrznej.  

 

Ta wolność nie polega na możliwości czynienia czegokolwiek; jest ona wolnością ku Dobru, w którym 

jedynie znajduje się szczęście. Dobro jest więc jej celem. A zatem człowiek staje się wolny o tyle, o ile 

dochodzi do poznania prawdy, o ile ono – a nie jakiekolwiek inne siły – kieruje jego wolą” (Libertatis 

conscientia. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, 25).  

 

Błędem jest absolutyzowanie wolności wewnętrznej, czyli traktowanie jej jako najwyższej wartości. 

Człowiek idący tą drogą uważa, że być wolnym znaczy czynić wszystko, na co się ma ochotę. Ten błąd 

myślowy występuje często w świecie nauki i sztuki. Twierdzi się tam dość często, że naukowiec, podobnie 

jak artysta, powinien kierować się wyłącznie swoimi celami – a więc naukowiec postępem wiedzy, a artysta 

wyrażaniem swoich ideałów – bez względu na jakiekolwiek zasady moralne. Gdyby tak było naprawdę, 

gdyby nauka miała być wolna od zasad moralnych, to nie byłoby żadnego tytułu, aby oskarżać lekarzy 

niemieckich, przeprowadzających doświadczenia na więźniach obozów koncentracyjnych. Szkodliwość tak 

rozumianej wolności jest oczywista. Gdyby istotnie taka była natura wolności, to najbardziej wolnymi 

byliby chorzy psychicznie i przestępcy, gdyż właśnie te grupy osób kierują się zasadą: robię to, na co mam 

ochotę. Zazwyczaj jednak u ludzi podnoszących wolność wewnętrzną do rangi absolutu obserwujemy 

znamienną prawidłowość. Pragną one mianowicie wolności od norm moralnych, prawnych czy społecznych, 

ale nie chcą być wolnymi od lenistwa, egoizmu, od poddawania się popędom, nałogom, czy uzależnieniom. 

W praktyce wybierają więc to, co łatwiejsze, a nie to, co wartościowsze. Za mitem łatwej wolności kryje się 

zwykłe tchórzostwo wobec prawdy o człowieku, a także lenistwo w obliczu wymagań płynących z 

korzystania z wolności w sposób odpowiedzialny.  

 

O tej wewnętrznej wolności osoby ludzkiej mówił dobitnie św. Jan Paweł II pod bramą Brandenburską:  

Nie ma wolności bez prawdy. Człowiek wolny jest przede wszystkim zobowiązany do prawdy. Inaczej jego 

wolność nie będzie trwalsza niż piękny sen, który kończy się wraz z przebudzeniem. Jego wolne siły 

twórcze rozwiną się w pełni tylko wtedy, kiedy będzie je opierał na prawdzie, która jest dana każdemu 

człowiekowi jako niewzruszony fundament. Tylko wtedy będzie mógł się w pełni zrealizować, a nawet 

przerosnąć samego siebie.  

 

Nie ma wolności bez solidarności. „Wolność nie jest w pierwszym rzędzie prawem jednostki, lecz 

odpowiedzialnością wobec bliźnich” (J. Ackermann, Dietrich Bonhoeffer. Wolność ma otwarte oczy, 

Poznań 2007, 14). Wolność może być zrealizowana tylko tam, gdzie ludzie wspólnie są o niej przekonani i 

nią przeniknięci, świadomi niepowtarzalności i godności człowieka oraz jego odpowiedzialności przed 

Bogiem i ludźmi. Tam — i tylko tam — gdzie wspólnie opowiadają się za wolnością i walczą o nią 

solidarnie, może ona zapanować i przetrwać. Wolności jednostki nie da się oddzielić od wolności innych 

ludzi. Wolność jest w niebezpieczeństwie tam, gdzie ludzie ograniczają swoje spojrzenie jedynie do kręgu 

własnego życia i nie są gotowi angażować się bezinteresownie na rzecz innych. Natomiast wolność 

przeżywana solidarnie wyraża się w działaniu na rzecz sprawiedliwości w dziedzinie społecznej i 

politycznej oraz kieruje wzrok ku wolności innych.  

 

Nie ma wolności bez ofiar. Wolność jest niezwykle cenną wartością, za którą trzeba płacić wysoką cenę. 

Wymaga wielkoduszności i gotowości do ofiar. W życiu codziennym wielu ludzi jest gotowych do ofiar i 

uważa za oczywiste, że czasem trzeba wyrzec się czegoś na rzecz rodziny czy przyjaciół, natomiast ofiarę na 

rzecz wolności ponoszą tylko ci, którzy zgadzają się ponieść straty, które będą oszczędzone innym, 

narażając nieraz na szwank własne zdrowie lub życie (por. Jan Paweł II, Człowiek jest powołany do 
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wolności. Ceremonia pożegnalna przed Bramą Brandenburską, Berlin – 23.06.1996). 

 

Formowanie ludzi wolnych nie jest dzisiaj łatwą sprawą. O ile dawniej samodzielności myślenia uczyła 

szkoła – przekazując uczniom nie tylko wiedzę, ale również narzędzia i metody jej samodzielnego 

zdobywania i weryfikacji – o tyle obecnie pole to zawłaszczyły media, które mówią, piszą i pokazują, nie 

tylko jak, ale i co człowiek ma myśleć. Jak ma oceniać. Czego chcieć. Co ma potępiać a czego nie robić. Z 

tego powodu następuje tak potworna penetracja ludzkiej psychiki i ludzkiego ducha do tego stopnia, że 

człowiek często zostaje całkowicie ubezwłasnowolniony. Nawet gdy nie chce, to i tak włącza telewizor, by 

zagłuszyć własne myśli (por. P. Jaroszyński, Jaka suwerenność?).  

 

b. wolność zewnętrzna  

 

Wolność wewnętrzna jest warunkiem wolności w porządku społecznym. Wolność zewnętrzna to sprawa o 

wiele poważniejsza niż zwykła zmiana rządu czy poprawa warunków ekonomicznych. Jeśli nadrzędnym 

celem nie będzie odzyskanie suwerenności Polaka, to wszystkie inne reformy sprowadzą się tylko do 

zmiany haseł lub sztandarów. Najpierw trzeba: „odwołać się do możliwości duchowych i moralnych osoby i 

do potrzeby stałego nawrócenia wewnętrznego, jeśli się pragnie doprowadzić do zmian ekonomicznych i 

społecznych, które byłyby rzeczywiście na służbie człowieka” (Kompendium Katolickiej Nauki Społecznej, 

137).  

 

Wolność zewnętrzna nie jest zawarta w naturze naszego bytowania, ale w naturze życia zbiorowego; jest 

dziełem kultury i prawa. Polega ona na tym, że organizacja życia społecznego niczego nie nakazuje ani 

niczego nie zakazuje. Ludzie mogą wybierać, co chcą czynić, lub nie czynić, bez narażania się na represje. 

Chociaż tego rodzaju wolność może być zredukowana do zera, to jednak nie może ona być także 

nieograniczona. Bezwzględna wolność polityczna np. nie jest możliwa, gdyż każde życie w społeczeństwie 

wyznacza granice wolności. Wolność polityczna musi być ograniczona przez wolność innych. Żądanie 

bezwzględnej wolności politycznej jest równoznaczne z mniemaniem, że anarchia jest możliwym i godnym 

pożądania ustrojem, co jest oczywistym nonsensem (por. J. Bocheński, Sto zabobonów, Kraków 1992, 139).  

 

Jednym z typowych błędów w tej dziedzinie jest absolutyzowanie roli wolności zewnętrznej. Wielu jest 

przekonanych, iż wystarczy zagwarantować sobie wolność zewnętrzną, aby automatycznie żyć w wolności 

wewnętrznej. Tymczasem przezwyciężenie zewnętrznych ograniczeń – politycznych, ekonomicznych, 

społecznych, itd. – owszem ułatwia wyrażanie wolności wewnętrznej, ale nigdy jej nie gwarantuje. 

Paradoksalnie, w systemach totalitarnych – mimo braku wolności zewnętrznej – niektórzy ludzie potrafili 

uchronić swoją wolność wewnętrzną, natomiast w liberalnych demokracjach wielu popadło w uzależnienia i 

zniewolenia (co nie zmierza oczywiście do pochwały totalitaryzmu).  

 

„Wolność polityczna jest zagrożona, jeśli instytucje przestają służyć celom cnoty i jeśli zawodzi 

samodyscyplina społeczeństwa. Kryzys społeczeństwa jest po prostu kryzysem jednostki wypisanym 

wielkimi literami. Podobnie jak wolność jednostki nie przetrwa bez jej osobistego przywiązania do prawdy, 

tak też i wolne społeczeństwo nie może rozkwitać bez cnotliwych obywateli. Ogólna zgoda nie może się 

żywić nieuporządkowaną namiętnością, lecz wewnętrznym poczuciem odpowiedzialności wobec wyższego 

prawa, interpretowanego przez ludzi mądrych i uczciwych. Ponieważ zaś tak wielu z nas żyje według czysto 

pragmatycznych standardów przyjemności, bogactwa i władzy, dlatego ciągle zagraża nam utrata moralnych 

i duchowych podstaw, na których opiera się nasza wolność (por. kard. Avery Dulles SJ, Jan Paweł II i 

prawda o wolności).  

 

A więc – w dziedzinie polityki – „uczciwość w kontaktach między rządzącymi a rządzonymi, jawność w 

administracji publicznej, bezstronność w rozstrzyganiu spraw publicznych, poszanowanie praw 

przeciwników politycznych, ochrona praw ludzi oskarżonych w procesach i sądach doraźnych, sprawiedliwe 
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i uczciwe wykorzystanie pieniędzy publicznych, odrzucenie niegodziwych metod zdobywania, 

utrzymywania i poszerzania władzy za wszelką cenę — to zasady, które znajdują swe najgłębsze źródło [...] 

w transcendentnej wartości osoby i w obiektywnych nakazach moralnych, dotyczących funkcjonowania 

państw. Gdy zasady te nie są przestrzegane, zanika sam fundament politycznego współistnienia, a całe życie 

społeczne wystawiane jest stopniowo na ryzyko, zagrożenie i rozkład” (Veritatis splendor, 101).  

 

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna, 

Nie będę powalonym drzewem. 

Codziennie mocniej w ciebie wrastam 

Radością, smutkiem, dumą, gniewem. 

 

Nie będę jak zerwana nić. 

Odrzucam pusto brzmiące słowa. 

Można nie kochać cię i żyć, 

Ale nie można owocować” 

(W. Szymborska, Gawęda o miłości ziemi ojczystej)  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec, dziękujmy Bogu i ludziom za odzyskanie wolności i zjednoczenie ziem trzech zaborów. 

 

Prośmy o miłosierdzie Boże dla żołnierzy, którzy w każdym pokoleniu stawali do powstań. O życie wieczne 

dla mężów stanu, dzięki którym zwycięskie państwa uznały w końcu nasze prawo do wolności. Za 

duchowieństwo i tych obywateli, którzy – nie zważając na własne sprawy – przez całe dwudziestolecie 

międzywojenne ofiarnie budowali nasz wspólny Dom.  

 

Prosimy jednocześnie Matkę Najświętszą o pomyślność dla naszej Ojczyzny. O wzrost energii duchowych i 

materialnych jej obywateli. O to, abyśmy nie tylko w nadzwyczajnych, ale i w całkiem zwyczajnych 

warunkach potrafili wspinać się na wyżyny ducha. Abyśmy nie zapomnieli o tym, że nasza przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość pozostaje w ręku Boga.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wychowawcy Ojczyzny, 9.11.2014  

Abp Stanisław Gądecki. Wychowawcy Ojczyzny. Dzień modlitw o kanonizację Błogosławionych i 

beatyfikację Sług Bożych pochodzących z Archidiecezji Poznańskiej (Katedra Poznańska - 9.11.2014).  

   

W pierwszą niedzielę listopada, przypadającą po uroczystości Wszystkich Świętych, modlimy się każdego 

roku o kanonizację błogosławionych oraz beatyfikację świadków wiary, pochodzących z Archidiecezji 

Poznańskiej. Czynimy tak w przekonaniu, że nie wolno nam zaprzepaścić tego ogromnego dziedzictwa 

duchowego naszych ziomków, którzy – przez doskonałe zjednoczenie z Chrystusem – pozostawili nam wzór 

życia chrześcijańskiego, stając się prawdziwymi wychowawcami naszej Ojczyzny.  

   

1. SŁOWO BOŻE  
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a. W dzisiejszej liturgii słowa usłyszeliśmy napomnienie św. Pawła: „Jesteście Bożym budowaniem” (1 Kor 

3,9). Ta definicja pozwala nam najpierw dostrzec dwa wymiary Kościoła.  

 

Pierwszy to wymiar statyczny. „Czyż dom nie jest mieszkaniem? – uczył bł. Paweł VI. Czy nie mówi on o 

pewnym zaciszu domowym, o miejscu, gdzie cała rodzina się schodzi? O jakiejś wewnętrznej jedności, o 

przeżywanej i strzeżonej serdeczności? W zastosowaniu do wielości osób czyż ten obraz domu nie poucza 

nas, że wielość ta powinna kształtować wspólnotę, która powinna być jednością w miłości, w zgodzie, w 

tożsamości myśli i uczuć? Czyż mogłoby być inaczej, gdy chodzi o Kościół Chrystusowy przedstawiony 

jako dom Boży?”. 

Drugi wymiar Kościoła jest dynamiczny. „Kościół jest budowaniem «ciągle trwającym». Nie jest on 

konstrukcją wykończoną. Jest ciągle w trakcie wykańczania. Czyż aspekt ten nie przemawia do nas z historii 

Kościoła? Czyż nie mówi nam o nim rozwój Kościoła, rozwój urzeczywistniany przez Chrystusa Pana, jego 

prawdziwego budowniczego, i przez działanie Ducha Świętego? Czyż on nie ukazuje nam, że Kościół jest 

jeszcze niewykończony, że rośnie ustawicznie i że jego piękno objawia się w miarę, jak budowa nabiera 

kształtów, to znaczy w ciągu wieków?” (bł. Paweł VI, Kościół Domem Boga. Przemówienie podczas 

Audiencji generalnej – 4.05.1966).  

 

b. Kościół ten nieustannie rozbudowuje się w dwojaki sposób. Pierwszy sposób polega na nieustannym 

oczyszczaniu struktur organizacyjnych Kościoła, które mają być odbiciem prostoty Ewangelii i służyć 

ewangelizacji. Kościół nie powinien zamieniać się w jakieś super państwo czy organizację 

międzynarodową, lecz winien dobrze organizować życie chrześcijan, wspomagając i kierując sprawami 

naszej światowej wspólnoty.  

 

Drugi – bardziej podstawowy obszar budowania Kościoła – to życie z wiary miliardów chrześcijan. Na 

każdego z nas spłynęła woda chrztu świętego – woda wypływająca spod ołtarza świątyni Boga, 

uzdrawiająca, życiodajna, o której prorokował Ezechiel: „Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż 

stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od 

których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu:... [...] A nad brzegami potoku mają 

rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie 

wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich 

owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo” (Ez 47,8-9.12). Ta sama rzeka pojawi się raz 

jeszcze w Apokalipsie: „I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i 

Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców – 

wydające swój owoc każdego miesiąca – a liście drzewa [służą] do leczenia narodów” (Ap 22,1-2).  

 

2. MODLITWA O BEATYFIKACJĘ I KANONIZACJĘ  
 

To pożywiające i uzdrawiające działanie rzeki Ducha Świętego („«Strumienie wody żywej popłyną z jego 

wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” – J 7,38-39) zrodziło wielu 

świętych, zrodziło wiele świętych „drzew” – powie św. Hieronim – ożywianych nauczaniem Kościoła. Nie 

owocują one raz w roku, ale każdego miesiąca, żywiąc i lecząc to, co jest martwe. 

„Drzew”, których „owoce służą nam za pokarm” a „liście za lekarstwo”.  

 

a. W dniu dzisiejszym modlimy się w intencji wyniesienia do niebiańskiej chwały tych właśnie 

owocujących „drzew”. Najpierw zanosimy nasze modły o beatyfikację 17 „świadków wiary” naszej 

archidiecezji.  
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1. kard. Augusta Hlonda (1881 –1948), 

2. ks. Ignacego Posadzego (1898-1984), współzałożyciela Chrystusowców i Sióstr Misjonarek 

Chrystusa Króla,  

3. ks. Kazimierza Rolewskiego (1887-1936), rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w 

Poznaniu, 

4. ks. Aleksandra Żychlińskiego (1889-1945), profesora i ojca duchownego w Arcybiskupim 

Seminarium Duchownym Poznaniu, potem rektora Prymasowskiego Seminarium Duchownego w 

Gnieźnie, 

5. ks. Aleksandra Woźnego (1910-1983), proboszcza parafii św. Jana Kantego w Poznaniu,  

6. ks. Stanisława Streicha (1902-1938), zamordowanego przez zamachowca komunistę podczas Mszy 

św. w kościele w Luboniu,  

7. o. Bernarda z Wąbrzeźna (1575-1603), mnicha z opactwa benedyktyńskiego w Lubiniu, otaczanego 

szczególną czcią przez mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego, 

8. ks. Wawrzyńca Kuśniaka (1788-1866), filipina ze Świętej Góry pod Gostyniem,  

9. o. Euzebiusza Huchrackiego (1885 -1942), gwardiana klasztoru Franciszkanów w Miejskiej Górce,  

10. brata Antoniego Kowalczyka (1866-1947), urodzonego w parafii Lutogniew, ze Zgromadzenia 

Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej,  

11. kleryka Czesława Golaka (1919 - 1941), ze Zgromadzenia Księży Werbistów, z Fabianowa, 

12. kleryka Jana Wojtkowiaka (1917 –1940), ze Zgromadzenia Księży Werbistów, z Bruczkowa,  

13. siostry Akwili Podskarbi oraz  

14. siostry Kajusy Trznadel, Urszulanek Unii Rzymskiej, które dnia 25 stycznia 1945 r. poniosły śmierć 

z rąk rosyjskich żołnierzy, stając w obronie cnoty czystości własnej i pozostałych sióstr 

Zgromadzenia w Pokrzywnie, 

15. generałowej Jadwigi Zamoyskiej (1831-1923), wychowawczyni młodzieży żeńskiej, która zmarła w 

mieście Kórnik,  

16. doktora Kazimierza Hołogi (1913-1958), lekarza z Nowego Tomyśla, który poświęcił swoje życie 

dla ratowania życia pacjenta, 

17. Szymona Lebiedziewa, wcześnie zmarłego oazowicza i poetę z Grodziska Wielkopolskiego.  

 

b. W dniu dzisiejszym Kościół Poznański modli się także o kanonizację już beatyfikowanych osób. W tym 

gronie znajduje się najpierw 16. błogosławionych męczenników:  

   

1. bł. bp Michał Kozal (1893-1943), który urodził się w Nowym Folwarku k. Krotoszyna, 

2. bł. ks. Marian Konopiński (1907-1943), wikariusz parafii pw. św. Michała w Poznaniu, 

3. bł. ks. Józef Kut (1905-1942), proboszcz z Gościeszyna, 

4. bł. ks. Włodzimierz Laskowski (1886-1940), dziekan z Lwówka, 

5. bł. ks. Narcyz Putz (1877-1942), proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Poznaniu, 

6. bł. o. Józef Cebula (1902-1941), oblat, który kończył gimnazjum w Krotoszynie,  

7. bł. o. Alojzy Liguda (1898-1942), werbista, który pracował jako kapelan i katecheta w szkole sióstr 

urszulanek w Poznaniu,  

8. bł. o. Ludwik Mzyk (1905–1940), przełożony domu werbistów w Chludowie,  

9. bł. brat Grzegorz Bolesław Frąckowiak (1911–1943), werbista, z Cerekwicy koło Borku,  

10. bł. brat Józef Zapłata (1904-1945), ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, 

11. bł. Natalia Tułasiewiczówna (1906-1945), poznańska nauczycielka, która zginęła w obozie 

koncentracyjnym w Ravensbrück (31.05.1945).  

   

Do tego grona należy też tzw. „Poznańska Piątka”, czyli wychowankowie poznańskich salezjanów, którzy 

zostali zgilotynowani w Dreźnie:  
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12. bł. Czesław Jóźwiak (1919-1942), uczeń gimnazjum św. Jana Kantego, 

13. bł. Edward Kaźmierski (1919-1942), ślusarz-mechanik, 

14. bł. Franciszek Kęsy (1920-1942), kandydat do salezjanów, 

15. bł. Edward Klink (1919-1942), maturzysta z gimnazjum im. Bergera, 

16. bł. Jarogniew Wojciechowski (1922-1942), uczeń szkoły handlowej. 

 

Modlimy się również o kanonizację 3 błogosławionych wyznawców archidiecezji poznańskiej:  

   

1. bł. Bogumiła (ok. 1135 – 1204), biskupa poznański, arcybiskupa gnieźnieńskiego a następnie 

pustelnika, 

2. bł. Edmunda Bojanowskiego (1814 –1871), założyciela sióstr służebniczek, 

3. bł. Sancji Szymkowiak (1910 –1942), siostry serafitki. 

 

3. DR KAZIMIERZ HOŁOGA  
 

Dzisiaj w sposób szczególny chciałbym zwrócić Waszą, Drodzy Bracia i Siostry, uwagę na osobę doktora 

Kazimierza Hołogi z Nowego Tomyśla.  

 

Dr Kazimierz Antoni Hołoga urodził się 18 stycznia 1913 w Poznaniu, gdzie jego ojciec prowadził własną 

drogerię. Jego matka, córka nauczyciela z Pniew, zajmowała się wychowaniem sześciorga dzieci, z których 

Kazimierz był najmłodszy. Starała się ona zaszczepić w duszach swoich dzieci miłość Boga i Ojczyzny. Dr 

Hołoga bardzo sobie cenił żywą wiarę, wyniesioną z domu rodzinnego i żył nią na co dzień.  

 

Pierwsza wojna światowa, powojenna inflacja, a także ciężka choroba serca, na jaką zapadł ojciec, 

doprowadziły rodzinę do kryzysowej sytuacji materialnej. Z tego powodu rodzina przenosi się na jakiś czas 

na wieś, do Karchowa pod Lesznem, a stamtąd do Gniezna, by w roku 1935 powrócić znowu do Poznania. 

Młody Kazimierz wzrastał więc w atmosferze materialnego niedostatku. Tym wyraźniej dostrzegał wielkie 

poświęcenie się rodziców, którzy nie szczędzili trudu, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze wychowanie i 

przygotowanie do życia. Dla wrażliwej duszy chłopca atmosfera rodzinna była szkołą życia i charakteru.  

 

Gimnazjum natomiast ukończył w Gnieźnie, zdając tam w 1932 roku egzamin maturalny. W 1934 kończy 

szkołę podchorążych w stopniu oficera rezerwy.  

 

Od 1934 roku rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego.  

 

Rozpoczynająca się II wojna światowa przerwała Hołodze bliskie ukończenia studia. Został zmobilizowany 

do służby w kolumnie sanitarnej i dotarł do Łucka, skąd wrócił do Poznania. Tutaj został rozpoznany przez 

Niemców, dlatego zdecydował się na wyjazd do Warszawy (Nowy Rok 1940). Tam przyjął pracę w jednym 

z browarów warszawskich. Z czasem nawiązał kontakt z przebywającymi w Warszawie profesorami 

Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskał dyplom konspiracyjny i wstąpił do Izby Lekarskiej Warszawsko-

Białostockiej.  

 

Pod koniec 1941 roku został schwytany w łapance i osadzony na Pawiaku, gdzie przeżył cztery miesiące 
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dręczących przesłuchań. Cudem uniknął śmierci i w przeddzień transportu do Oświęcimia udało mu się 

wydostać z więzienia.  

 

a. Następnie znalazł się w Krakowie, gdzie podjął pracę w laboratorium prof. Bujwida przy wytwórni 

szczepionek przeciwdurowych. Sam stał się podmiotem doświadczeń laboratoryjnych, karmiąc wszy na 

własnym ciele. Z tego powodu zapadł na tyfus plamisty (tzw. laboratoryjny), co – w łączności z więzieniem 

na Pawiaku i ciężką pracą w browarze – poważnie nadszarpnęło jego zdrowie, którego już nigdy w pełni nie 

odzyskał.  

 

b. Za namową spotkanego przyjaciela przenosi się z Krakowa do Lublina. Tam w marcu 1942 r. zostaje 

przyjęty do pracy jako stażysta do Szpitala Sióstr Szarytek, będącego wówczas pod niemieckim 

kierownictwem. Gorliwość młodego lekarza i jego zdolności zwróciły na siebie uwagę dyrektora szpitala, 

który zaproponował mu dobrze płatną i zapewniającą dodatkowe korzyści pracę na oddziale niemieckim. Dr 

Hołoga odmówił, wzbudzając tym podejrzenia niemieckiego dyrektora. W roku 1943 nawiązał kontakt z 

walczącym podziemiem i kiedy tylko pojawiała się potrzeba interwencji lekarskiej, z narażeniem życia niósł 

pomoc walczącym, bez względu na ich przynależność polityczną.  

 

Kiedy Armia Czerwona wkroczyła do Lublina (w lipcu 1944 roku) został zmobilizowany i wcielony do II 

Armii jako lekarz na oddziale chirurgicznym Szpitala Ewakuacyjnego najpierw w Lublinie, a następnie w 

Bydgoszczy.  

 

c. Zdemobilizowany w styczniu 1946 przybył do Poznania, gdzie zweryfikował dyplom lekarski i rozpoczął 

pracę na oddziale chirurgicznym w Szpitalu Sióstr Elżbietanek. Tutaj również zwrócił na siebie uwagę 

swoimi nadzwyczajnymi zdolnościami.  

 

d. W roku 1952 – kiedy przeniósł się do Nowego Tomyśla – Izba Lekarska w Poznaniu przyznaje mu 

stopień chirurga II klasy (jako jedynemu chirurgowi w terenie, zwalniając go z wymaganego egzaminu 

specjalistycznego). I tak dr Kazimierz objął stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym 

Tomyślu, pozostając nim do końca swego życia.  

 

W stosunkowo krótkim okresie zdobył sobie najwyższy szacunek i uznanie tak pośród mieszkańców 

miasteczka jak i okolicy. Jako lekarz wybijał się zwłaszcza w dwóch kierunkach sztuki medycznej, był 

niezrównanym diagnostą i wybitnym chirurgiem.  

 

A jednocześnie był wiernym synem Kościoła. W każdej sytuacji mówił: „Wierzę”. Tę wiarę praktykował w 

sposób przykładny, biorąc co niedzielę udział we Mszy Świętej czy to w kaplicy szpitalnej, czy w 

miejscowym kościele. Przed każdą ważniejszą operacją wstępował do kaplicy szpitalnej na modlitwę a 

przygotowując się do operacji odmawiał po cichu „Pod Twoją obronę”. Nie było w tym nic z bigoterii.  

O wielkości zawodowej nie decydowały tylko jego umiejętności lekarskie. Decydował o tym jego 

nieskazitelny charakter, wysoka etyka lekarska i wielkie serce. Szczególną ofiarność wykazał w 1955 roku, 

kiedy to do szpitala zostaje przywieziony ciężko ranny milicjant [Jan Intek]. Dr Hołoga leczył beznadziejnie 

chorego, oddając mu własną krew, rezygnując z obiecanego zagranicznego wyjazdu, i – po blisko rocznej 

walce – przywrócił pacjentowi zdrowie.  

 

Kiedy do szpitala zgłaszała się biedna matka wielodzietnej rodziny, domagając się aborcji, doktor 
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deklarował wolę sfinansowania wychowania spodziewanego dziecka. W innym przypadku, kiedy w 

wielodzietnej rodzinie miało przyjść na świat następne dziecko, był zdecydowany je adoptować.  

 

Trudno powiedzieć, ilu biednym i chorym pomógł materialnie. Dobre serce okazywał zwłaszcza młodzieży, 

którą leczył przeważnie bezpłatnie.  

 

Cieszył się życiem, które uważał za wspaniałą przygodę i niepowtarzalną szansę czynienia dobra. A jednak 

ani uroki życia, ani nadmiar pracy, ani rosnąca legenda lekarza cudotwórcy nie zasłaniały mu Boga i 

wiecznych horyzontów. Lubił rozmyślać o sprawach wiary, lubił też o nich rozmawiać. Miał wielkie 

nabożeństwo do Męki Pańskiej. On rozumiał, że: „Człowiek «ginie», gdy traci «życie wieczne»”.  

Nieoczekiwanie zaatakowała go choroba jelit. W styczniu 1958 roku poddał się operacji w Klinice 

Uniwersyteckiej w Poznaniu, gdzie dr Drews operował go przez cztery godziny. Zabieg okazał się daremny. 

Cierpiał jeszcze przez osiem miesięcy, dając przykład poddania się woli Bożej, przyjmując często Komunię 

św. Do czuwających przy nim żony i siostry mówił: „Gdybym nie miał wiary, to bym się chyba załamał”. 

Zmarł 12 września 1958 roku w wieku 45 lat.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Jednym z pierwszych modlących się za jego duszę był arcybiskup Antoni Baraniak, który w ramach 

przeprowadzanej w tym czasie wizytacji kanonicznej parafii Nowy Tomyśl, właśnie w dniu śmierci dra 

Hołogi wizytował kaplicą szpitalną i zgromadzonych w niej chorych. 

Pogrzeb, odprawiony przez biskupa Franciszka Jedwabskiego, w asyście kilkunastu kapłanów i około 

sześciu tysięcy ludzi, był manifestacją hołdu dla wielkiego lekarza, a jednocześnie człowieka wielkiej wiary. 

Ten syn ziemi wielkopolskiej, z heroiczną miłością praktykował sztukę lekarską, ofiarnie służąc braciom. 

Tak, autentyczny święty to ten, kto składa siebie w ofierze z miłości do człowieka.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Inauguracja Roku Życia Konsekrowanego, 

29.11.2014 

Abp Stanisław Gądecki. Odnowić dynamizm życia konsekrowanego. Inauguracja Roku Życia 

Konsekrowanego (Katedra Poznańska – 29.11.2014).  
 

Życie konsekrowane jest niezwykle ważną cząstką składową Kościoła, stąd też Kościół raduje się, że – 

zgodnie z zapowiedzią papieża Franciszka – rok 2015 został poświęcony tej właśnie cząstce. Zbiega się to z 

50. rocznicą opublikowania soborowego dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego, Perfectae 

caritatis.  

   

1. ŻYCIE KONSEKROWANE PO SOBORZE  
 

Pochylenie się nad życiem konsekrowanym jest tym potrzebniejsze, im bardziej zdajemy sobie sprawę z 

kryzysu, który nastąpił w życiu zakonnym po ostatnim Soborze. Winnym tego kryzysu nie był oczywiście 

Sobór, ani tym bardziej dekret Perfectae caritatis, ile raczej sami zakonnicy, którzy zaczęli ulegać 

światowym modom, zapominając o własnych korzeniach. Niektóre zgromadzenia bardziej zaufały 

ówczesnym teoriom psychologicznym, socjologicznym i politycznym niż Ewangelii i nauczaniu Kościoła. 

Uwierzyły bardziej we Freuda i Marksa niż w Ewangelię, a jednocześnie do władzy w zgromadzeniach 

doszli ludzie o mentalności „roku 1968”, zauroczeni rebeliami młodzieżowymi. Sami zaś zakonnicy – a 

dzisiaj ciągle jeszcze niektóre zgromadzenia żeńskie w USA – nie byli jednomyślni, jak reagować na nowe 

zjawiska.  
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Ten kryzys trwał długo. Jeszcze za czasów pontyfikatu Jana Pawła II dochodziło do napięć między 

niektórymi zgromadzeniami a Stolicą Apostolską (np. w sprawie teologii wyzwolenia czy moralności 

seksualnej) i dopiero Synod Biskupów o życiu konsekrowanym i posynodalna adhortacja apostolska Vita 

consecrata św. Jana Pawła II (1996) przyniosły pewien impuls do zmian na lepsze. Mniej zideologizowane 

pokolenia zakonne, bliższe autentycznej wierze Kościoła, ocknęły się dopiero za czasów Benedykta XVI 

(por. D. Kowalczyk, Jezuicki pazur, W drodze 12/2014/48). Na szczęście, w doświadczonej przez marksizm 

Polsce tego rodzaju kuszenie nie dotknęło życia zakonnego.  

 

2. ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO  
 

W tym kontekście zostaje ogłoszony Rok Życia Konsekrowanego. Na świecie żyje dziś ok. 950 tys. osób 

konsekrowanych – sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich i do 

Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Jest ich ponad dwa razy więcej niż kapłanów (410 tys.).  

 

Podobnie jak Dzień Życia Konsekrowanego ma on stworzyć okazję do głębszej refleksji całego Kościoła 

nad darem życia poświęconego Bogu. Odpowiada on – po pierwsze – osobistej potrzebie uroczystego 

uwielbienia Pana i dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowanego, które ubogaca i raduje wspólnotę 

chrześcijańską przez wielorakie charyzmaty oraz budujące owoce tak wielu istnień, całkowicie oddanych 

sprawie Królestwa Bożego. Po drugie – ma przyczynić się do lepszego poznania i większego szacunku dla 

życia konsekrowanego ze strony ludu Bożego. Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do osób 

konsekrowanych, aby jeszcze żywiej uświadomiły sobie ich niezastąpioną misję w Kościele i świecie. 

Przede wszystkim jednak ten Rok ma odnowić dynamizm życia konsekrowanego.  

 

a. Właśnie dzisiaj kończy się w Rzymie sesja plenarna Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i 

Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zatytułowana: „Nowe wino w nowych bukłakach”.  

 

Spotykając się z jej uczestnikami, Ojciec Święty podkreślił potrzebę rozeznawania jakości „nowego wina”, 

czyli owoców soborowej odnowy, jak też weryfikowania „starych bukłaków”, to znaczy dotychczasowych 

form instytucjonalnych życia zakonnego. Niektóre z nich trzeba zmienić. Papież wyliczył też szereg 

bolączek przeżywanych dziś w życiu konsekrowanym. Wspomniał opory niektórych środowisk do odnowy, 

zmniejszenie liczby powołań i częste odejścia, braki w formacji, przerost zadań instytucjonalnych i posługi 

duszpasterskiej nad życiem duchowym, trudności z integracją, jak też z równowagą w sprawowaniu władzy 

i używaniu dóbr materialnych.  

 

Wyraził swoje zaniepokojenie sprawą braku ubóstwa w życiu konsekrowanym. Odwołał się przy tym do 

doświadczenia jezuitów, które – w osobie św. Ignacego – uważa ubóstwo za matkę i mur życia 

konsekrowanego. Ubóstwo jest matką, bo daje życie a jako mur chroni przed światowością.  

 

b. Z racji rozpoczynającego się Roku Ojciec Święty skierował również list apostolski do wszystkich osób 

konsekrowanych. Skierował go nie tylko jako papież, ale także jako współbrat – zakonnik. „Powinniście nie 

tylko wspominać i opowiadać swoją chwalebną przeszłość – mówi w nim papież – ale także budować nową 

wielką, historię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was Duch, aby znów dokonać z wami 

wielkich dzieł” (Vita consecrata, 110). 

 

W pierwszej części swojego listu Ojciec Święty omawia cele Rok Życia Konsekrowanego, w drugiej – 

oczekiwania, a w trzeciej – perspektywy. 

 

Przedstawiając cele rozpoczynającego się roku, zachęca najpierw do spojrzenia z wdzięcznością w 

przeszłość. Do odkrycia na nowo drogi minionych pokoleń, aby zainspirować przyszłość, a jednocześnie 

dostrzec wezwanie do nawrócenia się i uwielbienia Boga za otrzymane dary. 

 

Drugim celem jest przeżywanie z pasją teraźniejszości. Tutaj zachęca Ojciec Święty do konfrontowania 
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życia zakonnego z Ewangelią, do ożywienia jedynej miłości Jezusa, w której jest możliwe umiłowanie osób 

powierzonych trosce zakonników i zakonnic, lecz także do zastanowienia się nad ewentualnymi zmianami, 

jakich wymagają nowe czasy. Podkreśla konieczność budowania ciągle na nowo życia wspólnego, aby 

osoby konsekrowane stały się prawdziwymi „mistrzami komunii”. 

 

Trzecim celem jest objęcie z nadzieją przyszłości. Papież wzywa, by nie ulegać pokusie liczb i wydajności, 

przepowiedniom „proroków nieszczęścia”, lecz by osoby konsekrowane były „przebudzone i czujne”, 

ufające Panu. Szczególne słowa Ojciec Święty kieruje do młodych zakonników i zakonnic, zachęcając ich 

do dialogu z pokoleniem wcześniejszym, ubogacając się jego mądrością a jednocześnie proponując 

świeżość własnego entuzjazmu.  

 

Mówiąc o oczekiwaniach związanych z Rokiem Życia Konsekrowanego papież Franciszek wskazuje na 

konieczność przebudzenia, rozwijania życia wspólnotowego, zastanowienie się nad wyzwaniami naszych 

czasów oraz wyruszenia na peryferie egzystencjalne współczesnej ludzkości. Na tych „peryferiach” 

oczekują ich bowiem „ludzie, którzy stracili wszelką nadzieję. Rodziny przeżywające trudności, porzucone 

dzieci, ludzie młodzi, przed którymi zamknięto wszelką przyszłość, opuszczeni, chorzy i osoby starsze, 

bogaci, a także ludzie nasyceni wszelkimi dobrami, lecz z pustką w sercu, mężczyźni i kobiety poszukujący 

sensu życia, osoby spragnione tego co boskie. Zachęca do przyjmowania uchodźców, bliskości względem 

ubogich, kreatywności w katechezie, w głoszeniu Ewangelii, we wprowadzaniu w życie modlitwy. 

 

Papież zwraca się także do osób konsekrowanych i członków bractw oraz wspólnot należących do 

Kościołów innych niż katolickiej tradycji. Zachęca do spotkań i wymiany doświadczeń. Do wzrostu 

wzajemnego poznania, szacunku i współpracy, tak by ekumenizm życia konsekrowanego był pomocą na 

drodze ku jedności między wszystkimi Kościołami.  

 

Papież wskazuje na prorocki wymiar życia konsekrowanego. Dzięki wewnętrznej wolności możliwe jest 

wskazanie zła grzechu i niesprawiedliwości, co powinno pobudzać do tworzenia miejsc, gdzie żyje się 

ewangeliczną logiką daru, braterstwa, przyjęcia różnorodności i wzajemnej miłości.  

 

Zachęca też do rozwijania ideału braterstwa i życia wspólnotowego, aby umożliwić każdemu wyrażenie 

siebie, bycie akceptowanym ze swoimi szczególnymi darami, stanie się w pełni współodpowiedzialnym. 

Spodziewa się także wzrostu komunii między członkami różnych instytutów. Przestrzega przed 

izolowaniem się i liczeniem jedynie na własne siły, zachęcając jednocześnie do współdziałania różnych 

powołań w Kościele. Życie konsekrowane – wyrażając najgłębszy charakter powołania chrześcijańskiego – 

jest elementem decydującym o misji całego Kościoła. 

 

c. W tymże Roku prefekt i sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 

Życia Apostolskiego kard. Joao Braz de Aviz zapowiada przygotowanie czterech nowych dokumentów:  

 

Pierwszy z nich dotyczyć będzie powołania i misji braci należących do instytutów świeckich. Ich 

członkowie żyją pojedynczo lub we wspólnotach. Niekiedy podejmują konkretne dzieła apostolskie, ale 

najczęściej starają się wnosić tam, gdzie żyją i pracują, przesłanie Ewangelii dzięki samej swojej obecności 

w różnych środowiskach. Składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, lecz pozostają w swoich 

środowiskach, gdzie żyją i pracują tak jak inni świeccy katolicy. Nie noszą żadnych oznak swojej 

konsekracji i – najczęściej – nie ujawniają faktu swej przynależności do instytutu świeckiego, by tym 

skuteczniej oddziaływać apostolsko.  

 

Drugi – to rewizja instrukcji o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek, Verbi sponsa. Ma on zwrócić 

szczególną uwagę na autonomię klasztorów i klauzurę, uwzględniając ewolucję życia kontemplacyjnego w 

minionych latach.  

 

Trzeci dokument – opracowywany przez Kongregację we współpracy z Kongregacją ds. Biskupów – 

dotyczy rewizji dokumentu Mutuae relationes, o wzajemnych stosunkach między biskupami a zakonnikami.  
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Czwarty – będzie dotyczył zarządzania przez zakonników i zakonnice dobrami.  

 

3. ŻYCIE KONSEKROWANE W POLSCE  

 

Gdy idzie o naszą Ojczyznę to żyje w niej i pracuje ok. 35 tys. osób konsekrowanych: ojców, braci i sióstr 

zakonnych, a także osób należących do instytutów świeckich. 

 

a. Wydaje się, że w naszym kraju życie konsekrowane uniknęło wielu pułapek psychologicznych, 

socjologicznych. Czy jednak uniknęło pułapek politycznych? Czy traktowanie moralności seksualnej nie 

pozostawia nic do naprawy?  

 

Jakieś ogólne wyobrażenie o polskim życiu zakonnym daje wywiad z Ojcem Leonem Knabitem 

opublikowany w ostatnim numerze „W drodze”. Na pytanie dziennikarki czy ogłoszenie Roku Życia 

Konsekrowanego nie kryje w sobie jakiś podtekstów? – ojciec Knabit odpowiada: Najgorsze jest to, że 

przeciętny człowiek niewiele wie o życiu konsekrowanym i patrzy na zakonników jak na darmozjadów i 

pasibrzuchów.  

 

Na pytanie, po co istnieją zakonnicy i zakonnice, ojciec Knabit – po 50 latach życia zakonnego – stwierdza, 

bez wiary nie da się powiedzieć, po co istnieją. Dopiero wiara zmienia całkowicie perspektywę. W 

perspektywie wiary zakonnica i zakonnik stają się znakiem, że Bóg istnieje. Że istnieje Bóg, w którego 

wierzą i któremu oddają cześć. Zakonnicy i zakonnice są po to, by mówić innym, że Bóg jest w życiu 

najważniejszy. Na pytanie: jakie są pożytki z życia zakonnego? Ojciec odpowiada. Nie ma żadnych. To 

wyłącznie świadectwo o tym, że Bóg jest. Że sens bycia jest tylko w Bogu. Po to głównie jesteśmy. Mniej 

jest ważne, co robimy. Ważniejsze jest to, że jesteśmy.  

 

A gdyby ojciec Leon urodził się jeszcze raz? – odpowiedź brzmi: Moja droga jest dla mnie jasna. Poza 

grzechami nie widzę potrzeby, by cokolwiek zmieniać („W drodze” 12/2014/67).  

 

b. Gdy idzie o Archidiecezję Poznańską, ks. biskup Zdzisław, opiekun życia konsekrowanego, wraz z 

miejscowymi przełożonymi zakonnymi przygotował obfity program tego Roku.  

 Dzień dziękczynienia 

 IX Sympozjum Życia Konsekrowanego (1 lutego 2015) 

 Światowy Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego 2015) 

 Dzień ekspiacji za zmarnowane powołania – Wielki Post  

 Całodzienna adoracja w katedrze 

 Ekspiacyjna Droga Krzyżowa 

 Dzień Modlitw o Powołania (IV Niedziela Wielkanocna) 

 Jubileusz Sióstr Zakonnych (katedra) 

 Pielgrzymka Międzyzakonna (Święta Góra) 

 Prezentacja zgromadzeń zakonnych w mediach 

 Dzień otwarty klasztorów 

 Spotkania ze studentami 

 Centralne spotkanie młodzieży 

 Informacja dla szkół 

 

Czy to wystarczy, aby odnowić dynamizm życia konsekrowanego w diecezji? Z pewnością nie. Ale może to 

przynajmniej zwrócić uwagę na ten niezwykle cenny fragment życia Kościoła, którym w Poznańskiej 

Archidiecezji jest życie konsekrowane. Niektóre z zakonów i zgromadzeń od setek już lat – modlitwą, pracą 

i świadectwem – ubogacają życie Kościoła i społeczeństwo w naszej archidiecezji. Tak bardzo wrosły one w 

naszą codzienność, iż obecnie prawie ich nie zauważamy. 
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ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec prośmy więc Matkę naszego Zbawiciela: Maryjo, wizerunku Kościoła – Oblubienicy bez 

zmarszczki i skazy, która naśladując Ciebie zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i 

szczerą miłość – wspomagaj osoby konsekrowane w ich dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości.  

 

Zawierzamy je Tobie, aby umiały wychodzić naprzeciw ludziom w potrzebie i nieść im pomoc, a nade 

wszystko nieść im samego Jezusa. Naucz je głosić wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w świecie, aby 

wszystkie ludy wielbiły Twoje imię. Wspomagaj je w pracy dla dobra ubogich, głodnych, pozbawionych 

nadziei, ostatnich i tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Twojego Syna.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Posłanie misyjne Magdaleny Plekan, 14.12.2014  

Abp Stanisław Gądecki. Zawsze się radujcie. Posłanie misyjne Magdaleny Plekan, świeckiej misjonarki 

kombonianki poznańskiej (Poznań, Parafia pw. Pierwszych Polskich Męczenników – 14.12.2014).  

 

Przebyliśmy już połowę naszej drogi adwentowej. Przeżywamy trzecią niedzielę Adwentu, której nazwa – 

Gaudete tj. „Radujcie się” – pochodzi od pierwszych słów antyfony mszalnej na wejście. Jest to zatem 

niedziela radości.  

 

W dniu dzisiejszym – zamiast adwentowych szat liturgicznych koloru fioletowego, kapłan przywdziewa 

ornat w kolorze różowym, który to kolor można nieraz dostrzec podczas wschodu słońca. Kolor ten 

wskazuje na bliskie nadejście Chrystusa, „Wschodzącego Słońca”. 

   

Niedziela ta niesie również radość z innego powodu. Oto pani Małgorzata Plekan, otrzyma dzisiaj swoje 

posłanie do pracy na misjach.  

 

Wszystko to każe nam podjąć refleksję nad radością, a właściwie nad czterema postaciami radości o jakich 

słyszymy w dzisiejszej liturgii Słowa: nad radością dawnych mieszkańców Jerozolimy, radością Jana 

Chrzciciela, radością Tesaloniczan i radością misjonarki.  

   

1. RADOŚĆ MIESZKAŃCÓW JEROZOLIMY  

 

Pierwsza radość miniona zrodziła się u Żydów z powodu powrotu z niewoli babilońskiej do Jerozolimy (458 

r. przed Chr.). Dzisiaj powiedzielibyśmy, że była to radość z odzyskania wolności politycznej. Radość 

podobna do tego, kto wraca z Syberii po wielu latach zsyłki. Ten czas mesjański przyniósł ze sobą wiele 

rodzajów radości; wolność dla biednych (por. Iz 61,1b), dla prześladowanych i pogrążonych w smutku, dla 

oczekujących na Boży ratunek (por. Iz 11,4; 29,19; 32,7). W tym czasie „Pomazaniec” ogłosił wolność 

żydowskim jeńcom i niewolnikom oraz swobodę więźniom (por. Iz 61,1d). Zapowiedział „Rok Łaski”, tzn. 

rok pięćdziesiąty, rok amnestii, rok zwrócenia niewolnikom żydowskim wolności i własności, bez których 

człowiek tylko z największym trudem zachowuje swoją godność.  

 

Z pierwszych mieszkańców Jerozolimy wyrywa się radosna pieśń wdzięczności. Miasto objawia całe piękno 
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ukochanej i poślubionej przez Boga, sprawiedliwej i zbawionej Oblubienicy. „Ogromnie się weselę w Panu, 

dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem 

sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty” (Iz 61,10). 

Mieszkańcy Jerozolimy radują się, ponieważ znaleźli uznanie w oczach Bożych.  

 

2. RADOŚĆ JANA CHRZCICIELA  

 

Następna radość ogarnia Jana Chrzciciela z racji stania się pierwszym świadkiem nadejścia Mesjasza; 

„przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca” (J 3,29). Jan 

raduje się mimo tego, iż jego świadectwo było zadaniem trudnym, składanym za cenę życia. Składanym ze 

świadomością tego, że nie posiada się własnego Światła, że tylko kontempluje się Światło, że daje się 

Światłu swą twarz. Św. Augustyn w jednej ze swych homilii, charakteryzując rolę św. Jana Chrzciciela, 

mówił: „Oczy chorych lękają się światła dziennego, ale znoszą światło lampy i dlatego Dzień [czyli 

Chrystus] mający przybyć wysłał przed sobą lampę; do serc wiernych poprzedzała Go lampa, aby zmieszać 

zamysły bezbożnych”.  

 

Ten „największy z ludzi” nie chciał przypisywać sobie tego, co było wyłącznie darem Bożym, dlatego 

określił się tylko „głosem”, który przygotowuje drogę do nadejścia „Słowa”, czyli Chrystusa. Św. Augustyn 

w niezwykle ciekawy sposób rozwinął tę myśl: „Czym jest głos bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, który 

niczego nic oznacza. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale nie przynosi pożytku dla serca.  

 

Rozważmy, w jakim porządku dochodzi do wzbogacenia serca. Gdy myślę o tym, co mam powiedzieć, 

wtedy słowo rodzi się w moim sercu; a jeśli chcę ci coś powiedzieć, staram się wzbudzić w twoim sercu to, 

co już istnieje w moim. W tym celu posługuję się głosem i mówię do ciebie, aby słowo, które jest we mnie, 

mogło dotrzeć do ciebie i przeniknąć do twojego serca. Dźwięk głosu pozwala ci zrozumieć słowo. Ten 

dźwięk mija, ale słowo przezeń niesione dotarło do twojego serca, a równocześnie pozostaje i w moim 

sercu. [...] 

Trudno jest odróżnić głos od słowa, toteż Jana uważano za Chrystusa. Głos utożsamiano ze słowem. Ale Jan 

wyznał, że jest tylko głosem i nie chciał uchodzić za tego, którym nie był. Rzekł więc: „Nie jestem 

Mesjaszem ani Eliaszem, ani prorokiem”. Wtedy zapytano go: „Kim więc jesteś?” I odpowiedział: „Jam 

głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę dla Pana”. Głos wołającego na pustyni, głos przerywający 

milczenie, by prostować drogę Panu. To znaczy: mój głos rozlega się po to, aby wprowadzić Pana do 

waszych serc; lecz jeśli nie naprostujecie drogi dla Niego, to nie przyjdzie On tam, dokąd chcę Go 

wprowadzić” (św. Augustyn, Kazanie 293, 3).  

 

3. RADOŚĆ TESALONICZAN  

 

Wreszcie trzecia radość stała się udziałem chrześcijan z Tesalonik. O niej wspomina apostoł Paweł, 

zwracając się do chrześcijan w okresie w czas prześladowania, jakie spadło na nich ze strony Żydów (por. 1 

Tes 2,14). Większa od strachu przed śmiercią była ich radość ze zbawienia, jakie przyniósł im Chrystus.  

 

„Zawsze się radujcie” (1 Tes 5,16) – wzywa Tesaloniczan apostoł. On uważa, że najlepszą terapią w 

momentach kryzysu jest radość, będąca owocem Ducha (por. Ga 5,22; Rz 14,17). Radość zrodzona z 

pewności, że Bóg jest z nami. W czasie pomyślnym i niepomyślnym. Nie jest ona powierzchowna, ale trwa 

w głębi ludzkiego serca, które oddaje się w opiekę Bogu i w Nim pokłada ufność. Wszystkie inne rodzaje 

radości ludzkich są przemijające i nietrwałe.  



1280 
 

 

4. RADOŚĆ MISJONARKI  
 

Taką radością promieniują dzisiaj ci chrześcijanie, którzy znaleźli szczęście w poświęceniu swego życia dla 

innych. Jej niezapomnianym świadkiem była bł. Matka Teresa z Kalkuty. Żyła ona obcując na co dzień z 

nędzą, z ludzkim upadkiem i śmiercią. Jej dusza doświadczyła ciemnej nocy wiary a jednak obdarowywała 

ona wszystkich uśmiechem. Mówiła: „Niecierpliwie czekamy na raj, gdzie jest Bóg, a przecież możemy żyć 

w raju już tutaj i już w tym momencie. Szczęście z Bogiem znaczy kochać tak jak On, pomagać tak jak On, 

dawać tak jak On, służyć tak jak On” (La gioia di darsi agli altri, 1987, s. 143).  

 

a. „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim” (Iz 

61,1). Ten Duch natchnął panią Magdalenę Plekan pragnieniem służby misyjnej, które pojawiło się u niej 

już w liceum. Wpatrywała się wtedy w przykład „Matki Trędowatych”, pani dr Wandy Błeńskiej.  

 

To misyjne pragnienie zaczęło nabierać konkretnych kształtów dzięki Akademickiemu Kołu 

Misjologicznemu (AKM), gdzie mogła rozeznać swoje powołanie i poczuć duchową odpowiedzialność za 

misjonarzy i cały Kościół misyjny. Animacja misyjna w Akademickim Kole Misyjnym nauczyła ją dzielenia 

się tym, co najważniejsze – czyli wiarą. Podczas wolontariatu na Cabo Verde czy w Jerozolimie 

doświadczyła, jak ogromną łaską jest wiara.  

 

W międzyczasie natknęła się na misjonarzy Kombonianów. Dołączyła do ruchu TUCUM; pojechała na 

warsztaty, na rekolekcje. Następnie dowiedziała się o Świeckich Misjonarzach Kombonianach (ŚKM) i 

poznała ich duchowość. I tak – po prawie trzech latach krakowskich spotkań, po odbyciu wyprawy misyjnej 

do Ghany, po wielu rozmowach, modlitwach i rozeznaniach – wstąpiła do Ruchu Świeckich Misjonarzy 

Kombonianów. Obecnie jest w trakcie ostatniego etapu formacji – tzn. doświadczenia wspólnotowego – 

mieszkania w komboniańskiej wspólnocie w Krakowie, uczestniczenia w jej życiu, a także nauce języka, 

zgłębiania Biblii, formacji duchowej.  

 

b. Decyzja pani Magdaleny przypomina nam o tym, że my wszyscy, każdy z nas, jest wezwany do 

misyjnego „wyjścia”. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, 

by dotrzeć na wszystkie peryferia świata, potrzebujące światła Ewangelii.  

 

Na mocy otrzymanego Chrztu, każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem misjonarzem (por. Mt 28,19). 

Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest 

aktywnym podmiotem ewangelizacji i byłoby rzeczą niestosowną myśleć o schemacie ewangelizacji 

realizowanym przez kwalifikowanych pracowników, podczas gdy reszta ludu wiernego byłaby tylko 

odbiorcą ich działań. Nowa ewangelizacja zakłada przejmowanie przez każdego z nas głównej roli 

ewangelizacyjnej. Samarytanka, tuż po zakończeniu swego dialogu z Jezusem, stała się misjonarką, i wielu 

Samarytan uwierzyło w Jezusa „dzięki słowu kobiety” (J 4,39). A my na co czekamy? (por. EG, 120).  

 

Oby nikt nie wyrzekał się swego udziału w ewangelizacji, bo jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości 

Boga, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej 

mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie (por. EG, 121).  

 

Misjonarzem może być tylko ten, kto czuje się dobrze w szukaniu dobra bliźniego. Misjonarzem może być 

tylko ten, kto pragnie szczęścia innych. To otwarcie serca jest źródłem szczęścia, ponieważ „więcej 

szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 20,35). Miłość do ludzi stanowi duchową siłę, ułatwiającą 

spotkanie w pełni z Bogiem. Zamykanie oczu na bliźniego czyni człowieka ślepym również na Boga. Za 

każdym razem, gdy spotykamy się z drugim człowiekiem z miłością, znajdujemy się w sytuacji odkrycia 
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czegoś nowego w odniesieniu do Boga (por. EG, 272).  

Jest sprawą wielkiej wagi, aby Kościół – przyjmując wiernie wzór Mistrza – wychodził dzisiaj głosić 

Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez 

obaw. Radość Ewangelii jest dla całego ludu, nie może z udziału w niej wykluczać nikogo (por. EG, 23).  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec chciałbym jeszcze raz jasno powtórzyć, misja w sercu Ludu Bożego nie jest ozdobą, którą mogę 

zdjąć. Nie jest jeszcze jedną chwilą w życiu. Misja człowieka ochrzczonego jest czymś, czego nie mogę z 

siebie wykorzenić, jeśli nie chcę siebie samego zniszczyć. Każdy z nas winien szczerze wyznać: ja jestem 

misją na tym świecie i dlatego jestem w tym świecie.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Boże Narodzenie, 25.12.2014  

Abp Stanisław Gądecki, Dziś narodził się wam Zbawiciel (Katedra Poznańska – 25.12.2014).  

   

„Zstąpił z nieba Zbawiciel świata. Radujmy się!”  

   

To pełne głębokiej radości orędzie rozległo się w noc betlejemską. Dzisiaj z tą samą radością Kościół głosi 

je na nowo: narodził się nam Zbawiciel!  

   

Podczas takiej nocy pragnę zastanowić się – razem z Wami – nad trzema sprawami; nad osobą Ezechiasza, 

osobą Jezusa Chrystusa oraz nad dzisiejszą sytuacją rodziny.  

   

   

1. DZIECIĘ (Iz 9,1-3.5-6)  

   

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” (Iz 9,1). Te słowa izajaszowego proroctwa 

odnoszą się tak do czasu przeszłego jak i do przyszłego. Opisują one przeszłość Izraela czyli okres 

ciemności, wojny (734-732), chaosu i śmierci. Czas trwogi, związany z najazdem na Izrael Asyryjczyków, 

którzy przybyli tam wezwani przez judzkiego króla Achaza („W dawniejszych czasach upokorzył [Pan] 

krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez 

Jordan, krainę pogańską” – Iz 8,23).  

   

Ale proroctwo dotyczy też czasu przyszłego, okresu wielkiej „światłości, jaka nastaną w Judzie po 

zakończeniu wojny” („Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w 

dniu porażki Madianitów. Bo każdy but pieszego żołnierza, każdy płaszcz zbroczony krwią, pójdą na 

spalenie, na pastwę ognia” – Iz 9,3-4). W tejże przyszłości „światłość” objawi się podobnie jak „w dniu 
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Madianitów”; tzn. rozbłyśnie tak nagle, jak wówczas gdy Gedeon i jego wojownicy w środku nocy 

wyciągnęli ukryte w dzbanach pochodnie, wzbudzili panikę i rozgromili swoich wrogów (Sdz 20-21).  

   

Tą „wielką światłością” będzie człowiek. Będzie to Ezechiasz (728-699), syn króla Achaza. „Dlatego Pan 

sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. [...] Bo zanim 

Chłopiec będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro, zostanie opuszczona kraina, której dwóch królów ty 

się uląkłeś. Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud, i na dom twego ojca czasy, jakich nie było od chwili 

odpadnięcia Efraima od Judy” (Iz 7,14.16-17).  

   

Myśląc o Ezechiaszu, warto zauważyć, że żadna władza nie jest w stanie pokonać niepokonalnych kryzysów 

ani wprowadzić pokoju bez otrzymania wsparcia ze strony Ducha Świętego („I wyrośnie różdżka z pnia 

Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański” – Iz 11,1). Dopiero osoba pełna 

Ducha Świętego zapewni pokój pomiędzy zwierzętami dzikimi i domowymi (pomiędzy wilkiem i 

barankiem); tj. między bogatymi i biednymi, pomiędzy krajami silnymi a krajami słabymi. Jeśli bowiem jest 

prawdą, że każdy naród ma takich panujących, na jakich zasługuje, to jest też prawdą, iż sprawiedliwy król 

formuje sprawiedliwy naród.  

   

Ezechiasz – gdy przejmie rządy – zapewni krajowi pokój „odtąd i na wieki”. Pokój ten będzie „dziełem 

sprawiedliwości”, a owocem Prawa – „wieczyste bezpieczeństwo” (Iz 32,17). „Wielkie będzie Jego 

panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni 

prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki” (Iz 9,6).  

   

Ta fascynująca, izajaszowa wizja nie zatrzymuje się na samym Ezechiaszu. Ona przekracza nawet same 

dzieje królów judzkich, którzy tworzyli dynastię dawidową; każdy z tych królów był przecież śmiertelny i 

nie mógł panować „wiecznie”. Izajasz dostrzegł coś więcej. On dojrzał to, co miało się wydarzyć siedem 

wieków później. Jego prorocze słowa znalazły swoje wypełnienie dopiero w osobie innego „Potomka”. 

Dopiero w osobie Chrystusa wizja prorocka nabrała pełnego znaczenia. Dopiero w Jezusie pokój i 

sprawiedliwość rzeczywiście przekroczą wszelką przestrzeń i wszystkie granice czasu.  

   

2. JEZUS  

   

„Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, 

owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,7).  

   

Tym jednym, zdawkowym zdaniem (porodziła swego syna), można by właściwie opisać narodziny każdego 

człowieka. I taka jest też intencja ewangelisty. Józef, udając się do Betlejem z powodu spisu ludności – 

stosownie do zarządzenia prawowitej władzy – spełnił wobec dziecka ważne i znamienne zadanie, wpisując 

oficjalnie do rejestrów cesarstwa imię „Jezus, syn Józefa z Nazaretu” (por. J 1,45). Zapis ten ukazywał w 

sposób jawny, że Jezus należy do rodzaju ludzkiego, że jest człowiekiem pośród ludzi, obywatelem tego 
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świata. Teologiczny sens tego zapisania dobrze oddaje Orygenes: „kto wnikliwie to rozważy, dostrzeże 

pewną tajemnicę ukrytą w fakcie, iż tym spisaniem całej ziemi objęty został także Chrystus: skoro wszyscy 

zostali zapisani, wszystkich mógł uświęcić; skoro cała ziemia została spisana, ziemię dopuścił do komunii z 

sobą, po czym wszystkich ludzi wpisał do księgi żyjących” (por. Redemptoris Custos, 9).  

   

„Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2,11). Gdy „wypełniła 

się miara naszych niegodziwości – powie autor Listu do Diogneta – stało się pewne, że zasługujemy jedynie 

na karę i śmierć, ale wraz z tym nadeszła chwila wyznaczona przez Boga na objawienie Jego dobroci i 

mocy. I oto On, w niezmiernej swojej miłości, nie tylko nie rozgniewał się na nas, nie odtrącił nas od siebie, 

nie wypomniał nam naszej złości, lecz przeciwnie – odniósł się do nas z taką cierpliwością i 

wyrozumiałością, że w swym miłosierdziu sam przyjął na siebie nasze grzechy, a jako okup za nas oddał 

własnego Syna: świętego za niegodziwych, nieśmiertelnego za śmiertelnych. Cóż bowiem innego mogło 

zakryć nasze grzechy, jeśli nie Jego sprawiedliwość? W kimże innym mogliśmy zostać usprawiedliwieni, 

jak nie w jedynym Synu Bożym? O jakaż to pełna słodyczy wymiana, co za niezbadane wyroki, jakież 

nieoczekiwane dobrodziejstwo! Jeden Sprawiedliwy zakrywa mnóstwo nieprawości, sprawiedliwość 

Jednego usprawiedliwia rzesze grzeszników!” (List do Diogneta, 9). Tak, bez Chrystusa światło rozumu nie 

wystarczy, by oświecić człowieka i świat.  

   

„Dla tych, co żyli dawniej, co będą w przyszłości,  

I dla nas, byśmy w każdym dostrzegali brata,  

Odwieczny Bóg w Dziecięciu zesłał znak miłości,  

Przemieniając oblicze człowieka i świata”.  

(o. Franciszek Czarnowski, Wiersz wigilijny)  

   

Do czego wzywają nas Boże Narodziny? Odpowiedź na to pytanie daje nam św. Leon Wielki: „Poznaj 

swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje 

dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. 

Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego” (Kazanie I o 

Narodzeniu Pańskim, 1-3).  

   

Prościej streścił te myśli poeta w słowach:  

   

„Pokaż no, Panie Jezu, żeś Pan nad panami!  

Żeś darmo się nie rodził, żeś tu nie przybłęda!  

Czy chcemy, czy nie chcemy, zrób porządek z nami –  

Kolęda! Kolęda!”  
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(Leopold Staff, Kolęda).  

   

3. RODZINA  

   

Ale noc Bożego Narodzenia to również moment powstania Świętej Rodziny, tego wzoru wszystkich 

chrześcijańskich rodzin, najdoskonalszego złączenia serc w małżeństwie, tej komunii pięknej miłości.  

   

Tych pięknych cech brakuje nieraz w naszych rodzinach. Małżeństwa i rodziny przeżywają dzisiaj w 

Europie potrójny kryzys; najpierw kryzys jej tożsamości, następnie kryzys misji prokreacyjnej, w końcu 

także kryzys misji wychowawczej i edukacyjnej rodziny. Ten potrójny kryzys jest skutkiem porzucenia 

przez rodzinę Dekalogu jako fundamentu. Ten kryzys rodziny jest właściwie owocem kryzysu wiary.  

   

Wiele par mieszka razem bez ślubu. Jest to udawanie małżeństwa przez osoby, które małżonkami nie są. 

Idzie tu o osoby, które rozpoczynają pożycie małżeńskie przed ślubem (tak o tych, którzy zamieszkują 

razem jak i o tych, którzy mieszkają osobno) i traktują ten etap jako swoistą próbę przyszłego, wspólnego 

życia, wywołując zazwyczaj zgorszenie. To niepokojące zjawisko dotyczy licznej grupy młodych, 

objawiających niedojrzałość zarówno społeczną, jak i religijną. Osoby te nie wykluczają zazwyczaj 

późniejszej tzw. legalizacji swojego związku, jednak ich decyzje charakteryzują się jednoznacznym brakiem 

dojrzałości. Najpierw poprzez naiwne przekonanie, że przyszłość można wypróbować, a następnie przez 

akceptację relatywizmu już na początkowym etapie wspólnego życia.  

   

Rodzina jest dzisiaj – w pewnym sensie – ofiarą nieprzypadkowej agresji. Od zewnątrz atakuje ją ideologia 

(między innymi genderyzm), aby osłabiwszy rodzinę, wzmocnić swoje wpływy. Wielu twórców 

współczesnej „kultury” promuje złe wzorce, albo też epatuje swoim dramatycznym doświadczeniem 

życiowym, być może trochę na zasadzie dlaczego mają mieć lepiej ode mnie. Tak czy inaczej, główny nurt 

kultury zdaje się promować zjawisko rozwodów. Ponadto system świadczeń socjalnych premiuje osoby 

samotnie wychowujące dzieci. Z kolei od wewnątrz rodzinę atakuje zapatrzony w siebie indywidualizm, 

czyli realizacja siebie kosztem innych, dzięki czemu następuje tzw. „odrodzinnienie rodzin”.  

   

Docierają do mnie prośby o interwencję w sprawie odbierania rodzicom ich dzieci pod różnymi – 

budzącymi wątpliwości – powodami. Nie chodzi o uzasadnione powody, takie jak demoralizacja rodziców 

albo znęcanie się nad dziećmi. Jako powody przekazywania dzieci rodzinom zastępczym podaje się np. 

otyłość dziecka lub trudne warunki materialne rodziców, brak pracy rodzica lub brak opieki nad dziećmi, 

gdy rodzic jest w pracy. W olbrzymiej większości dotyczy to rodziców, którzy nie są zdemoralizowani i nie 

wywodzą się z rodzin patologicznych, ale zgłaszają się po pomoc materialną do opieki społecznej. 

Najbardziej traumatycznym przeżyciem dla dziecka jest oderwanie go od rodziców, a największym dobrem 

dziecka jest posiadanie kochających rodziców i codzienny z nimi kontakt.  
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Tymczasem właśnie przez rodzinę toczą się dzieje człowieka i dzieje zbawienia ludzkości. Wszystko, co 

cenimy w europejskiej kulturze zostało zbudowane dzięki rodzinie. Rodzina rodzi przyszłych obywateli i 

pracowników, przyczynia się w znacznym stopniu do przekazywania dziedzictwa kulturowego, a także 

buduje cnoty społeczne takie jak: szacunek, odpowiedzialność, zaufanie, solidarność, pracowitość i 

współpraca. Dlatego w interesie społeczeństwa i państwa leży kulturowe, prawne, społeczne i gospodarcze 

wspieranie rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. Silna, zdrowa i spełniająca swoją funkcję 

rodzina jest fundamentem europejskiej cywilizacji i przyszłością Europy.  

   

Drodzy małżonkowie, obdarzając was szczególnie Duchem Świętym, Chrystus sprawia, że możecie 

uczestniczyć w Jego oblubieńczej miłości, czyniąc was znakiem swej miłości do Kościoła: miłości wiernej i 

całkowitej. Jeśli będziecie w stanie przyjąć ten dar, ponawiając z wiarą każdego dnia wasze „tak” mocą, 

która pochodzi z łaski sakramentu, także wasza rodzina będzie żyć miłością Boga, na wzór Świętej Rodziny 

z Nazaretu. Często proście w modlitwie o pomoc Panny Maryi i świętego Józefa, aby nauczyli was 

przyjmować miłość Boga, jak Oni ją przyjęli.  

   

Dbajcie o wasze dzieci. Przekazujcie im w sposób spokojny i ufny sens życia, siłę wiary, ukazując im 

wzniosłe cele i wspierając ich w kruchości.  

   

Bierzcie przykład ze świadectwa wielu rodzin, które wskazują drogi, w jaki sposób można wzrastać w 

miłości poprzez utrzymywanie stałej więzi z Bogiem i uczestniczenie w życiu Kościoła, przez troskę o 

dialog, poszanowanie punktu widzenia drugiej osoby, gotowość do służby, cierpliwość wobec słabości 

drugiej osoby, przebaczenie i prośba o przebaczenie, przezwyciężanie z mądrością i pokorą pojawiających 

się konfliktów, przyjęcie wspólnej wizji wychowania, otwarcie się na inne rodziny, wrażliwość na ubogich, 

odpowiedzialność za życie społeczne. Są to wszystko elementy, które przyczyniają się do budowania 

rodziny. Wcielajcie je w życie odważnie, będąc pewni, że na tyle, na ile - za pomocą Bożej łaski - będziecie 

w stanie obdarzać miłością innych, staniecie się żywą Ewangelią, prawdziwym Kościołem domowym (por. 

Familiaris consortio, 49).  

Przed małżeństwem i rodziną stoją najwyższe cele. Każdy z małżonków jak i wszyscy członkowie rodziny 

są powołani do świętości. A ponieważ wspiera ich na tej drodze łaska sakramentalna, dlatego ich droga do 

świętości jest możliwa do przebycia, czego dowodem są procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne, jakie się 

toczą w tej chwili w Kongregacji ds. Świętych (56 ojców rodzin, 68 matek). Istnieje nawet coś takiego, co 

można nazwać mianem: geografii świętych rodzin w Kościele.  

   

Ci, którzy podzielają naukę Kościoła dotyczącą rodziny, lecz naznaczeni są bolesnym doświadczeniem 

rozpadu małżeństwa i separacji winni być przekonani, że Kościół ich wspiera w ich trudzie. Razem z 

Synodem wzywam gorąco pasterzy i parafie do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z 

troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem - jako ochrzczeni 

- powinni uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na 

Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz 

sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów 

pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za 

nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei 

(Familiaris consortio, 84).  
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ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec składam wszystkim wiernym obecnym w Poznańskiej Katedrze, także Waszym rodzinom, 

Waszym wspólnotom i wszystkim Waszym bliskim oraz tym, którzy łączą się z nami za pośrednictwem 

Katolickiego Radia Emaus najserdeczniejsze życzenia pobożnych i błogosławionych świąt Bożego 

Narodzenia. Życzę, aby orędzie miłości i miłosierdzia, przekazane przez narodzenie Syna Bożego, stało się 

źródłem odnowy życia osobistym każdego i każdej z Was, w polskich rodzinach, w naszej Ojczyźnie i 

pośród naszych rodaków na obczyźnie. Radosnych i błogosławionych świąt!  

   

 LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO NA WIELKI POST ROKU 

PAŃSKIEGO 2015  

   

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię"  

   

Umiłowani w Chrystusie Panu! Bracia i Siostry,  

   

Po wymownym geście, jakim było w minioną środę posypanie naszych głów poświęconym popiołem, w 

dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Chrystusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15). Te słowa są jednocześnie hasłem programu 

duszpasterskiego Kościoła w Polsce w kolejnym roku przygotowania do świętowania jubileuszu 1050. 

rocznicy chrztu naszego narodu.  

 

   

1. WEZWANIE DO NAWRÓCENIA  

   

a. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" to największa synteza pierwszego kazania Jezusowego. To 

także streszczenie całej Ewangelii. Podobne wezwanie pojawi się raz jeszcze na ustach Chrystusa, tym 

razem jednak obłożone groźbą. Kiedy powiadomiono Jezusa o tragicznej śmierci pielgrzymów z Galilei, 

którzy zginęli z rozkazu namiestnika Piłata, Chrystus odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli 

większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz 

jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie" (Łk 13,2-3). A zatem, wezwanie do nawrócenia 

stanowi zasadnicze przesłanie nauczania Jezusa. Nasz Zbawiciel wzywa każdego do nieustannej i wytrwałej 

przemiany życia.  
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b. Mamy się z czego nawracać, a dotyczy to najpierw grzechów osobistych. We właściwym znaczeniu 

grzech jest zawsze aktem osobistym; jest dziełem konkretnej osoby, jest aktem wolności poszczególnego 

człowieka. W każdym człowieku nie ma nic bardziej osobistego i nieprzekazywalnego, jak zasługa cnoty 

lub odpowiedzialność za winę.  

   

Św. Leon Wielki uczy: „chociaż nowych ludzi tworzy przede wszystkim obmycie wodą odrodzenia, to 

jednak każdy z nas musi ustawicznie zrzucać z siebie rdzę śmiertelności, a że wśród stopni duchowego 

postępu nie istnieje nigdy taki, którego by już nie można było przekroczyć, trzeba sobie zadać trud, by w 

dniu odkupienia nikt z nas nie znalazł się obarczony grzechami starego człowieka" (św. Leon Wielki, 

Kazanie 6 na Wielki Post, 1-2).  

   

Istnieją jednak również grzechy społeczne, dotyczące stosunków pomiędzy całymi wspólnotami ludzkimi. 

Pojawiają się one tam, gdzie relacje te nie są w zgodzie z zamysłem Boga, który pragnie, by na świecie 

panowała sprawiedliwość, wolność i pokój wśród jednostek, grup i narodów. Do tego rodzaju aktualnych 

grzechów społecznych należy nasze ustawodawstwo przeciwne życiu i obyczajom (akceptacja in vitro, 

pigułka „dzień po", konsekwencje moralne ustawy o tzw. przemocy). Tego rodzaju grzechy przez swoje 

upowszechnienie - jako fakty społeczne - prawie zawsze stają się anonimowe, podobnie jak złożone i nie 

zawsze możliwe do rozpoznania są ich przyczyny.  

   

c. Jezusowemu wezwaniu do nawrócenia przeciwstawia się dzisiaj opór w postaci zaniku poczucia 

grzechu. „Niektórzy, na przykład, dążą do zastąpienia przesady występującej w przeszłości inną przesadą: 

przechodzą od widzenia grzechu wszędzie do niedostrzegania go nigdzie; od zbytniego  

   

akcentowania lęku przed karą wieczną do głoszenia miłości Bożej, która miałaby wykluczać wszelką karę 

za grzech; od surowości stosowanej w celu wyprostowania błędnych sumień do pozornego poszanowania 

sumienia do tego stopnia, że przestaje istnieć obowiązek mówienia prawdy. Należy tu jeszcze dodać, że 

zamęt wywołany w sumieniach wielu wiernych w wyniku rozbieżności poglądów czy nauczania teologii, w 

kaznodziejstwie, w katechezie, w kierownictwie duchowym - w odniesieniu do trudnych i delikatnych 

problemów moralności chrześcijańskiej, doprowadza do obniżenia czy niemal do zaniku prawdziwego 

poczucia grzechu" (Reconciliatio et paenitentia, 18).  

   

   

2. NAWRÓCENIE JAKO OSOBISTE SPOTKANIE Z CHRYSTUSEM  

   

Nawrócenie polega najpierw na osobistym spotkaniu z Chrystusem. Przyjrzyjmy się np. ewangelijnej scenie 

spotkania Jezusa z Samarytanką u studni w Sychar (J 4,5-42). Nie ma takiego człowieka, który w swoim 

życiu nie znalazłby się kiedyś - podobnie jak owa kobieta z Samarii - u źródła z pustym dzbanem, w nadziei, 

że znajdzie zaspokojenie najgłębszego pragnienia swojego serca, takiego, które jedynie może nadać pełny 

sens jego egzystencji.  
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Podczas takiego spotkania tylko Jezus potrafi czytać w głębi naszego serca i objawić nam prawdę o nas 

samych: „Powiedział mi wszystko, co uczyniłam" - wyznaje kobieta mieszkańcom swojego miasta. Te 

słowa - do których dołącza się pytanie otwierające na wiarę: „Czyż On nie jest Mesjaszem?" - pokazują, że 

ten, kto dzięki spotkaniu z Jezusem otrzymał nowe życie, staje się niejako automatycznie głosicielem 

prawdy i nadziei wobec innych. Nawrócona grzesznica staje się zwiastunką zbawienia i prowadzi do Jezusa 

całe miasto. Przyjęcie jej świadectwa prowadzi z kolei ludzi do osobistego doświadczenia spotkania: 

„Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On 

prawdziwie jest Zbawicielem świata".  

   

Choć w znakomitej większości zostaliśmy ochrzczeni jako niemowlęta i od dzieciństwa wzrastaliśmy w 

wierze chrześcijańskiej, każdemu z nas w dalszym ciągu potrzebne jest takie osobiste spotkanie z 

Chrystusem; takie doświadczenie Jego miłości. Gdy ono się dokonuje, wówczas w sercu rodzi się żywa 

wiara a człowiek się nawraca. Bóg nie jest już dla nas pojęciem dalekim, a religia jedynie zbiorem nakazów 

i zakazów, Chrystus staje się kimś bliskim, komu chcę oddać moje życie i razem z Nim je dalej przeżywać.  

   

Takie spotkanie prowadzące do nawrócenie jest darem łaski. To nie człowiek, to łaska dokonuje 

nawrócenia i przekonuje nas do więzi z Chrystusem. Łaska nawraca człowieka a nie człowiek sam siebie. 

Gdyby ta odnowa była powierzona naszym siłom, istniałyby poważne powody, aby wątpić w nasze 

nawrócenie, ponieważ jednak pierwszymi sprawcami nawrócenia nie jesteśmy my, ludzie, lecz Duch Pana, 

dlatego odnowa jest możliwa.  

   

   

3. NAWRÓCENIE JAKO PRZEMIANA ŻYCIA  

   

„Nawrócenie" to zejście ze złej drogi, to odwrócenie się od bożków i zwrócenie się ku Bogu. Dzięki temu 

świat przestaje się kręcić wokół mnie, a zaczyna krążyć wokół Boga i bliźniego. Tak więc prawdziwe 

nawrócenie musi mieć wymiar osobisty, ale również wymiar społeczny.  

   

a. wymiar osobisty nawrócenia  

   

Św. Jan apostoł pisze: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas 

prawdy. jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam". Te natchnione 

słowa czynią problem grzechu integralną częścią prawdy o człowieku, konfrontując go od razu z prawdą 

Bożej miłości; miłości sprawiedliwej, wielkodusznej i wiernej, ujawniającej się nade wszystko w 

przebaczeniu i odkupieniu.  
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A zatem, najpierw istnieje potrzeba nawrócenia osobistego. Greckie słowo odpowiadające naszemu 

„nawrócić się" - według kardynała Ratzingera - znaczy przemyśleć, poddać rewizji nasze życie 

indywidualne. Pozwolić Bogu wniknąć w zasady rządzące naszym życiem. W osądach nie kierować się już 

rozpowszechnionymi opiniami. Nie postępować tak jak wszyscy. Nie usprawiedliwiać własnych 

dwuznacznych albo niegodziwych działań tym, że inni postępują tak samo. Zacząć patrzeć na własne życie 

oczyma Boga a więc szukać dobra, nawet jeśli jest to niewygodne. Nie opierać się na osądzie wielu, na 

osądzie ludzkim, ale na osądzie Bożym. Innymi słowy: szukać nowego stylu życia, poszukiwać nowego 

życia.  

   

Ten osobisty wymiar naszego nawrócenia rozpoczyna się zazwyczaj od spowiedzi świętej, poprzedzonej 

dogłębnym rachunkiem sumienia, szczerym żalem za grzechy i mocnym postanowieniem poprawy. Na 

szczerej spowiedzi wobec kapłana, który z ustanowienia Chrystusa jest szafarzem sakramentu pokuty. 

Nawrócenie nie jest tylko sprawą między mną a Bogiem; Bogu nie muszę wyznawać moich grzechów, bo 

On je zna lepiej ode mnie. Chrystus natomiast zbawia nas we wspólnocie Kościoła i On postanowił, że 

pojednanie z Bogiem ma się dokonywać nie tylko indywidualnie, ale jednocześnie we wspólnocie.  

Dla wielu wiernych dorosłych - uczy papież Franciszek - spowiedź przed kapłanem jest wysiłkiem trudnym 

do zniesienia - co często prowadzi do unikania tego sakramentu - lub taką męką, że chwila prawdy zamienia 

się w fikcję. Tymczasem bez uznania naszej grzeszności nie możemy uzyskać Bożego przebaczenia.  

   

Dotyczy to w szczególności tych sytuacji rodzinnych, w których nie odzwierciedla się ten obraz jedności i 

miłości na całe życie, jaki przekazał nam Zbawiciel. Są pary żyjące bez sakramentalnego związku 

małżeńskiego. Istnieją coraz liczniejsze nieregularne sytuacje rodzinne, powstające po niepowodzeniu 

poprzednich małżeństw. Są to bolesne sytuacje, w których uszczerbku doznaje, niestety, wychowanie dzieci 

do wiary. Tym wszystkim osobom chcę powiedzieć, że miłość Pana nikogo nie opuszcza, że Kościół je 

kocha i jest domem otwartym dla wszystkich, że pozostają członkami Kościoła, nawet jeżeli nie mogą 

otrzymać sakramentalnego rozgrzeszenia i Eucharystii. Trzeba, by nasze wspólnoty były otwarte na osoby 

żyjące w takich sytuacjach i by wspomagały je na drodze nawrócenia i pojednania. W tym względzie 

największym miłosierdziem jest mówienie prawdy z miłością. Czyniąc tak, wykraczamy poza proste 

współczucie.  

   

Droga do szczęścia prowadzi przez konfesjonał. Spowiedź to dla nas kairos, czyli czas zbawienny. Na tej 

drodze pożyteczne są wspólnotowe nabożeństwa pokutne z indywidualnym rozgrzeszeniem. Zachęca do 

nich Ojciec Święty Franciszek, który sam w minionym Wielkim Poście w takim nabożeństwie uczestniczył, 

ukląkł przy konfesjonale i się wyspowiadał.  

   

b. wymiar społeczny nawrócenia  

   

Obok wymiaru indywidualnego, nasze nawrócenie winno posiadać również wymiar społeczny. Mamy 

przestać myśleć tylko o samych sobie. Trzeba otworzyć się na drugich. Jakże pouczająca w tym świetle jest 

przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie. Mimo swoich własnych spraw, Samarytanin, gdy dostrzegł 

leżącego przy drodze rannego człowieka, poświęcił mu swój czas, swoje pieniądze i zaangażował do 

pomocy innych. Uratował życie poturbowanemu człowiekowi i dzięki temu został nazwany jego „bliźnim".  
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„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5, 7). Tego społecznego wymiaru 

nawrócenia nauczali i praktykowali je ludzie święci. Św. Ojciec Pio nie tylko zachęcał do przystępowania 

do sakramentu pokuty i heroicznie posługiwał w konfesjonale, on także organizował pomoc dla cierpiących. 

Obok konfesjonału w San Giovanni Rotondo powstał szpital nazwany Domem Ulgi w Cierpieniu.  

   

Wymiar społeczny naszego nawrócenia wypełnia piąty warunek sakramentu pojednania i pokuty, jakim jest 

zadośćuczynienie. Zadośćuczynienia nie można ograniczyć do odmówienia modlitwy wskazanej przez 

spowiednika. Ono winno być naprawieniem zła przez dobry czyn; winno być pokutą. Ojcowie Kościoła 

radzili, by podejmować umartwienia nie tylko dla udoskonalenia własnego ducha, ale także dla ulżenia 

losowi ludzi potrzebujących. By np. zaoszczędzone przez post pieniądze ofiarować biednym. Dzisiaj często 

większą ofiarą od darowanych pieniędzy staje się czas poświęcony drugiemu człowiekowi. Poświęcenie 

czasu współmałżonkowi, dzieciom, chorym, cierpliwe wysłuchanie ludzi samotnych, zaangażowanie się w 

apostolat parafialny. Papież Franciszek nazwał to wyjście ku bliźniemu mądrością serca a czas spędzony 

przy chorym - czasem świętym (Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2015).  

   

4. Zakończenie  

   

W dzisiejszych czasach nawracanie się nie jest popularne. Mimo tego, nie możemy się zniechęcać. Trzeba 

się modlić wytrwale o to, by dobroć Boga pokonała nasze opory, tak aby nad gruzami naszego egoizmu 

coraz wyraźniej zajaśniało światło Bożej miłości.  

   

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę słuchaczy tego listu na wydarzenie wielkopostne, zwane MISTERIUM 

MĘKI PAŃSKIEJ. Rozpocznie się ono na poznańskiej Cytadeli, w sobotę, dnia 28 marca o godzinie 19.00. 

Ta wielka plenerowa inscenizacja pasyjna pozwoli nam lepiej zrozumieć mękę, śmierć i zmartwychwstanie 

Pana Jezusa i głębiej przygotować się na święta Wielkiej Nocy.  

   

Na owocne przeżycie Wielkiego Postu każdemu z Was z serca błogosławię.  

   

   

+ Stanisław Gądecki  

Arcybiskup Metropolita Poznański  

   

Poznań, dnia 22 lutego 2015 roku.  
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Nieszpory z okazji święta Katedry św. Piotra 

Apostoła, 23.2.2015 

Abp Stanisław Gądecki. Powołanie chrześcijańskiego uczonego. Nieszpory z okazji święta Katedry św. 

Piotra Apostoła (Katedra Poznańska – 23.02.2015). 
 

Ekscelencje, Najczcigodniejsi Księża Biskupi, 

Kapituło Archikatedralna,  

Magnificencjo, Rektorze UAM, 

Magnificencje Rektorzy i Prorektorzy Wyższych Uczelni, 

Magnificencje Rektorzy Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, 

Panie Prezesie Poznańskiego Oddziału PAN, 

Panie Prezesie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,  

Członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim,  

Dziekani i Profesorowie, Adiunkci, Doktoranci, 

Duszpasterze Akademiccy, 

Drodzy słuchacze Katolickiego Radia Emaus,  

Bracia i Siostry w Chrystusie!  

   

We wczorajszą niedzielę w Kościele powszechnym przypadało święto Katedry św. Piotra Apostoła. Święto 

to jest okazją do przypomnienia doniosłości nauczania papieskiego.  

 

Przez analogię jednak skłania ono także do refleksji nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi nauczania 

akademickiego. A chociaż nauczanie to nie wyrasta bynajmniej z mandatu Piotrowego, to przecież i ono – 

jeśli tylko jest autentyczne – z pewnością usiłuje kierować się podobnym jak nauczanie papieskie dążeniem 

do Prawdy, Dobra i Piękna. W Archidiecezji Poznańskiej ten dzień traktujemy jako święto patronalne 

nauczycieli akademickich.  

 

W poprzednich latach podejmowaliśmy z tej okazji rozważania na temat relacji nauczania akademickiego do 

prawdy, do wolności, do wiary. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat powołania naukowca.  

 

1. POWOŁANIE CZŁOWIEKA  
 

„Powołanie” określane jest w Biblii Hebrajskiej słowem qara – tzn. „wołać”, „powoływać”. W Biblii 

Greckiej odpowiada temu czasownik kalein – „wołać”, co przekłada się Biblii Łacińskiej na podmiot 

vacatio, tj. „wołanie, akt wybrania, wezwanie”. Powołanie przez Boga dotyczyć może pojedynczej osoby 

albo grupy osób, który przekazuje człowiekowi określone zadanie, posłannictwo. Do wypełnienia tego 

zadania Pan Bóg przekazuje człowiekowi odpowiednie środki, uzdolnienia i możliwości. Powołanie jest 

potwierdzone przeświadczeniem człowieka o otrzymanym powołaniu oraz jego wolnym wyborem i 

działaniem prowadzącym do jego realizacji.  

 

Z punktu nauczania biblijnego, powołanie człowieka nauki zawarte jest najpierw w powszechnym 

powołaniu każdego człowieka w ogóle; w jego powołaniu do istnienia i życia (Rdz 2,7 – „wtedy to Pan Bóg 

ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek 

istotą żywą”). Dzięki Stwórcy, który „to, co nie istnieje, powołuje do istnienia” (Rz 4,17), każdy człowiek – 

od chwili poczęcia – otrzymał życie.  

 

W samym zaś ludzkim istnieniu zawarte jest wewnętrzne, religijne ukierunkowanie każdego człowieka. 
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Człowiek bowiem został nie tylko stworzony przez Boga, ale także stworzony dla Boga. Pragnienie Boga 

jest wpisane w serce człowieka. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek 

odnajduje prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. Inaczej mówiąc, człowiek ze swej natury i 

powołania jest istotą religijną. Wychodząc od Boga i zdążając do Boga, człowiek tylko wtedy żyje życiem w 

pełni ludzkim, gdy w sposób wolny przeżywa swoją więź z Bogiem (por. KKK, 44). Szczególny charakter 

godności ludzkiej polega właśnie na powołaniu człowieka do łączności z Bogiem. Człowiek zatem istnieje 

tylko dlatego, że został stworzony przez Boga z miłości i z miłości jest zachowywany przy życiu i nie żyje 

w pełnej zgodności z prawdą, jeżeli w sposób wolny nie uzna tej miłości i nie odda się Stworzycielowi (por. 

KKK, 27).  

 

W konsekwencji, powołaniem człowieka jest przekształcać się na obraz Boży. W jaki sposób możemy 

przekształcać siebie na obraz i podobieństwo Boże? Kierunek temu przekształceniu nadaje najpierw 

Dekalog. Przykazania Dekalogu ustalają podstawy powołania człowieka, stworzonego na obraz Boży; 

zakazują tego, co sprzeciwia się miłości Boga i bliźniego, a nakazują to, co jest dla niej istotne. Dekalog jest 

światłem danym sumieniu każdego człowieka, aby objawić mu jego powołanie i drogi Boże oraz chronić go 

przed złem. Bóg zapisał na tablicach Prawa to, czego ludzie w swych sercach nie odczytali (por. KKK, 

1962). 

 

Stąd to ludzie Boży kształtują samych siebie i wzrastają wewnętrznie; całe swoje życie zmysłowe i duchowe 

czynią przedmiotem swojego wzrostu. Z pomocą łaski wzrastają w cnocie, unikają grzechu, a jeśli go 

popełnili, jak syn marnotrawny powierzają się miłosierdziu naszego Ojca niebieskiego. W ten sposób 

osiągają doskonałość miłości (por. KKK, 1700). To przekształcenie nie może dokonać się wyłącznie 

ludzkimi siłami, powołanie do życia wiecznego przerasta bowiem zdolności rozumu i siły ludzkiej woli oraz 

każdego stworzenia (por. KKK, 1998). 

 

Pięknie a zarazem prosto ilustruje tę prawdę św. Ireneusz: „Iść bowiem za Zbawicielem znaczy tyle samo, 

co mieć udział w zbawieniu, podobnie jak iść za światłem, to tyle samo, co być zanurzonym w świetle. Ci, 

którzy chodzą w świetle, nie oświecają przecież światła, lecz światło ich oświeca i opromienia. Oni sami nic 

nie przydają światłu, otrzymują zaś od niego to dobrodziejstwo, że poruszają się w jego blasku.  

 

Podobnie ma się rzecz z naszą służbą Bogu, która Mu nic nie przydaje i której On bynajmniej od nas nie 

potrzebuje. Tym jednak, którzy idą za Nim i służą Mu, Bóg daje życie, niezniszczalność i wieczną chwałę. 

Udziela im swoich darów za to, że Mu służą i że idą za Nim, sam nie przyjmując od nich niczego: Jest 

bowiem bogaty, doskonały i nie ma żadnych potrzeb” (św. Ireneusz, Przeciw herezjom. 4, 13, 4 - 14, 1).  

 

2. WSPÓŁPRACA ZE STWÓRCĄ  
 

Powołanie człowieka zakłada nie tylko jego rozwój osobisty i postęp w świętości, ale także określone 

zadania społeczne. W zamyśle Bożym tak mężczyzna jak i kobieta powołani są do czynienia sobie ziemi 

„poddaną” (Rdz 1,28). Stworzeni są na obraz Stwórcy, który miłuje ‘wszystkie stworzenia’ (Mdr 11, 24) i 

powołani do tego, by uczestniczyć w Opatrzności Bożej w stosunku do innych stworzeń. Z tego wynika ich 

rola ekonoma i zarządcy; ich odpowiedzialność za świat powierzony im przez Boga (por. KKK, 373).  

 

Chrześcijanie nie tylko nie uważają, że dzieła, które ludzie stworzyli dzięki swym uzdolnieniom i 

umiejętnościom, sprzeciwiają się mocy Boga, ani że rozumne stworzenie staje się niejako rywalem Stwórcy, 

lecz raczej żywią przekonanie, iż osiągnięcia rodzaju ludzkiego są znakiem wielkości Boga i owocem Jego 

niezgłębionego planu”. [...] Kościół katolicki w żadnym wypadku nie sprzeciwia się postępowi, wręcz 

przeciwnie, uważa, iż „nauka i technologia są wspaniałym produktem ludzkiej twórczości danej przez Boga, 

otwierającym niezwykłe możliwości, z których wszyscy korzystamy”. Z tego powodu „jako ludzie wierzący 

w Boga, który uznał, że natura przez Niego stworzona jest ‘dobra’, korzystamy z owoców postępu 

technicznego i gospodarczego, który stał się możliwy dzięki inteligencji człowieka” (Kompendium 

Katolickiej Nauki Społecznej, 457). 
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Konstytucja soborowa Lumen gentium ujęła to w następujący sposób: „zadaniem ludzi świeckich, z tytułu 

właściwego im powołania, jest szukać Królestwa Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi 

po myśli Bożej. Żyją oni w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych spraw i 

obowiązków świata, i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana 

jest ich egzystencja. Tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem 

ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia świata na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten 

sposób przykładem zwłaszcza swego życia promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym 

Chrystusa. Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne, z którymi ściśle 

są związani, i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby 

służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela (Lumen gentium, 31; por. KKK, tj. Katechizm Kościoła 

Katolickiego, 898).  

 

Do urzeczywistniania tego powołania uświęcenia świata nieodzowna jest szczególnego rodzaju społeczność. 

Społeczność, która wymiary materialne podporządkowuje duchowym. Dzięki niej ludzie przekazują sobie 

wzajemnie swoją wiedzę, mogą bronić swoich praw i wypełniać obowiązki, otrzymują zachętę do starania 

się o dobra duchowe, zawsze pragną przekazywać innym to, co jest w nich najlepsze, starają się usilnie 

przyswajać sobie duchowe wartości posiadane przez innych. Wartości te oddziałują pobudzająco i 

kierowniczo zarazem na wszelkie sprawy dotyczące nauki, życia ekonomicznego, instytucji społecznych, 

rozwoju i ustroju państwa, prawodawstwa oraz innych elementów składowych i rozwojowych doczesnej 

wspólnoty ludzkiej (por. KKK, 1886).  

 

3. POWOŁANIE CZŁOWIEKA NAUKI  
 

W ogólnym zadaniu „czynienia sobie ziemi poddaną” i „uświęcania” spraw doczesnych, mieści się 

szczegółowe zadanie społeczne, jakim jest powołanie człowieka nauki. Jest to coś więcej niż tylko pewna 

forma ciągłej aktywności, która służy innym ludziom, angażując osobiste zdolności w celu osiągnięcia 

określonych rezultatów. Coś więcej niż jakaś wewnętrzna inklinacja, zdolność do wykonywania aktywności 

naukowej.  

 

a. odkrywanie świata  

 

Powołanie człowieka nauki zostało – zdaniem św. Jana Pawła II – najwcześniej naszkicowane w Księdze 

Rodzaju: „Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg 

przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które 

określił mężczyzna, otrzymało nazwę ‘istota żywa’. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom 

powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu” (Rdz 2,19-20). W tej scenie nadawania „imion” 

wszelkiemu stworzeniu „jest zapowiedziany i niejako ‘zaantycypowany’ cały ten proces poznawczy, który 

stanowi o dziejach ludzkiej kultury. Nie zawahałbym się powiedzieć, że pierwsza Księga Biblii otwiera 

perspektywę wszelkiej nauki i wszystkich nauk. Rzeczywistość, cała rzeczywistość, wszystkie jej aspekty i 

elementy, będą stanowiły odtąd nieustające wyzwanie dla człowieka — dla jego umysłu. Również cały 

nowożytny i współczesny, gigantyczny rozwój nauki, jest w tym opisie już zapowiedziany i 

zapoczątkowany. Żadna też nowa epoka poznania naukowego nie wykracza istotowo „poza” to, co w nim 

zostało już – w sposób obrazowy i elementarny – zarysowane” (Jan Paweł II, Przemówienie do 

przedstawicieli świata nauki. Lublin – 9.06.1987). 

 

To poznanie naukowe może dokonywać się na dwóch drogach. Człowieka nauki może odkrywać ten świat – 

mawiał Franciszek Bacon – na dwóch drogach: Pan Bóg dał nam do dyspozycji dwie księgi do studiowania, 

jeśli nie chcemy błądzić. Pierwszą księgą jest Biblia, która objawia Bożą wolę. Drugą księgą jest stworzenie 

objawiające Bożą moc. Jeśli dociekanie prawd Bożych zawartych w Biblii jest zadaniem teologa, to 

dociekanie Bożej prawdy mieszczących się w dziele stworzenia jest zadaniem naukowca. Oba te zadania są 
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szlachetnymi powołaniami, które powiększają naszą wiedzę na temat Bożej mocy i majestatu.  

 

„Człowiek nie podejmowałby poszukiwania czegoś, o czym nic by nie wiedział i co uważałby za absolutnie 

nieosiągalne. Tylko perspektywa uzyskania odpowiedzi może go nakłonić do postawienia pierwszego 

kroku. Istotnie, tak właśnie dzieje się zazwyczaj w procesie badań naukowych. Jeśli naukowiec kierujący się 

jakąś intuicją zaczyna szukać logicznego i sprawdzalnego wyjaśnienia określonego zjawiska, od samego 

początku jest przekonany, że znajdzie odpowiedź; stąd też nie zraża się niepowodzeniami. Nie uważa owej 

pierwotnej intuicji za bezużyteczną tylko dlatego, że nie osiągnął swojego celu; słusznie uznaje raczej, że 

nie udało mu się dotąd znaleźć właściwego rozwiązania (Fides et ratio, 29). 

 

Przychodzi tutaj na myśl koncepcja zawodu-powołania, wprowadzona przez myśl protestancką Maxa 

Webera (1864-1920). Zawód – według niego – to obowiązek wykonywany dla osiągnięcia celów 

pragmatycznych, orientowany na zawodowy sukces, mierzony „stanem posiadania”. Powołanie zaś to 

„gotowość do pojmowania pracy jako celu samego w sobie”. 

 

Powołanie człowieka nauki wymaga szczególnych przymiotów umysłu i serca, jak najstaranniejszego 

przygotowania i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania się (Gravissimum educationis, 5). „Komu 

wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą” (Łk 

12,48). Na tej drodze uczony jednak nic nie dokona, jeśli brakuje mu powołania; jeśli jego odkrycie nie 

pochodzi z głębi całego jego jestestwa. Nie dokona niczego, jeśli nie dotknie go natchnienie, magiczny 

moment powołania i wizji. Oczywiście, aby doprowadzić dzieło do końca, konieczna jest później także 

wytrwałość, cierpliwość, trzeba rozwiązać tysiące konkretnych problemów, również ekonomicznych. Lecz 

to wszystko na nic się nie zda, jeśli zabraknie decydującego ognia idei. Jeśli będzie jej pozbawiony, stworzy 

coś sztucznego, bez życia, bez duszy. Tak, z pewnością istnieje powołanie do nauki, tj. pewien sposób 

czucia, myślenia, widzenia naukowego. Naukowiec czuje problem, wyczuwa zagadkę, tam gdzie inni nic nie 

czują. Czuje to, podobnie jak zwierze czuje zdobycz (Francesco Alberoni).  

 

Chociaż współczesny rozwój nauki i techniki jest rzeczywiście zdumiewający i wydaje się wiele obiecywać 

ludzkiej przyszłości, niekiedy ujawnia też swoje ciemne strony, przejawiające się w zatrważających 

zniszczeniach i śmierci, jak to zdarzyło się w ostatnich czasach. Z tego tytułu należy szanować 

nieprzekraczalne granice wytyczone przez zasady moralne. Kiedy człowiek zatraca poczucie swoich 

ograniczeń i uzurpuje sobie władzę prawodawcy wszechświata, zapomina, że jest na tej ziemi „jak trawa i 

kwiat polny”, których życie jest krótkie (Jan Paweł II, Europa potrzebuje nowego zaczynu intelektualnego. 

Msza św. dla środowisk akademickich Rzymu – 11.12. 2002). 

 

„Z tego powodu należy pamiętać, że po pierwsze, droga do pełnej prawdy także angażuje całego człowieka: 

jest to droga inteligencji i miłości, rozumu i wiary. Nie możemy osiągnąć postępu w poznaniu 

czegokolwiek, jeśli nie porusza nas miłość i nie możemy też czegoś pokochać, jeśli nie dostrzegamy 

racjonalności, biorąc pod uwagę, że „Inteligencja nie jest uprzednia w stosunku do miłości: istnieje miłość 

ubogacona inteligencją oraz inteligencja pełna miłości” (Caritas in veritate, 30). Jeśli prawda i dobro łączą 

się ze sobą, to tak samo jest w przypadku poznania i miłości. Z tej jedności pochodzi spójność życia i myśli, 

postępowanie wymagane od każdego dobrego wychowawcy. 

 

Po drugie, trzeba zauważyć, że sama prawda zawsze przewyższa nasze cele. Możemy jej poszukiwać i 

przybliżać się do niej, jednakże nie możemy jej posiadać w pełni, albo raczej to ona nas posiada i nas 

motywuje.  

 

W pracy intelektualnej i dydaktycznej jest jednak niezbędna cnota pokory. Chroni nas ona od próżności, 

zamykającej dostęp do prawdy. Nie powinniśmy przyciągnąć studentów do siebie, ale kierować ich ku tej 

prawdzie, której wszyscy poszukujemy. W tym zadaniu pomoże wam Pan, który chce od was, abyście byli 

prości i skuteczni jak sól, jak lampa, która rzuca światło bez czynienia rozgłosu – por. Mt 5,13 (Benedykt 

XVI, Spotkanie z młodymi wykładowcami uniwersyteckimi. Klasztor św. Wawrzyńca w Escorialu – 

19.08.2011). Liczy się nie tyle największa wiedza czy najgłębsza mądrość, co największe posłuszeństwo, 
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najgłębsza pokora; nie tyle wzniosłość myśli, co faktyczna prostota miłości (por. H. U. von Balthazar, Duch 

chrześcijański, 276). 

 

b. głoszenie Ewangelii  

 

Nauczyciele akademiccy różnych stopni i specjalności – jako członkowie Ludu Bożego – mają swój udział 

w prorockim posłannictwie Chrystusa, w Jego posłudze głoszenia prawdy Bożej, również przez to, że 

powinni oni kierować się rzetelnym odniesieniem do prawdy w każdej dziedzinie, że wychowują innych w 

prawdzie i uczą ich dojrzewać do miłości i sprawiedliwości. Poczucie odpowiedzialności za prawdę jest 

jednym z podstawowych wymagań określających powołanie uczonego we wspólnocie Kościoła (por. 

Redemptor hominis, 19). 

 

Udział w prorockiej misji Chrystusa ma ten, kto „wchłania” chrześcijaństwo. „Bierzcie i jedzcie z tego 

wszyscy”. Istnieje tylko jeden sposób przyjęcia tego daru, jakim jest chrześcijaństwo, a mianowicie sposób 

niekrytyczny. Tylko wtedy ten dar okazuje się piękny i łączy miłość z miłością. „Krytyczny katolicyzm” jest 

sam w sobie sprzecznością. Kto chrześcijaństwo przyjmuje krytycznie, ponuro i podejrzliwie, ten nie ma 

udziału w wielkiej radości. Jedynym godziwym nastawieniem do tego daru jest przyjęcie go z pogodnym 

sercem i serdeczne podziękowanie (por. H. U. von Balthazar, Duch chrześcijański, 11-12).  

 

Na mocy Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii opiera się powołanie uczonych chrześcijańskich – jak zresztą 

wszystkich uczniów Chrystusa – do świętości i do misji ewangelizacji świata. Sakramenty te udzielają im 

łask koniecznych do życia według Ducha podczas ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do niebieskiej 

Ojczyzny (por. KKK, 1533).  

 

Właściwym zadaniem chrześcijańskiego pracownika naukowego jest głoszenie Ewangelii. Dokonuje się to 

przez głoszenie ewangelicznej miłości, ale przede wszystkim przez przykład życia zakorzenionego w 

Chrystusie i przeżywanego w realiach świeckich (w rodzinie, w profesjonalnym zaangażowaniu w badania 

naukowe; w wypełnianiu obowiązków społecznych, ekonomicznych, czy politycznych). Stąd bycie i 

działanie w świecie nauki posiada dla niego nie tylko znaczenie antropologiczne i socjologiczne, ale także 

ściśle teologiczne i kościelne (por. KKNS, 543). Społeczeństwo potrzebuje kompetentnych profesjonalistów 

a jednocześnie wiarygodnych świadków Chrystusa. Jest to z pewnością misja niełatwa, wymagająca gorącej 

modlitwy.  

 

Pośród zadań prorockim najwyższej wagi, jakie spełnia uczony, jest formacja studentów. Uczony – jako 

nauczyciel – jest w gruncie rzeczy po to, by student, który do niego przychodzi nauczył się myśleć sam. 

Bardziej jeszcze, aby wyzwolił swój potencjał umysłowy i duchowy.  

 

„Dzięki waszemu wkładowi uniwersytet staje się zatem miejscem, gdzie dokonuje się Effatha, a więc gdzie 

Chrystus, posługując się wami, nieustannie sprawia cud otwierania uszu i ust, dzięki czemu ludzie znów 

umieją słuchać i prawdziwie się porozumiewać. To spotkanie z Chrystusem w niczym nie zagraża wolności 

poszukiwań naukowych. Nie utrudnia ono też dialogu i nie umniejsza szacunku dla osób, ponieważ 

chrześcijańska prawda ze swej natury winna być głoszona, a nie narzucana, a jej niewzruszoną zasadą jest 

głębokie poszanowanie «sanktuarium sumienia» (Redemptoris missio, 39; Redemptor hominis, 12; 

Dignitatis humanae, 3). 

 

Utylitarna wizja edukacji, czyli „produkcja” ludzi wysoko wyspecjalizowanych, mogących zaspokoić 

zapotrzebowanie rynku w danym momencie, nie rozwiązuje zagadnienia człowieka. Gdy jako jedyne 

kryterium stawia się „użyteczność i bezpośredni pragmatyzm, może dojść do dramatycznych strat: od 

nadużywania nauki pozbawionej ograniczeń, poza samą sobą, aż do politycznego totalitaryzmu, który łatwo 

się ożywia, kiedy usuwa się jakiekolwiek odniesienie wyższe od prostego rachunku siły. Wręcz przeciwnie, 

prawdziwa idea uniwersytetu to właśnie ta, która chroni nas od takiej redukcjonistycznej i wypaczonej wizji 

człowieka” (Benedykt XVI, Spotkanie z młodymi wykładowcami uniwersyteckimi. Klasztor św. 

Wawrzyńca w Escorialu – 19.08.2011). 
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„Droga uniwersytetu, droga społeczeństwa ludzkiego, droga narodu i ludzkości, to droga do wyzwalania 

człowieczeństwa, tego wielkiego potencjału możliwości ducha ludzkiego, umysłu, woli i serca – 

kształtowanie wielkiego człowieczeństwa, dojrzałego człowieczeństwa” (Jan Paweł II, Przemówienie do 

profesorów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Częstochowa, 6 czerwca 1979). 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec tej refleksji o powołaniu chrześcijańskiego uczonego pomódlmy się słowami kard. Newmana o 

światło prawdy: 

 

„Boże mój, wyznaję, że Ty możesz rozświetlić moją ciemność. Wyznaję, że tylko Ty to możesz. Pragnę, 

aby ciemność moja została rozświetlona. Nie wiem, czy to uczynisz; ale że możesz tak uczynić i że ja tego 

pragnę, to już dostateczne są racje, abym prosił o to, o co mi przynajmniej prosić nie zabroniłeś.  

 

Przyrzekam, że dzięki łasce Twojej, o którą proszę, przyjmę wszystko, o czym będę pewny, że jest prawdą, 

jeśli kiedykolwiek dojdę do pewności. I z pomocą Twej łaski będę się wystrzegał wszelkiego oszukiwania 

samego siebie, które mogłoby mi podsunąć to, czego pragnie natura, zamiast tego, czemu przyświadcza 

rozum”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Poświęcenie kaplicy pw. bł. Piątki Poznańskiej, 

1.3.2015  

Abp Stanisław Gądecki. W dzień Maryi Wspomożycielki przychodzi mi rozstać się z tym światem. II 

Niedziela Wielkiego Postu. Poświęcenie kaplicy pw. bł. Piątki Poznańskiej (1.03.2015). 
 

Dzisiaj – pełni radości i wdzięczności wobec Boga – uczestniczymy w Eucharystii, podczas której zostanie 

poświęcona nowa kaplica pw. bł. Piątki Poznańskiej.  

 

Dnia 13 czerwca 2013 święciliśmy plac pod budowę tutejszego kościoła parafialnego, a teraz – dzięki 

wysiłkowi księdza proboszcza, parafian i Kurii – możemy cieszyć się nowym miejscem przeznaczonym na 

oddawanie chwały Bogu, za przyczyną pięciu młodych, poznańskich męczenników.  

 

Dzisiejsze czytania prowadzą nas do zastanowienia się nad ofiarą Izaaka, Jezusa i „Poznańskiej Piątki”.  

   

1. OFIARA IZAAKA 
 

Najpierw, w sensie chronologicznym, słyszymy o ofierze Izaaka. Abram, ojciec Izaaka, jest 

przygotowywany do niej przez podwójne powołanie. Pierwsze powołanie Abrama zostało opisane w 12. 

rozdziale Księgi Rodzaju. Drugie – przekazane zostało przez 22. rozdział tej samej księgi.  

 

Wszyscy ludzie autentycznej wiary – twierdzi Bruno Forte – muszą przejść w swoim życiu przez te dwa 

powołania. Jeśli ich jeszcze nie przeżyli, to znaczy, że faktycznie nie wierzą jeszcze całym sercem w Boga 

(B. Forte, Biblijni świadkowie wiary, 21-30).  

 

a. pierwsze powołanie 

 

Kim był Abram, gdy dotarło do niego pierwsze powołanie (por. Rdz 12)? Był człowiekiem podobnym do 

nas, czyli pełnym wad. Potrafił kłamać; kiedy udał się do Egiptu ze swoją piękną żoną Sarą (por. Rdz 12,9-

20) i dostrzegł, że faraon patrzy na nią pożądliwie, nie powiedział, że Sara jest jego żoną, ale że jest jego 

siostrą. Obawiał się bowiem, że gdyby faraon dowiedział się prawdy, zabiłby go i zabrałby ją do siebie. 



1297 
 

Abram nie był więc bohaterem; był człowiekiem słabym, z podobnymi jak nasze wadami.  

 

Lecz Abram miał jedno wielkie pragnienie; pragnął mieć syna. W ówczesnej men¬talności hebrajskiej nie 

istniała jeszcze wiara w życie wieczne, a zatem jedynym skutecznym sposobem na przedłużenie własnego 

życia było posiadanie potomka. Abram tak bardzo pragnął syna, że wybrał drogę na skróty. Nie mogąc 

zrodzić dziecka z prawowitą żoną, Sarą, począł go z niewolnicą Hagar. Z tego zaś powodu Sara 

znienawidziła Hagar. Była to więc typowa rodzina z problemami, ograniczeniami i brakami. 

 

Podczas pierwszego powołania Pan Bóg obiecuje więc spełnić nasze najgłębsze życzenie. Bóg daje nam to, 

czego najbardziej pragniemy; realizuje nasze marzenia. Abram chciał mieć syna i Pan Bóg go wysłuchał. 

Przyjemnie jest iść za Bogiem, gdy spełnia On marzenia naszego serca. Pierwsze powołanie dociera do nas 

w naszej młodości; w atmosferze entuzjazmu. Oto poszliśmy za Bogiem, dokonaliśmy odważnych 

wyborów, zostawiliśmy za sobą nasze Ur Chaldejskie, zostawiliśmy ojca – sprzedawcę bożków i 

wyruszyliśmy do obcej ziemi. „Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, 

by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie” (Hbr 11,8).  

 

Gdyby Abram przeżył tylko to pierwsze wydarzenie, nie byłoby nawet potrzeby, aby o nim wspominać. 

Jego historia byłaby historią wiecznego powrotu. Po śmierci Abrama jego miejsce zajałby Izaak a po śmierci 

Izaaka ktoś inny zająłby jego miejsce. 

 

b. drugie powołanie 

 

Wydarzeniem, które prawdziwie czyni Abrama Abrahamem, czyli ojcem naszej wiary jest dopiero drugie 

powołanie: „Weź twojego jedynego syna, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w 

ofierze na jednym z pagórków, który ci ukażę” (Rdz 22,2). Góra Moria to wzgórze w Jerozolimie, na 

którym kilka wieków później zostanie wzniesiona świątynia jerozolimska (por. 2Krn 3,1). 

 

Czego oczekuje Pan Bóg od Abrahama, powołując go po raz drugi? Tym razem nie pragnie mu nic dać, ale 

chce zabrać mu to, co dla niego najdroższe, co wcześniej sam mu ofiarował. Domaga się ofiary z jedynego 

syna, Izaaka. Tym drugim żądaniem Pan Bóg dotyka najczulszych strun ojcowskiego serca, które czekało na 

syna sto lat. To okrutne żądanie judaizm nazywa słowem akeda Izaaka (czyli „związanie” Izaaka) jako 

baranka, który ma zostać złożony w ofierze całopalnej. W tej scenie osoba Abrahama „walczy przeciwko 

wierze duszy” (Orygenes). Izaak idący pod górę i niosący na ramionach drewno na ofiarę oraz ulegle 

pozwalający się związać jest obrazem Chrystusa zdążającego na Kalwarię i niosącego drzewo krzyża, na 

którym pozwala się dobrowolnie wydać na mękę. 

 

Søren Kierkegaard – w książce Bojaźń i drżenie – starał się poddać głębszej analizie reakcję Abrahama. 

Chciał odgadnąć myślenie Abrahama w tej dramatycznej chwili. Abraham – mówi Kierkegaard – nie chce 

powiedzieć Izaakowi tego, czego się Bóg domaga i wypowiada w głębi swej duszy następującą modlitwę: 

Panie niebios, lepiej byłoby, żeby Izaak sądził, że ja jestem potworem, niżby miał stracić wiarę w Ciebie. 

Gdybym wyjaśnił Izaakowi Twoje żądanie, Izaak przekląłby Boga, dlatego Abraham milczy. Kierke¬gaard 

pisze dalej: Każdy staje się wielki w zależności od wielkości tego, czego oczekiwał. Jeden stał się wielki, bo 

oczekiwał rzeczy możliwych. Inny – bo oczekiwał rzeczy wiecznych. Ale ten, kto oczekiwał rzeczy 

niemożliwych, jest największy ze wszystkich. Inaczej mówiąc, Abraham nie wie, dlaczego Pan Bóg prosi go 

o śmierć Izaaka, mimo to ufa Bogu. Trzy razy w kluczowych momentach Abraham powie: „Oto jestem” 

(Rdz 22,1.7.11), dając tym samym wyraz swojej całkowitej dyspozycyjności. Wie, że Bóg jest wierny nawet 

wtedy, gdy wydaje się, że cię zdradza.  

 

To słynna, dziesiąta próba, której zostaje poddany Abraham. Nasze obrzydzenie, jakie może budzić się na 

myśl o tym, że Pan Bóg mógłby nakazać czyn tak haniebny, nie jest uzasadnione. W rzeczy samej celem 

tego opowiadania jest wyjaśnienie tego, jak doszło w Izraelu do zaniechania ofiar z dzieci i zastąpieniu ich 

przez ofiary ze zwierząt. A poza tym Żydzi – zanim przystępowali do lektury tego tekstu – znali od dawna 

jego zakończenie. Wynik tej próby był dla nich z góry wiadomy. Podobnie jak dzieje się w przypadku 
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dzieci, które znają na pamięć bajkę o Czerwonym Kapturku, a mimo to wciąż na nowo proszą rodziców o jej 

ponowne przeczytanie. 

 

Ta scena pozwala nam lepiej zrozumieć, czym jest wiara. Wiara nie polega na posiadaniu, ale na 

posłuszeństwie. Na posłuszeństwie, które nie wyklucza krzyża. Wierzyć w Boga, to ufać Mu całkowicie. To 

kochać Go bardziej niż wszystkie Jego dary. „Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował 

Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: Z 

Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego 

odzyskał go, jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa” (Hbr 11,17-19).  

 

2. OFIARA JEZUSA  

 

Po ofierze Izaaka, następną jest ofiara Jezusa Chrystusa. Istnieje wspaniały fragment u Orygenesa, będący 

interpretacją Listu do Rzymian, którego bohaterami są – podobnie jak w Księdze Rodzaju 22 – Ojciec i Syn. 

Z tą tylko różnicą, że ojciec i syn z Księgi Rodzaju są śmiertelni, natomiast Ojciec z Listu do Rzymian 

(8,32) jest nieśmiertelny a Synem jest odwieczny Chrystus. Także w odniesieniu do Jezusa wspomina się o 

ofierze całopalnej (akeda).  

 

Oto komentarz Orygenesa: „Bóg rywalizuje w hojności z ludźmi. Abraham ofiaruje Bogu syna 

śmiertelnego, który umrze a Bóg dla ludzi wydaje na śmierć Syna nieśmiertelnego. Oto nowe światło dla 

wiary. To jest nie tylko nasza wiara w Boga, ale też wiara Boga w nas. Bóg ofiaruje swego Izaaka, bo kocha 

nas całkowicie. Podobnie jak wiara w Boga to miłość do Niego wbrew wszelkiej oczywistości, tak też 

miłość Boga do ludzi objawia się wbrew wszelkiej oczywistości ludzkiej logiki. Szaleństwo wiary 

Abrahama znajduje swoje prawdziwe światło w szaleństwie wiary Boga, który nie oszczę¬dził swego Syna, 

ale ofiarował Go za nas na krzyżu (por. Rz 8,32). Jezus jest nowym Izaakiem a Bóg to nowy Abraham, 

którego przedmiotem nieskończonej miłości jesteśmy. Jan Paweł II w „Tryptyku rzymskim” napisał: „Ta 

góra [Moria] nie doczekała się ofiary z syna [Izaaka]. Inna góra – tak. Inny Ojciec złoży Syna – Baranka, 

Jezusa Chrystusa. Inny Ojciec złoży jedynego Syna, którego miłuje, za nas, dla nas i dla naszego 

zbawienia”.  

 

3. OFIARA „PIĄTKI POZNAŃSKIEJ” 
 

Wreszcie trzecia i ostatnia ofiara, która winna być dzisiaj wspomniana to ofiara „Poznańskiej Piątki”. Tę 

„Piątkę” tworzą męczennicy II wojny światowej: Czesław Jóźwiak, Edward Klinik, Jarogniew 

Wojciechowski, Franciszek Kęsy, Edward Kaźmierski. Razem wzrastali oni w oratorium Księży Salezjanów 

przy ul. Wronieckiej. Razem przeżywali początek okupacji hitlerowskiej. Razem wstąpili do Narodowej 

Organizacji Bojowej. Razem zostali aresztowani i oskarżeni o zdradę Trzeciej Rzeszy, osadzeni w 

więzieniu, a w końcu razem też zginęli śmiercią męczeńską, zgilotynowani w Dreźnie 24 sierpnia 1942 

roku.  

 

a. Ich ofiara zrodziła się jako odpowiedź na zbawczą ofiarę Chrystusa, jako heroiczna odpowiedź ludzkiej 

miłości na miłość Bożą. Tę odpowiedź składają wszyscy męczennicy, dając dowód Chrystusowi, że kochają 

Go ponad życie. Iluż to chrześcijan naśladowało Chrystusa na przestrzeni wieków, niosąc swój krzyż w 

przekonaniu, że: „kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9, 24). Począwszy od 

pierwszych prześladowań w Jerozolimie, poprzez czasy rzymskich imperatorów, rewolucji francuskiej, aż 

po zastępy męczenników totalitaryzmów XX wieku. Jeszcze dzisiaj docierają do nas z różnych stron świata 

wiadomości o chrześcijanach, którzy są prześladowani, więzieni, torturowani, których pozbawia się życia ze 

względu na to, że wierzą w Chrystusa. Dziś mamy więcej męczenników niż w pierwszych wiekach. 
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To nie prześladowanie uczyniło ich męczennikami, ale sprawa, której postanowili oddać swoje życie. Św. 

Augustyn uczy: Martyres non facit poena, sed causa – męczennikami nie czyni kara, lecz przyczyna. 

Męczenników możemy poznać po tym, za co zostali karani, nie po tym, że ponieśli karę. „Wielu bowiem 

znosiło cierpienia w uporze, nie w stałości; w grzechu, nie w cnocie; w przewrotnym błędzie, nie w 

zdrowym rozumie; opanowani przez diabła, a nie prześladowani przez niego”. 

 

Zazwyczaj perspektywa męczeństwa budzi w ludziach lęk przed cierpieniem i śmiercią, od którego nie był 

wolny nawet Pan Jezus (por. Mt 26,38; Mt 26,39; Łk 22,44; Mt 27,46). Skąd więc bierze się owa siła, która 

pokonuje wszelki lęk i mimo wszystko pozwala ludziom stawić czoło męczeństwu? Ona pochodzi z miłości, 

ze ścisłego zjednoczenia z Chrystusem. Męczennik – na wzór Chrystusa i poprzez zjednoczenie z Nim – 

„godzi się w swym sercu na krzyż, na śmierć i przemienia ją w akt miłości. To, co na zewnątrz jest 

brutalnym aktem przemocy, wewnątrz staje się aktem miłości, która daje się bez reszty. Przemoc zostaje 

przemieniona w miłość, a tym samym – śmierć w życie” (por. Benedykt XVI, Homilia na błoniach 

Marienfeld, Kolonia – 21.08.2005). Kiedy czytamy listy więzienne Piątki Poznańskiej zdumiewa nas ich 

pogoda i odwaga w podejściu do cierpienia i śmierci. Taka postawa była możliwa tylko dzięki temu, że ich 

męczeństwo było odpowiedzią na ogromną miłość Boga. W męczeństwie miłość osiąga szczyt doskonałości 

(Klemens Aleksandryjski, Stromata, 4,4).  

 

To właśnie miłość Boga każe uczniom Chrystusa przestrzegać bezwarunkowo Bożych przykazań nawet w 

najtrudniejszych okolicznościach i nie pozwala ich łamać nawet dla ratowania własnego życia. „Nie bójcie 

się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą” (Mt 10,28). Zakaz czynienia zła obowiązuje nas 

semper et ad semper, „zawsze i bez względu na okoliczności”. Nawet pod presją panującego powszechnie 

zła – które potrafi wpędzić człowieka w sytuacje bez wyjścia – możemy uniknąć zła właśnie dzięki 

męczeństwu. W męczeństwie – będącym potwierdzeniem nienaruszalności porządku moralnego – jaśnieje 

świętość prawa Bożego, a zarazem nietykalność osobowej godności człowieka, stworzonego na obraz i 

podobieństwo Boga (por. Veritatis splendor, 91-92).  

 

b. Prawda przekazywana jest w Kościele nie tylko poprzez formalne nauczanie – chociaż jest ono ważne – 

lecz przede wszystkim dzięki świadectwu życia prawego, wiernego i świętego. Ludzie, którzy żyją w 

prawdzie i postępują zgodnie z nią, instynktownie rozpoznają to, co fałszywe i wrogie pięknu i dobru, 

prawdzie. W tym sensie świadectwo wierności męczenników przemawia do nas bardziej niż słowa. 

Świadectwo Piątki Poznańskiej wskazuje nam – często zagubionym – w kim powinniśmy pokładać ufność, 

by nadać sens naszemu życiu. Jeśli przyjęliśmy prawdę o Chrystusie i powierzyliśmy Mu nasze życie, to nie 

może być sprzeczności między tym, w co wierzymy, a tym, jak żyjemy. Każda nasza myśl, słowo i czyn 

winny mieć na celu chwałę Bożą i szerzenie Jego królestwa.  

 

„Oto dlaczego po dziś dzień świadectwo męczenników nie przestaje fascynować, znajduje uznanie, 

przyciąga uwagę i pobudza do naśladowania. Powód, dla którego ufamy ich słowu, jest zaś taki, że 

dostrzegamy w nich oczywiste świadectwo miłości, która nie potrzebuje długich wywodów, aby nas 

przekonać, gdyż mówi do każdego człowieka o tym, co on w głębi serca już uznaje za prawdę i czego od 

dawna poszukuje. Męczennik budzi w nas głębokie zaufanie, ponieważ mówi to, co my już przeczuwamy, i 

wypowiada otwarcie to, co my również chcielibyśmy umieć wyrazić” (Fides et ratio, 32).  

 

Kościół wynosi męczenników na ołtarze, aby ukazać światu, że życie orędziem Ewangelii jest możliwe 

nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach. Także wtedy, gdy państwo wciela w życie 

ustawodawstwo sprzeczne ze sprawiedliwością, z prawami człowieka i zdrową moralnością. Także wtedy, 

gdy rządy oparte na ideologii usiłują sterować całym losem człowieka; nie tylko jego życiem społecznym, 

ale również życiem duchowym.  
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Przez życie Poznańskiej Piątki, a zwłaszcza śmierć, Pan Bóg daje wzór młodym ludziom. Wzór bogatego 

człowieczeństwa, które w momencie próby odkryło wielkość swego ducha, męstwo i ofiarność. Są oni dla 

współczesnej młodzieży wezwaniem do oporu wobec nowych fałszywych ideologii. Są wzorem oparcia 

życia na Bogu, na Jezusie i jego Ewangelii jako źródle szczęścia (por. ks. Pascual Chavez Villanueva, w 60-

tą rocznicę męczeńskiej śmierci Piątki Poznańskiej, Częstochowa – 25.09.2002). Drodzy młodzi, nie 

lękajcie się iść pod prąd zwłaszcza wtedy, gdy podsuwają wam wartości zepsute, podobne do nieświeżej 

żywności. Bądźcie odważni! Bądźcie dumni z tego, że idziecie pod prąd.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec, oddając cześć męczennikom, prośmy Boga, aby wspierał tych chrześcijan, którzy w obecnym 

czasie, w różnych częściach świata cierpią przemoc. Aby dał im odwagę wierności, by na zło odpowiadali 

dobrem. My sami zaś zachowujmy wiarę, która jest naszym największym skarbem i odnawiajmy ją, także 

pośród przeszkód i niezrozumienia. „Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli” (Ps 116,15).  

 

Niech Najświętsza Maryja Panna, Wspomożycielka Wiernych, pomoże nam być wiarygodnymi świadkami 

Ewangelii i stawiać czoło nieprzyjaciołom z rozbrajającą mocą prawdy i miłości.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Piątek klerycki, 6.3.2015 Abp Stanisław Gądecki. Tajemnica grzechu 

i łaski. Piątek klerycki (Katedra Poznańska – 6.03.2015). 

 

W pierwszy piątek miesiąca poznańscy klerycy spotykają się na wspólnej modlitwie w intencji powołania 

do służby wspólnemu kapłaństwu ochrzczonych. Kapłan Nowego Testamentu bowiem jest poddanym 

swoich wiernych. Być kapłanem Chrystusa to wejść w komunię z tymi, którzy stają się mali, aby w ten 

sposób uczestniczyć we wspólnej „symfonii zbawienia” (św. Ireneusz, Przeciw herezjom).  

   

Droga uniżenia, do jakiej się przygotowujecie, została w dzisiejszych czytaniach zilustrowana poprzez 

dzieje cierpiących sprawiedliwych; Józefa i Jezusa. Ta droga mieć będzie swój ciąg dalszy w waszej 

przyszłej posłudze kapłańskiej.  

 

1. SPRAWIEDLIWY PRZEŚLADOWANY – DZIEJE JÓZEFA  

 

Pierwsza historia tego rodzaju to dzieje Józefa egipskiego. Dowodzą one, iż mimo ludzkiego grzechu i 

działania ludzi w nieświadomości dalekich konsekwencji swoich działań, dzieje zbawienia toczą się ku 

zamierzonemu przez Boga celowi. Dowodzą też, że chwały nie zdobywa się bez wcześniejszej próby.  

 

Historia ta rozpoczyna się od wspomnienia o nierównym traktowaniu swoich dzieci przez ojca, co daje 

powód do zazdrości pozostałym dzieciom. Jakub od początku wyróżniał Józefa pośród swoich synów: 

„Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego 

latach” (Rdz 37,3). Podarował Józefowi tunikę i odtąd relacje między braćmi – już wcześniej nie najlepsze 

(por. Rdz 37,2) – jeszcze bardziej się pogorszyły. Bracia Józefa – zazdrośni o łaski ojca – znienawidzili go, 

a to uczucie wzmogła jeszcze bardziej opowieść Józefa o snach, które przepowiadały jego przyszłe 

wywyższenie ponad ojca i braci. Podobnie jak inne grzechy główne, zazdrość osłabia lub całkowicie niszczy 

miłość. Objawia się albo w smutku z radości i powodzenia bliźniego albo prowadzi do wyraźnego życzenia 

mu zła, nieszczęścia i przykrości. Przez to zupełnie zabija w człowieku pełną życzliwości miłość. 
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Z powodu zazdrości, bracia pozbyli się Józefa przy pierwszej nadarzającej się okazji. Sprzedali go kupcom 

izmaelskim, czyli poganom (por. Rdz 37,18–28), którzy następnie odprzedali Józefa przełożonemu dworzan 

faraona w Egipcie (por. 37,36). Bracia popełnili czyn, który był traktowany przez Prawo Mojżesza jako 

morderstwo: „Kto by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono by go jeszcze w jego ręku, winien być 

ukarany śmiercią” (Wj 21,16). W Egipcie z niewolnika – dzięki swej mądrości – Józef – po próbie czystości 

– stał się jednym z władców Egiptu. Psalm 105 tę odmianę losów tak przedstawia: 

 

Kark mu zakuli w żelazne pierścienie, 

Nogi zakuli w żelazne kajdany, 

Aż się wypełnił wyrok nań wydany – 

I przyszło z woli Pana Wyzwolenie! 

I ustanowił go Pan panem domu, 

I ustanowił go panem swych włości, 

On swej mądrości nie skąpił nikomu, 

Uczył starszyznę, jak czerpać z mądrości.  

(Ps 105; tł. Bohdan Drozdowski, Psalmy króla Dawida)  

 

Gdy w Kanaanie nastał głód, a śmierć zaczęła grozić jego mieszkańcom, bracia Józefa udali się do Egiptu w 

poszukiwaniu ratunku. Nieraz nam się wydaje, że sytuacja, w której nie spisaliśmy się, nigdy się nie 

powtórzy. Niestety, to nieprawda. Bóg nie może uchylić osobistej odpowiedzialności człowieka wobec 

człowieka (Lévinas). Stają więc bracia przed obliczem Józefa i poddani przez niego dramatycznym próbom, 

w końcu uznają swój grzech i nawracają się; tzn. w obliczu tej samej pokusy nie popełniają tego samego 

grzechu (Majmonides). W braciach nastąpiła zasadnicza zmiana. Kiedyś z zazdrości sprzedający swego 

brata w niewolę, teraz sami dobrowolnie oddają się w niewolę, byleby tylko ocalić najmłodszego brata.  

 

Kiedy Józef spostrzegł ich nawrócenie, dał się rozpoznać swoim braciom i pojednał się z nimi: „Ja jestem 

Józef, wasz brat”. Po 22 latach niewoli i tym, co Józef musiał przejść w egipskim więzieniu, niczego nie 

tłumaczy swoim braciom, niczego im nie wyrzuca; po prostu daje się poznać. Bogatszy o doświadczenia 

zmiennych kolei losu, Józef, sprawiedliwy niesłusznie prześladowany, lepiej rozumie tajemnicze działanie 

Boga: „nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci 

Bóg wysłał mnie tu przed wami. [...] Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na ziemi 

i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu” (Rdz 45,5.7). Józef patrzy na historię swojego życia nie 

jako na dzieło przypadku, ale jako na część planu Bożej Opatrzności. We wszystkich – nawet w złych 

wydarzeniach – potrafi dostrzec wolę Bożą. Wyjaśnia swoim braciom, że Bóg wykorzystał ich grzech dla 

realizacji większego dobra. Do odtworzenia na powrót jednej, pojednanej rodziny ludzkiej.  

 

Tenże Józef zdradzony – sprzedany przez własnych braci i uwięziony – stanie się później symbolem samego 

Chrystusa.  

 

2. SPRAWIEDLIWY PRZEŚLADOWANY – DZIEJE JEZUSA  

 

Do tej symboliki nawiąże Jezus w przypowieści o niewdzięcznych dzierżawcach winnicy. Tymi 

dzierżawcami był naród żydowski, którego Bóg wybrał, przeniósł z Egiptu do ziemi obiecanej, otoczył 

troskliwą opieką, bronił go. Lecz on zdziczał i w miejsce sprawiedliwości odpłacił się Bogu 

niewdzięcznością. Zabił proroków, zabije też „dziedzica”, czyli Chrystusa. „Kiedy więc właściciel winnicy 

przyjdzie, [...], Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu 

będą oddawali plon we właściwej porze [...]. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, 

a dane narodowi, który wyda jego owoce”.  

 

Lecz znowu – podobnie jak w dziejach Józefa egipskiego – Pan Bóg ich przestępstwo wykorzysta dla 

wyprowadzenia z niego większego dobra. List do Rzymian skomentuje to w następujący sposób: „Nie 
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odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. [...] Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko 

Reszta wybrana przez łaskę. [...] Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by 

ich pobudzić do współzawodnictwa. [... ] Zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy 

wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. [...] I tak cały Izrael będzie zbawiony [...]. Albowiem Bóg poddał 

wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie” (Rz 11,2.5.11.26.32).  

 

Św. Leon Wielki uczy: „Niewypowiedziana łaska Chrystusa dała nam większe dobra niż te, których nas 

pozbawiła zawiść demona”. A św. Tomasz z Akwinu dopowie: „Nic nie sprzeciwia się temu, żeby natura 

ludzka po grzechu została przeznaczona do jeszcze wyższego celu. Bóg bowiem dopuszcza zło, aby 

wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro”. Stąd słowa św. Pawła: „Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze 

obficiej rozlała się łaska” (Rz 5,20). Wielkanocny Exsultet głosi: „O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak 

wielki Odkupiciel” (por. KKK, 412).  

 

3. NA SŁUŻBIE SPRAWIEDLIWEGO PRZEŚLADOWANEGO  

 

A teraz trzecia odsłona. Po dziejach Józefa i Jezusa, przychodzi czas na dzieje uczniów Chrystusa. Uczniów 

tego, który w dalszym ciągu – w nich – jest prześladowany.  

 

Niedawno temu, dnia 2 marca, minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow na międzynarodowym 

spotkaniu w Genewie, poświęconym obronie chrześcijan, powiedział: Chrześcijanie są dziś prześladowani 

nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Donbasie, a w krajach zachodnich przybiera na sile agresywny 

sekularyzm.  

 

Niszczone są świątynie i klasztory prawosławne, duchowni i świeccy są zastraszani i padają ofiarami 

przemocy. Tylko na południowym wschodzie Ukrainy zniszczono całkowicie 10 cerkwi, a dalszych 77 

poważnie uszkodzono, zabito trzech księży, a wielu innych księży uciekło wobec pogróżek ze strony 

ekstremistów. 

 

Minister zaznaczył następnie, że na Zachodzie Europy nasila się „agresywny sekularyzm”. „Nie mogę nie 

wspomnieć o problemach, jakich doświadczają chrześcijanie w szeregu państw zachodnich, gdzie za 

politycznie niepoprawne uważa się przynależność do wiary chrześcijańskiej, a nawet wstydzą się wartości 

chrześcijańskich, stanowiących podstawę cywilizacji europejskiej”. 

 

Na zakończenie wezwał on organizacje międzynarodowe (ONZ, UNESCO i Radę Europy), aby zwróciły 

uwagę na problem prześladowań chrześcijan. „Witamy z zadowoleniem działalność OBWE, gdzie odbyły 

się już konferencje nt. przeciwdziałania islamofobii i antysemityzmu i przygotowywana jest jeszcze jedna – 

o chrystianofobii”.  

 

Szczególne cechy współczesnego grzechu scharakteryzował swego czasu papież Benedykt XVI, odwołując 

się do starożytnego pojęcia pompa diaboli. Pompa diaboli, czyli „powab diabła” oznaczała kiedyś wielkie, 

krwawe widowiska, w których okrucieństwo stało się rozrywką, a zabijanie ludzi – czymś spektakularnym. 

Dzisiaj pompa diaboli oznacza cały świat sprowadzony do roli widowiska. Dzięki relacjom medialnym 

przyglądamy się dzisiaj złu tego świata. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, co widzimy a jednocześnie 

jesteśmy – podobnie jak widzowie starożytnych widowisk – pociągani przez zło, patrząc na nie z odległości 

ekranu telewizyjnego. „Powab diabła” to dzisiaj sposób życia w którym nie liczy się prawda, ale liczy się 

pozór; to, czym pod pretekstem prawdy – niszczy się ludzi (Watykan – 22.06.2012). To pewnego rodzaju 

kultura, która sprzeciwia się Chrystusowi i Bogu. 

 

Evangelium Vitae powie: „wspaniały zamysł Boży zostaje przyćmiony przez grzech, który wdziera się w 
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ludzkie dzieje. Przez grzech człowiek buntuje się przeciw Stwórcy, co prowadzi go do bałwochwalczej czci 

stworzenia: „stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy” (Rz 1, 25). W ten sposób 

człowiek nie tylko oszpeca obraz Boży w samym sobie, ale doznaje pokusy, aby zniekształcić go także w 

innych, wprowadzając w miejsce wzajemnej komunii nieufność, obojętność i wrogość, która posuwa się 

nawet do zabójczej nienawiści (Evangelium Vitae, 36).  

 

Chrześcijanie – oświeceni przez wiarę – wiedzą, że ostateczną przyczyną, dzięki której świat jest teatrem 

podziałów, napięć, rywalizacji, bloków i niesprawiedliwych nierówności, zamiast być miejscem szczerego 

braterstwa, jest grzech, który jest nieporządkiem moralnym człowieka. Chrześcijanie wiedzą jednak, że 

łaska Chrystusa, która może przekształcić tę ludzką kondycję, jest nieustannie ofiarowana światu, bo: 

„Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (por. Jan Paweł II, Homilia na „Campal 

Grounds” – Goa, Indie – 2.02.1986).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec pomódlmy się słowami św. Bernarda: «Mylił się przeto ten, kto powiedział: „Mój grzech jest zbyt 

wielki, abym mógł otrzymać przebaczenie”. Chyba że nie był spośród członków Chrystusa i nie odnosiły się 

doń Chrystusowe zasługi, a przez to nie miał prawa, na wzór członków, uważać i nazywać swoim to, co 

należy do Chrystusa.  

 

Całą moją zasługą jest miłosierdzie Pana. Nie zbraknie mi zasług, jak długo wystarczy Jego miłosierdzia. A 

jeśli Pan bogaty jest w miłosierdzie, to i ja nie mniej w zasługi.  

 

Cóż jednak, jeśli sumienie wyrzucać mi będzie mnóstwo grzechów? „Gdzie wzmógł się grzech, tam obficiej 

rozlała się łaska”. A skoro „miłosierdzie Pana na wieki”, to i ja również na wieki „miłosierdzie Pańskie 

opiewać będę”. Czy w tym jest moja sprawiedliwość? „Panie, jedynie Twoją sprawiedliwość uznawać 

będę”. Jest ona także i moją sprawiedliwością, albowiem Ty sam stałeś się dla mnie sprawiedliwością Bożą» 

(św. Bernard, Komentarz do Pieśni nad pieśniami. Kazanie 61, 3-5).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 600-lecie urodzin Jana Długosza, 8.3.2015 

Abp Stanisław Gądecki. Ja jestem Pan, twój Bóg. III Niedziela Wielkiego Postu. Kaziuki. 600-lecie 

urodzin Jana Długosza (Fara Poznańska – 8.03.2015). 
 

W czytaniach liturgicznych dzisiejszej III Niedzieli Wielkiego Postu rozważamy najpierw Dekalog, oś życia 

moralnego człowieka, ukazującą nam, na czym polega prawdziwy kult. Następnie scenę oczyszczenia 

świątyni jerozolimskiej przez Jezusa, czyli oczyszczenie kultu zdegenerowanego.  

   

Dlatego dzisiaj – w naszym rozważaniu – skupimy się na 3 sprawach: na Dekalogu, jako warunku ludzkiego 

szczęścia, dalej na kulcie sprawowanym w „Duchu i prawdzie”, wreszcie na osobie Jana Długosza, który 

wychowywał innych do życia według przykazań.  

 

1. JAM JEST PAN, TWÓJ BÓG  

 

„Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych 
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bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani 

tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!” Pierwsze z przykazań Dekalogu jest 

najważniejsze i nadaje ton wszystkim pozostałym. Pierwsze przykazanie zawiera w sobie wszystkie 

pozostałe przykazania (Abrahama ben Ḥiyya). Od jego przestrzegania zależy przestrzeganie wszystkich 

pozostałych przykazań. Zawarty w tym przykazaniu zakaz bałwochwalstwa i związany z nim nakaz 

monoteizmu jest tak dalece ważny dla życia i szczęścia człowieka, ponieważ kieruje go ku Stwórcy, który 

jest źródłem stworzenia. Ponieważ oddaje prawdę.  

 

Księga Rodzaju uczy, że Bóg stworzył człowieka „na swój obraz, na obraz Boży go stworzył” (Rdz 1,27), 

podobnego do siebie. Inaczej mówiąc, Bóg stworzył człowieka jako odbicie swojej chwały. Niestety – po 

upadku – człowiek jest skłonny podnosić stworzenie do rangi Stwórcy; wartości względne do rangi 

Absolutu. Nie zgadza się być odbiciem chwały Stwórcy i zaczyna oddawać boską chwałę stworzeniu. 

Proces ten ma jednak swoje przykre i nieuchronne konsekwencje. Bałwochwalca staje się podobny do 

bożka, którego sobie wybrał. „Do nich są podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa” (Ps 115,4-5.8).  

 

Kiedy dziecko jest jeszcze małe, rozpoczyna swoje życie od naśladowania rodziców. Dziewczynka gotuje 

jedzenie dla swoich lalek, karmi je i karci, podobnie jak robi to jej mama. Gdy trafi do przedszkola, 

naśladuje z kolei przedszkolankę; uczy swoje lalki, śpiewa im piosenki, chce być jak jej przedszkolanka. 

Podobnie niektórzy chłopcy, zafascynowani tym, co robi ich ojciec, naśladują jego zawód i zachowanie. 

Naśladowanie nie kończy się bynajmniej razem z dzieciństwem. Młody człowiek najczęściej ubiera się jak 

inni; nosi podobne koszulki, dżinsy, buty, plecak, powodowany tendencją do upodobnienia się. Ta tendencja 

rozwija się także w wieku dojrzałym; czasem świadomie, czasem nieświadomie, naśladujemy innych. W 

każdym z nas jest obecna tendencja do odzwierciedlania tego, co nas otacza. Odzwierciedlamy kulturę, 

społeczeństwo, rodzinę i wiele, wiele innych rzeczy.  

 

Dlaczego bałwochwalstwo jest tak niebezpieczną sprawą? Słowo „idol”, „bożek” pochodzi z greki i oznacza 

„obraz”, „postać”, „wizerunek”, lecz również „widmo”, „zjawę”, „czczy pozór”. Bożek jest zwodniczy, 

odwodzi bowiem tego, kto mu służy od rzeczywistości, aby zamknąć go w królestwie pozoru (por. Benedykt 

XVI, Rozum nigdy nie jest w sprzeczności z wiarą. Msza św. na placu Inwalidów, Paryż – 13.09.2008). 

Amerykański filozof XIX wieku, Ralph Waldo Emerson dał prostą odpowiedź na pytanie, dlaczego 

bałwochwalstwo jest tak niebezpieczne: „Trzeba być ostrożnym w tym, co czcimy, ponieważ to, co czcimy, 

tym się stajemy.” Kto ubóstwia np. pieniądz, lub władzę, ten jest kuszony do przekroczenia wszystkich 

innych przykazań Dekalogu. Człowiek staje się tym, czym jest jego bożek, dlatego zachowanie lub nie 

pierwszego przykazania ma tak przemożny wpływ na każdą dziedzinę naszego myślenia, mówienia i 

działania.  

 

2. OCZYSZCZENIE ŚWIĄTYNI  
 

A teraz przychodzi kolej na Ewangelię. Według Ewangelii Janowej, po weselu w Kanie Galilejskiej Jezus 

udaje się do Jerozolimy, aby tam obchodzić swoją pierwszą Paschę. Pascha była dla Żydów najważniejszym 

świętem roku. Podczas tego święta miał pojawić się – zapowiadany przez proroka – Mesjasz, którego 

pierwszym czynem będzie oczyszczenie świątyni: „a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego 

wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto 

przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług 

farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi 

ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe” (Ml 3,1-3).  

 

Przyszedłszy do świątyni, Jezus – prawdziwy Mesjasz, napotkał tam kupujących i sprzedających zwierzęta 

przeznaczone na ofiarę. Nie było w tym nic dziwnego. Świątynia domagała się wręcz obecności zwierząt 

ofiarnych, skoro były w niej składane ofiary. Z kolei obecność bankierów była podyktowana koniecznością 

wymiany monet obiegowych na monety świątynne. Pielgrzymi, którzy mieszkali daleko od Jerozolimy – 
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zamiast przyprowadzać zwierzęta ofiarne z daleka – mogli przyjść do świątyni i kupić dary potrzebne na 

ofiarę. „Jeśli daleka będzie twoja droga, nie zdołasz tego zanieść, ponieważ daleko będzie miejsce, które 

sobie obierze Pan, Bóg twój, by tam umieścić swe imię [...] zamienisz dziesięcinę na srebro, weźmiesz 

srebro w sakiewce do ręki i pójdziesz na miejsce, które sobie obierze Pan, Bóg twój. Kupisz tam za srebro 

wszystko, czego pragnie twoja dusza: większe i mniejsze bydło, wino, sycerę, wszystko, czego życzy sobie 

twoja dusza, i spożyjesz tam w obliczu Pana, Boga swego. Będziesz się cieszył ty i twoja rodzina” (Pwt 

14,24-26). 

 

Jezus widząc tę – w sumie normalną – scenę świątynną „sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał 

wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych 

zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska! (oikon 

emporiou)»”. 

 

Dlaczego nasz Zbawiciel zachował się w tak surowy sposób, skoro prawo pozwalało na handel świątynny? 

Czy chodziło Mu o to, że prowadzący kantory przyjmowali monety „nieczyste”, obiegowe, czyli noszące 

podobizny bożków lub władców, co mogło być traktowane przez Niego jako obecność bałwochwalstwa na 

terenie świątynnym? „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani 

żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach 

pod ziemią!” – uczy Księga Wyjścia (Wj 20, 3-4). Czy zatem chodziło o przepędzenie bałwochwalców?  

 

Czy też Jezusowi idzie o to, co piętnowali przed Nim wszyscy prorocy, o kult, który nie przekłada się na 

święte życie? „Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi 

bogami, których nie znacie [...]. A potem przychodzicie i stajecie przede Mną w tym domu, nad którym 

wzywano mojego imienia, i mówicie: ‘Oto jesteśmy bezpieczni’, by móc nadal popełniać te wszystkie 

występki. Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego 

imienia? [...]  

 

A teraz, ponieważ popełniliście te występki – wyrocznia Pana – i mimo że mówiłem do was nieustannie i 

niezmordowanie, nie usłuchaliście, a gdy wołałem, nie odpowiedzieliście, uczynię temu domowi, nad 

którym wzywano mojego imienia, a w którym wy pokładacie ufność, i temu miejscu, danemu wam i 

waszym przodkom, to samo, co uczyniłem Szilo. Odrzucę was sprzed mego oblicza, podobnie jak 

odrzuciłem wszystkich waszych braci, całe pokolenie Efraima” (Jr 7,9-11.13-15). 

 

„Życie w cieniu świątyni” jest nieustannym zmaganiem się z kultem tam sprawowanym, który nie przekłada 

się na święty sposób codziennego życia. Świątynia staje się często dla ludu swoistą „polisą 

ubezpieczeniową”, którą każdego roku należy „opłacić”, po to, by później czynić to, co się nam podoba, bez 

oglądania się na Dekalog.  

 

Zachowanie ludu handlującego w świątyni jest obrazem martwego kultu, który Mesjasz przyszedł zniszczyć. 

„Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie”. Uczniowie po 

zmartwychwstaniu Jezusa doszukali się w tym czynie wypełnienia Pism odnoszących się do Jego osoby 

(por. Ps 69,10).  

 

3. DŁUGOSZ – WYCHOWAWCA JAGIELLONÓW 
 

Wreszcie trzecia odsłona; jest nią Jan Długosz – wychowawca Jagiellonów do życia według Bożych 

przykazań. W tym roku – pierwszego grudnia – będziemy obchodzić 600-lecie narodzin tego wybitnego 

duchownego, historyka i dyplomaty, jednej z najbardziej zasłużonych postaci polskiej nauki i kultury. Swoją 

pracę pisarską rozpoczął on na dworze biskupa krakowskiego, Zbigniewa Oleśnickiego w 1440 roku i 

kontynuował ją przez ok. 40 lat. Tworzył historię nie tylko dla zachowania od zapomnienia minionych 

wydarzeń, ale również w przekonaniu, że jego dzieło: „może posłużyć królom, książętom i innym 

bohaterskim mężom za przykład i zwierciadło, które by ich zapalało i podniecało do sławnych czynów”. 

Historię uważał bowiem za mistrzynię życia, która uczy cnoty i drogę do cnoty wskazuje.  
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Wybór takiej metody był tym bardziej uderzający, że – jak sam pisze na rok przed powierzeniem mu na 

wychowanie synów królewskich – przyszło mu żyć w czasach pod względem cnoty nieciekawych: „Czasy 

te, nie tylko w roku bieżącym, ale i w latach poprzednich, były, niestety, płodne w wszelakiego rodzaju 

występki, czy to z przyczyny ich bezkarności, czy skutkiem ustawicznych i długo toczących się wojen, czy 

wreszcie z dopuszczenia i niełaski niebios. Mężczyźni trefili włosy i obyczajem niewiast skręcali w sploty. 

Stroili się w szaty długie, w domu i poza domem, we dnie zarówno jak w nocy, przesadzając się 

zniewieściałością z kobietami i na ich wzór zapuszczając kędziory. Na piersiach nosili błyszczące wstęgi, 

jakie ledwo niewiastom przystały, rzadkim tego wieku przykładem. 

 

Zepsucie obyczajów i bezkarna swawola nadzwyczaj wygórowała, tak iż występki wszelką przeszły miarę. 

Wielu lekkomyślnie potraciwszy ojczyste majątki, puszczało się na kradzieże i rozboje. Miałeś między 

Polakami łakomców i prawdziwych wyrodków, wierzgających zuchwale przeciw prawym nakazom i 

natrząsających się z religii chrześcijańskiej, a co najzdrożniejsze, lekceważących prawa Boskie i kościelne. 

Woleli oni zwierzchności swej przyganiać niż własne poprawiać błędy. Chełpiąc się czynami, zasługami i 

herbami przodków, w ustach mieli próżne przechwałki, jakby sami co wielkiego zdziałali, i nie umiejąc się 

zalecić szlachetnymi sprawy, [...] zawsze tylko na przeszłość się oglądali. [...] 

 

W udzielaniu urzędów i godności panowały wtedy wzajemne targi i przekupstwa i nie ten je otrzymywał, 

który był lepszy i zasłużeńszy, lecz który więcej zapłacił. Niektórzy usiłowali duchowną podkopywać 

władzę, aby ją sami sobie przywłaszczyli. Za tę zbrodnię widziałeś ich schodzących ze świata bezdzietnie 

albo zostawujących potomstwo wyrodne i zgnuśniałe. Sami ostatecznie ściągali karę na siebie lub na swoje 

potomstwo. Wielu na koniec gwałtem i wydzierstwem, z krzywdą Boga i ludzi, dochodziło do tego stanu 

pomyślności, który jest śliski i długo trwać nie może. Dnie i noce przepędzając na światowych rozrywkach, 

nie pamiętali na to, że w dniu ostatecznym winni będą zdać liczbę z najmniejszego szelążka. Co, jak 

mniemam, stąd pochodziło, że rózga kary z wolna się przybliżała, i że zasługiwali na to, aby nie z ludźmi, 

ale z czartami razem byli karanymi” (Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa polskiego, Księga XII, 

1466 rok). 

Rok później – 1.10.1467 – król Kazimierz Jagiellończyk powierzył mu na wychowanie swoich synów 

(prawie dwunastoletniego Władysława, dziewięcioletniego Kazimierza, ośmioletniego Jana Olbrachta i 

sześcioletniego Aleksandra i w kolejnych latach Zygmunta i Fryderyka). Długosz wychowywał 

królewiczów w „rygorze i skromnych warunkach”. Jego ulubionym uczniem był pobożny i wielce 

uzdolniony Kazimierz, ogłoszony później świętym. Wychowawca cenił Kazimierza za jego szlachetność, 

rzadkie zdolności i lotną pamięć. „Nie sposób też wypowiedzieć i pojąć jego wielkiej dobroci, umiaru, 

roztropności, mocy ducha i zrównoważenia, które go cechowały: jest to tym bardziej godne uwagi, że w 

tym, nie bardzo jeszcze dojrzałym, wieku jest się zazwyczaj nierozważnym i już z natury skłonnym do 

złego” (Acta Sanctorum Martii, 1, 347-348). Jan Targowicki – autor Rocznika – pisał o nim: „Książę 

wzbudzającej podziw cnoty i rozwagi oraz nauki nadzwyczajnej, którymi to przymiotami serca wiele 

narodów do miłości ku sobie pociągał”.  

 

W „królewskiej szkole Długosza” Kazimierz studiował język łaciński, niemiecki, historię Polski, prawo, 

retorykę, początki teologii moralnej oraz Pismo Święte. Zaś sama szkoła zmieniała swoją siedzibę w 

zależności od potrzeb. Miała swoją siedzibę w Krakowie, Tyńcu lub Nowym Sączu, a w czasie przebywania 

rodziny na Litwie, chłopcy uczyli się w Trokach lub w Miednikach. Sporadycznie nauka odbywała się także 

w Lublinie, Łęczycy i Radomiu.  

 

Skutki Długoszowego wychowania nie dały długo na siebie czekać. „Dzięki łasce Ducha Świętego serce 

Kazimierza płonęło szczerą i niesłychaną miłością do Boga wszechmogącego; ogarnięty nadmiarem tej 

miłości szedł ku innym: jego największą radością i największym pragnieniem było nie tylko rozdawanie 

tego, co posiadał, ale również i całkowite poświęcenie się ubogim Chrystusa, wędrowcom, chorym, 

więźniom i cierpiącym. Dla wdów, sierot, uciemiężonych był nie tyle opiekunem i dobroczyńcą, ile ojcem, 
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synem i bratem. I dużo byłoby do powiedzenia, gdyby się miało spisać wszystkie jego czyny i podać 

dowody jego gorącej miłości Boga i ludzi” (Acta Sanctorum Martii, I, 347-348).  

 

Mógł więc Długosz spokojnie zakończyć swoje życie, świadom dobrze wykonanego zadania, tak pod 

względem wychowania synów królewskich, jak i pod względem swej historycznej twórczości: „Po długiej i 

ustawicznej pracy, po wielorakich badaniach i rozmysłach, a ktemu wycieczkach i podróżach, które 

podejmowałem spisując kroniki, tak krajowe, jako i obce, po doznaniu rozmaitych przymówek, obelg i 

potwarzy, czuję niemałą w sercu pociechę, acz pośród gorzkich utrapień i niemal schodząc już do grobu, że 

domierzyłem kresu mojego dzieła; które lubo pragnąłbym, raczej dla chwały Pana Boga i pożytku miłej 

ojczyzny, niżeli z zaufania w moich siłach i zdolnościach, dalej spisywać, bacząc na to, że jak na początku 

tych ksiąg oświadczyłem, nikt się podobną pracą nie zatrudnia; wyroki jednak niebios nie dozwalają, mam 

bowiem mocne przeczucie, że niezadługo życia mego dosnuje się wątek. Już z łaski Najwyższego 

doszedłem wieku, który zwykłym bywa ludzi naszych czasów zakresem; skończyłem lat sześćdziesiąt pięć, 

a przebywszy porę południową, chylę się ku zachodowi i dotykam łoża wiecznego spoczynku, pełen 

nadziei, że wkrótce przeniosę się w krainę światłości i z miłosierdzia Boskiego oglądać będę jasność 

wiekuistą, która oświeca każdego człowieka na ten świat przychodzącego, a wraz z wszystkimi świętymi 

używać wiecznej szczęśliwości” (Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa polskiego, Księga XII, 1480 

rok). 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Zakończmy dzisiejszą refleksję modlitwą do św. Kazimierza: Panie Jezu Chryste, który świętego 

Kazimierza darami swej łaski ubogacałeś, pośród zepsucia i niezmierzonych dostatków od grzechu 

zachowałeś i wśród majestatu królewskiego ubóstwem ducha obdarzyłeś, daj nam, prosimy, abyśmy – w 

miłości Twojej i wierze utwierdzeni – jego niewinność anielską naśladowali. Matkę Twoją jak On pobożnie 

wychwalali. A gardząc ziemskich dóbr próżnością, do niebieskich nieustannie wzdychali. Amen.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 25-lecie Caritas Archidiecezji Poznańskiej, 

15.3.2015 

Abp Stanisław Gądecki. Z miłości do Boga i ludzi. IV niedziela Wielkiego Postu. 25-lecie Caritas 

Archidiecezji Poznańskiej (Katedra Poznańska – 15.03.2015).  
 

Tematem łączącym w jedno czytania liturgiczne dzisiejszej niedzieli jest biblijny Exodus, czyli przejście od 

grzechu do łaski. Medytując nad tymi czytaniami możemy wskazać na trzy tego rodzaju „przejścia”. 

Przejście Izraelitów, przejście Jezusa. Wreszcie „przejście” chrześcijanina. Nad tymi trzema „przejściami” 

zastanawiamy się dzisiaj w szczególnym kontekście obchodów 25-lecia działalności Caritas.  

   

1. EXODUS IZRAELA  
 

Pierwsze z dzisiejszych czytań prowadzi nas od historii grzechu Judejczyków, poprzez karę za grzech, aż do 

ułaskawienia.  

 

Najpierw ludzie popadli w grzech; „Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, 

naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w 

Jerozolimie” (2 Krn 36,14). Była to nieprawość osobliwego rodzaju, polegająca przede wszystkim na braku 

praktykowania szabatowego odpoczynku: „Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga, Pana. Nie 

możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój 

niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. Bo 
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w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest na nich, w siódmym zaś dniu 

odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty” (Wj 20, 10-11).  

 

Z doświadczenia wiadomo, iż wrogiem numer jeden prawdziwej miłości jest brak czasu, pośpiech i 

zmęczenie. Jeśli kochający się ludzie nie mają dla siebie czasu, są zabiegani i zmęczeni, ich miłość szybko 

obumiera. Nie pomoże tu dobra wola, musi być czas na spotkanie. To spotkanie staje się odpoczynkiem, a 

odpoczynek dopełnia się w spotkaniu.  

 

Bóg wiedząc o tym, że nasze szczęście, jest uzależnione od systematycznego spotkania z Nim, 

zarezerwował jeden dzień w tygodniu dla odpoczynku i dla spotkania z nami. To w tym dniu chce ubogacić 

nas swoją łaską na cały tydzień. Innymi słowy, kto nie spotka się z Bogiem w odpoczynku, na pewno nie 

spotka się z Nim w pracy.  

 

Ktokolwiek dokładniej śledzi sposoby walki z religią, ten z łatwością odkryje, iż jednym z istotnych 

sposobów jest niszczenie dnia świętego. Można to osiągnąć dając za pracę w niedzielę wyższe zarobki, lub 

zmuszając do niej szantażem, można też organizować tak intensywne formy odpoczynku, że ludzie w 

poniedziałek są bardziej zmęczeni niż po tygodniu pracy (ks. E. Staniek). 

 

„Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości”, a Pan Bóg nie pozostawał obojętny na ten 

grzech. Upominał swój lud „bez wytchnienia”, ostrzegając go przez swoich wysłanników (por. 2 Krn 

36,15). „Każdego ranka posyłał swoich aniołów”, którzy mieli go ostrzec, lecz lud nie chciał słuchać 

„aniołów ocalenia”, czyli proroków i wyśmiewał Słowo Boga.  

 

Wtedy okazało się, że napomnienia nie wystarczają. Konieczna jest nauka, która przychodzi poprzez 

cierpienie (por. 2 Krn 36,16). Jedynym narzędziem, które skutecznie przemawia do zatwardziałych serc jest 

cierpienie. Nadchodzi więc kara. Babilończycy burzą świątynię i uprowadzają w niewolę tych, którzy nie 

zostali zabici (por. 2 Krn 36,19-20). W zamian za lekceważenie szabatów, czyli w zamian za brak szacunku 

dla szabatu, dla siódmego dnia tygodnia, ziemia Judy będzie spustoszona przez 70 lat (por. Jr 25,11; 29,10; 

36,22).  

 

Gdy minie czas kary, po upływie siedemdziesięciu lat, Bóg – wierny swojemu Słowu – wzbudzi władcę, 

który pozwoli Żydom żyjącym w niewoli wrócić do ziemi judzkiej i odbudować świątynię jerozolimską 

(por. 2 Krn 36,23). Gorzkie lekarstwo niewoli spełniło swoją rolę. Ułaskawiony lud Boży się odrodził, 

przekonując się na własnej skórze, że sprawiedliwość jest jedynym fundamentem własnego bezpieczeństwa.  

 

2. EXODUS JEZUSA  

 

Na tym nie skończyła się historia zbawienia. Przychodzi czas „przejścia” Jezusa. Ludzie ponownie 

popełniają nieprawości, mnoży się grzech, który woła o karę. Ta kara istotnie nadchodzi, lecz tym razem nie 

cierpi cały lud, lecz Jeden cierpi za wszystkich. „A gdy człowiek przez swoje nieposłuszeństwo stracił 

Twoją przyjaźń – mówi IV Modlitwa Eucharystyczna – nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci, lecz w 

miłosierdziu swoim pośpieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli. Wielokrotnie 

zawierałeś przymierze z ludźmi i przez proroków pouczałeś ich, by oczekiwali zbawienia.  

 

Ojcze święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasu, zesłałeś nam Jednorodzonego Syna 

swojego, aby nas zbawił”. Ten to Syn, „wydał się dobrowolnie na śmierć, a zmartwychwstając, zwyciężył 

śmierć i odnowił życie” (Czwarta modlitwa eucharystyczna).  
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Tak, tajemnica Boga, który staje się człowiekiem jest pierwszym głównym punktem odkupienia, a drugim 

jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Te nierozerwalne punkty wyrażają jeden jedyny plan Boży: 

zbawienie ludzkości i jej historii, przyjmując je aż do końca, biorąc na siebie w całości całe zło, jakie je 

przytłacza. W ten sposób Jezus przeżył swoje własne „przejście” ze śmierci do życia.  

 

Sam bez grzechu, tak ściśle zjednoczył się z grzeszną ludzkością, że stał się dla nas grzechem (por. 2Kor 

5,21). On też – niewinny – poniósł karę za nasze grzechy (por. Łk 23,40), a jego krew „oczyściła nasze 

sumienia z martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu (por. Hbr 9,14). „A gdy wszystko 

wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” (Hbr 5,9). Jego łaską 

zostaliśmy zbawieni. W ten sposób dokonało się „przejście” Jezusa od grzechu do łaski.  

 

3. EXODUS CHRZEŚCIJANINA 
 

a. Na końcu przychodzi trzecie „przejście”, jest nim przejście chrześcijanina od grzechu do łaski; do życia w 

Chrystusie (por. Ef 2,4). A choć nadal umieramy w sensie fizycznym, potęga grzechu prowadzącego do 

śmierci wiecznej już została skruszona (por. Rz 8, 31-39; 1 Kor 15,54-57). Dzięki łasce zostaliśmy 

zbawieni. Jest to dar darmo nam dany. Żaden człowiek nie mógłby go wysłużyć. I chociaż został ofiarowany 

całej ludzkości przed dwoma tysiącami lat, człowiek, w dalszym ciągu może z niego korzystać.  

 

Niebo już teraz jest dla nas dostępne przez wiarę. Wystarczy tylko wierzyć w Chrystusa. Ta wiara nie jest 

zwykłą intelektualną zgodą człowieka na szczególne prawdy dotyczące Boga. Ona jest swobodnym 

powierzeniem się Bogu, który jest Ojcem i mnie kocha. Jest powierzeniem się tej miłości, która nie słabnie 

w obliczu niegodziwości człowieka, w obliczu zła i śmierci. Wierzyć to spotkać Boga, wspierającego mnie i 

obdarzającego obietnicą niezniszczalnej miłości, która nie tylko dąży do wieczności, ale ją daje (por. 

Benedykt XVI, Wiara i jej sens we współczesnym świecie. Katecheza w Roku wiary – 24.10.2012). 

 

b. „Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również tą samą myślą się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na 

ciele, zerwał z grzechem, aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla [pełnienia] ludzkich żądz, ale woli 

Bożej. [...] 

 

Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. [...] Jako 

dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. [...] aby we 

wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa” (1 Pt 4,1-2.8.10-11). Ta miłość braterska jest 

miłością czynną („Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!” – 1J 3,18). Ta miłość jest 

na miarę miłości naszego Zbawiciela, tzn. gotowa na śmierć za braci („Nikt nie ma większej miłości od tej, 

gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” – J 15,13). 

 

«Miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest przede wszystkim powinnością każdego 

poszczególnego wierzącego, ale jest także zadaniem całej wspólnoty kościelnej, i to na każdym jej 

poziomie: [...]. Również Kościół, jako wspólnota, winien wprowadzać miłość w czyn. Konsekwencją tego 

jest fakt, że miłość potrzebuje również organizacji, aby w sposób uporządkowany mogła służyć wspólnocie.  

 

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale 

wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a 

wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów 

sprzedawali je i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też 

rozdzielano według potrzeby» (Dz 4,32-35). 

 

Ta radykalna forma wspólnoty materialnej nie mogła być wprawdzie utrzymana, gdy Kościół zaczął się 

rozrastać, pozostała jednak istotna idea: we wspólnocie wierzących nie może być takiej formy ubóstwa, by 
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komuś odmówiono dóbr koniecznych do godnego życia” (Deus Caritas est, 20). 

 

„Miłość – caritas – zawsze będzie konieczna, również w najbardziej sprawiedliwej społeczności. Nie ma 

takiego sprawiedliwego porządku państwowego, który mógłby sprawić, że posługa miłości byłaby zbędna. 

Kto usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy uwolnić się od człowieka jako człowieka. Zawsze będzie 

istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność. Zawsze będą sytuacje 

materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego” (Deus Caritas 

est, 28).  

 

4. 25-lecie CARITAS  
 

W ten nurt miłości miłosiernej pielęgnowanej w Kościele od początku jego istnienia wpisuje się Caritas 

Archidiecezji Poznańskiej.  

 

W naszej archidiecezji już w XIX wieku powstawały bractwa i towarzystwa dobroczynności zakładane 

przez ludzi świeckich, szczególnie przez ziemiaństwo. Przykładem tego jest działalność błogosławionego 

Edmunda Bojanowskiego, który tworzył szkółki wiejskie i ochronki, a także organizował pracę z młodzieżą, 

szczególnie żeńską. W 1907 roku księża Stanisław Adamski i Piotr Wawrzyniak powołali Związek Polsko-

Katolickich Towarzystw Dobroczynnych Caritas. W tym związku działali – jako sekretarze generalni – 

wybitni kapłani: bł. Włodzimierz Laskowski i późniejszy Arcybiskup Poznański Walenty Dymek.  

 

Tutaj powstała ogólnopolska centrala pod nazwą Instytut Caritas. W Poznaniu też – w 1937 roku – odbył się 

zjazd dyrektorów Caritas z całej Polski. Instytut Caritas organizował Ogólnopolskie Dni i Tygodnie 

Miłosierdzia, mające na celu gromadzenie funduszy i popularyzację akcji charytatywnej. W Poznaniu także 

był wydawany miesięcznik „Caritas”. Kres działalności Instytutu położył wybuch II wojny światowej.  

 

Dopiero 45 lat po wojnie, po wielu trudnościach ze strony władz komunistycznych, doszło do pełnego 

reaktywowania powojennej Caritas. W październiku 1990 roku – uchwałą Episkopatu Polski – powstała 

Caritas Polska z siedzibą w Warszawie, a w ślad za nią powstawały Caritas diecezjalne. Dzięki temu – 

dekretem z dnia 12 marca 1990 roku – abp Jerzy Stroba ustanowił Caritas Archidiecezji Poznańskiej jako 

kościelną osobę prawną.  

 

Do jej zadań należy systematyczna i metodyczna formacja charytatywna, praca wychowawcza i 

kształceniowa, krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających, promocja i 

organizowanie wolontariatu, kształcenie pracowników i wolontariuszy charytatywnych, koordynowanie 

działań pomocowych podejmowanych na rzecz potrzebujących.  

 

Jest to praca charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży, pomoc świadczona osobom niedostosowanym 

społecznie, opieka nad ludźmi starymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Występowanie w imieniu podmiotów 

kościelnych podejmujących działania charytatywne wobec publicznych organizacji samorządowych, 

społecznych i innych. Działalność wspomagająca (technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo) 

podmioty prowadzące działania pomocowe. 

 

Dziś Caritas Archidiecezji Poznańskiej jest rozbudowaną strukturą, obejmującą liczne Parafialne Zespoły 

Caritas, Szkolne i Akademickie Koła Caritas, placówki specjalistyczne, inne jednostki wspomagające 

działalność dobroczynną.  

 

Dzięki ich pracy nasza Caritas prowadzi bardzo rozległą działalność. Każdego roku prowadzi ok. 50 

projektów pomocowych. Zawiaduje instytucjami takimi jak: Dom Dziecka w Lesznie, trzy przedszkola, trzy 

Oratoria, trzy jadłodajnie, trzy ośrodki charytatywno-wypoczynkowe (w Zaniemyślu, Dębkach i Lipnicy 

Wielkiej), punkt konsultacyjny dla młodzieży i rodzin zagrożonych uzależnieniem, Katolicki Ośrodek 

Wychowania i Terapii Uzależnień „Wierzenica”. 
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W tym miejscu pragnę osobiście podziękować Panu Bogu za ten niezwykły duchowy dar, jakim stała się 

Caritas w naszej archidiecezji w ciągu minionego ćwierćwiecza. Najpierw dziękuję wszystkim 

dotychczasowym dyrektorom za ich zaangażowanie (ks. Dominikowi Kużajowi [1990-1995], ks. 

Eugeniuszowi Antkowiakowi [1995-1996], ks. Mateuszowi Żarnowieckiemu [1996-2007]) oraz aktualnemu 

ks. Waldemarowi Hanasowi [od 2007], który rozwinął Caritas w piękny sposób. Serdecznie dziękuję 

zastępcy dyrektora i wszystkim pracownikom Caritas. Szczególne podziękowania należą się członkom 

Parafialnych Kół Caritas oraz ogromnym rzeszom wolontariuszy, którzy – mając w swoim sercu miłość 

miłosierną do człowieka – przez 25 lat pomagali bezinteresownie w docieraniu do potrzebujących. Słowa 

podziękowania należą się także wszystkim darczyńcom, którzy są wrażliwi na ludzką biedę. Tak, Kościół 

potrzebuje dobrego Samarytanina, czyli „serce, które widzi”. 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Gdy z jednej strony mamy doświadczenie bezmiaru istniejących potrzeb, które może nas skłaniać ku 

ideologii pretendującej do rozwiązania każdego problemu, a z drugiej strony – doświadczenie bierności 

opartej na przekonaniu, że i tak nic się nie da zrobić, potrzebna jest nam żarliwa modlitwa, aby nie stracić 

odwagi i pozostać na właściwej drodze. Módlmy się więc słowami słynnej mistyczki: 

 

„Jest taka wielka Miłość, Caritas najświętsza, 

Źródło życia i Ogień wytryska z jej wnętrza... 

Caritas Serca Boga – piękno duszy śpiewu. 

Bez fałszu, nuty pochwał, oszczerstw albo gniewu. 

 

Niewdzięczność jej nie wstrzyma, pogarda nie wzruszy. 

Nie potrafi nie kochać, gdy gniewać się musi... 

Ramiona jej jak skrzydła otwarte szeroko. 

Chcą unieść serca w Miłość, ku wiecznym widokom! 

 

Kocha tych, co ją cenią, ceni kochających. 

Nie gardzi gardzącymi, rozdaje się chcącym. 

Miłość rozsiewać, Miłość, Caritas rozdawać. 

Miłością całą płonąć, Miłością się stawać!” 

(Marta Robin)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, 

19.3.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Istnienie ze względu na Jezusa. Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca 

Najświętszej Maryi Panny. Inauguracja pielgrzymowania św. Józefa po Archidiecezji Poznańskiej 

(Poznań, kościół Ojców Karmelitów – 19.03.2015).  

 

W dzisiejszą uroczystość inaugurujemy peregrynację kopii obrazu św. Józefa po Archidiecezji Poznańskiej. 

Ta wędrówka trwać będzie pod hasłem: „Św. Józef patronem świętości rodziny”. Peregrynacji nie można 

traktować jak jednej z wielu uroczystości, ma ona bowiem – w klimacie modlitwy i współpracy z łaską Bożą 

– rozwijać gruntowną i systematyczną pracę pośród wiernych, utwierdzającą ewangeliczne spojrzenie na 

rodzinę, jej trwałość, sakramentalną świętość i niezastąpioną rolę w wychowywaniu i przekazywaniu wiary 

następnym pokoleniom. Jej celem jest umocnienie rodzin, przypomnienie małżonkom wartości życia 

rodzinnego takich jak wspólna modlitwa, niedzielna Msza św., częsta spowiedź i Komunia święta, 

podtrzymanie tradycji religijnych, pogłębianie znajomości Pisma Świętego i nauczania Kościoła.  
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W trakcie peregrynacji będziemy się modlić w intencji Kościoła i Ojczyzny, a w szczególności w intencji 

tegorocznego synodu biskupów poświęconego małżeństwu i rodzinie. Natomiast zwieńczeniem 

pielgrzymowania św. Józefa będzie zawierzenie całej Archidiecezji Poznańskiej opiece św. Józefa.  

 

1. PEREGRYNACJE BIBLIJNE 
 

Najpierw należy zwrócić uwagę na to, iż obecna peregrynacja św. Józefa wpisuje się w starodawny obyczaj 

pielgrzymowania po drogach wiary, towarzyszący całej historii zbawienia.  

 

Na ten obyczaj składały się: „wyjście” Abrahama z Ur chaldejskiego, następnie wędrówki kolejnych 

patriarchów, „wyjście” z Egiptu, droga do niewoli babilońskiej i powrót do dawnej ojczyzny. Stąd też 

człowiek Starego Testamentu często uważał siebie za „gościa i przechodnia” na ziemi („...quoniam advena 

ego sum apud te, peregrinus sicut omnes patres mei” – Ps 39,13; 19; „Incola ego sum in terra” – 119,19) 

 

Takie pielgrzymowanie trwało dalej w Ziemi Izraela, gdzie wierni – trzy razy w roku (na święto Pesah, 

Szewout i Sukkot) – podążali do Jerozolimy, na górę świątynną, przy wtórze radosnych „pieśni 

pielgrzymkowych” (Ps 120-134).  

 

Także Jezus bierze udział w tej tradycji, udając się co roku do świątyni jerozolimskiej. Ewangelista Łukasz 

opisuje nawet całą publiczną działalność Jezusa jako jedną wielką podróż, która kończy się 

wniebowstąpieniem (por. Łk 9,51; 24,51) i przejściem Jezusa z tego świata do Ojca.  

 

Nie zapominajmy też o tym, iż prorocy zapowiadali ostateczną, eschatologiczną pielgrzymkę, gdy wszystkie 

ludy ziemi przyjdą na Syjon (por. Iz 2,2-4; 56,6-8; 66,18-23; Mi 4,1-4; Za 8,20-23) na ucztę czasów 

ostatnich (Iz 25,6). 

 

2. PEREGRYNACJE ŚW. JÓZEFA 
 

W ten nurt pielgrzymstwa wpisał się – za czasów swojego ziemskiego życia – również św. Józef. Wszystkie 

jego ziemskie wędrówki zmierzały w różnych kierunkach, ale to, co je łączyło, to jeden rys 

charakterystyczny; życie, istnienie Józefa na służbie, ze względu i dla Jezusa.  

 

a. na spis ludności 

 

Wydawać by się mogło np., że kiedy Józef udaje się do Betlejem, pragnie jedynie spełnić obowiązek 

wynikający ze spisu ludności, wymagany przez rzymskie prawo (por. J 1,45). W istocie jednak ta wędrówka 

– z punktu widzenia teologicznego – została podjęta „ze względu na Jezusa”; po to, by Jezus mógł zostać 

zapisany jako człowiek, jako obywatel świata. Ten cel dalej rozwinął komentarz Orygenesa: „Kto wnikliwie 

to rozważy, dostrzeże pewną tajemnicę ukrytą w fakcie, iż tym spisaniem całej ziemi objęty został także 

Chrystus: skoro wszyscy zostali zapisani, wszystkich mógł uświęcić; skoro cała ziemia została spisana, 

ziemię dopuścił do komunii z sobą, po czym wszystkich ludzi wpisał do księgi żyjących, z niej zaś ci, co w 

Niego uwierzyli, zostali następnie zapisani w niebie, pośród świętych Tego, któremu chwała i panowanie na 

wieki wieków! Amen” (por. Redemptoris custos, 9).  

 

Po wtóre, to Józef sprawił, iż Jezus mógł urodzić się w Betlejem, w miejscu narodzenia króla Dawida, z 

którego rodziny się zresztą wywodził. Dzięki temu mógł potem aspirować do godności królewskiej, czyli 

mesjańskiej. Dzięki temu mógł zostać nazwany „Synem Dawida”. Tak więc ostatecznie Józef przybył do 

Betlejem nie tyle ze względu na siebie, ile bardziej i przede wszystkim „ze względu” na Jezusa. 

 

Był tam „dla” Jezusa po to, by zaświadczyć o tajemnicy Jego uniżenia i wywyższenia. Stał się naocznym 

świadkiem narodzin, które dokonały się w warunkach upokarzających, będących zapowiedzią owego 

dobrowolnego „wyniszczenia” (por. Flp 2, 5-8), jakie Chrystus przyjmie na siebie dla odkupienia grzechów. 

A jednocześnie Józef stał się świadkiem tajemnicy jego wywyższenia; świadkiem pokłonu pasterzy oraz 
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pokłonu Mędrców ze Wschodu. 

 

Istniejąc „dla” Jezusa, Józef poddał swojego adoptowanego Syna obrzezaniu, dzięki czemu Jezus stał się nie 

tylko jednym z ludzi (co dokonało się już podczas spisu ludności), ale został „synem Przymierza” (Rdz 

17,11). Przymierza Boga z Abrahamem, którego znakiem było obrzezanie (por. Rdz 17,13) i które osiągnęło 

w Nim swoje ukoronowanie (por. 2 Kor 1,20). 

 

W momencie obrzezania Józef nadał dziecku imię Jezus. Konieczność nadania tego imienia oraz jego 

znaczenie zostało objawione Józefowi wcześniej w Nazarecie, w chwili jego „zwiastowania”: „Nadasz (Mu) 

imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21). Nadając to imię („Jahwe 

wybawieniem”), Józef był dalej na służbie swojego Syna, zapowiadając Jego misję zbawczą.  

 

b. do świątyni  

 

Następnie – znowu ze względu i dla Jezusa – Józef podejmuje drogę do świątyni jerozolimskiej, aby 

dokonać wykupu pierworodnego syna (por. Łk 2,22-24). Wykup taki wyrastał z tradycji nocy paschalnej w 

Egipcie: „W dniu, kiedy zabijałem wszystko, co było pierworodne w ziemi egipskiej, poświęciłem dla siebie 

wszystko pierworodne w Izraelu, począwszy od człowieka aż do bydlęcia. Do mnie należą; Ja jestem Pan” 

(Lb 3,12-13; por. Lb 8,16). Pierwotnie z tego tytułu wszyscy pierworodni chłopcy żydowscy byli 

zobowiązani do służby kapłańskiej: „Pan tak powiedział do Mojżesza: «Poświęćcie Mi wszystko 

pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego»” (Wj 13,1-2). Jednakże 

od tego momentu, gdy służba kapłańska została powierzona na pustyni pokoleniu Lewiego, pierworodni 

pochodzący z pozostałych jedenastu pokoleń zostali od niej uwolnieni – za cenę okupu (por. Lb 3,47). 

 

c. do Egiptu  

 

Według Ewangelii Mateuszowej – przed powrotem świętej Rodziny do Nazaretu – miała miejsce inna 

ważna podróż, która – dzięki energii Józefa – ocaliła życie Zbawiciela: „Oto anioł Pański ukazał się 

Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci 

powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić»” (Mt 2, 13). Istotnie, kiedy odjechali Mędrcy, 

Herod „kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch w Betlejem i całej okolicy” (Mt 2, 16). 

Józef, usłyszawszy we śnie ostrzeżenie, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam 

pozostał aż do śmierci Heroda. Dzięki tej interwencji Józefa, Jezus mógł odwoływać się nie tylko do swego 

człowieczeństwa (dzięki spisowi ludności), czy też do przymierza (obrzezanie), ale także do łączności z 

całym Ludem Bożym, którego stał się dziedzicem (por. Mt 2,14-15; Oz 11,1). 

 

d. do Nazaretu  

 

„A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i 

Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, 

wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela” (Mt 2,19-21). „Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał 

się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł” (Mt 2,22-23). Oto następna 

peregrynacja na służbie Zbawiciela. Podobnie jak dawny Izrael wyszedł z Egiptu, które to wyjście 

zapoczątkowało Stare Przymierze, tak i Józef wyszedł z Egiptu z Tym, który zapoczątkował Nowe 

Przymierze.  

 

„Wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się 

mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim” (Łk 2, 39-40). To wzrastanie Jezusa „w mądrości, w latach i w 

łasce” (Łk 2, 52) dokonywało się w środowisku świętej Rodziny, dzięki opiece Józefa, na którym 

spoczywało zadanie żywienia i odziewania Jezusa, wychowanie, nauczenie Go Prawa i zawodu, zgodnie z 

powinnościami ojca. Dzięki temu długiemu okresowi życia „ukrytego” – podczas którego wzrastał jako 

człowiek w cieniu swych rodziców, pod opieką swojego przybranego ojca – Jezus mógł przygotować się do 

swego mesjańskiego zadania.  
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e. do świątyni 

 

Z okresu tego ukrytego życia Jezusa znamy tylko jedno wydarzenie znaczące, a jest to podróż na Paschę do 

Jerozolimy, gdy Jezus miał lat dwanaście. Poszedł tam – wspólnie z Maryją i Józefem – lecz po 

skończonych uroczystościach został w Jerozolimie i dopiero „po trzech dniach [Rodzice] odnaleźli Go w 

świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy 

Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami” (Łk 2,46-47). Tam właśnie Józef, który 

był „domniemanym ojcem” Jezusa, usłyszy z ust swojego adoptowanego Syna: „Czy nie wiedzieliście, że 

powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2, 49-50).  

 

Usłyszy słowa, które są kluczem do tajemnicy Jezusa, będącego nie tylko dzieckiem adoptowanym ojca, 

którym był Józef, lecz również i przede wszystkim Synem Bożym. To Józefowe „bycie dla” Jezusa, między 

innymi wspaniałe wychowanie dziecka, nie tylko rozwinęło Jezusa intelektualnie, ale również duchowo i to 

do tego stopnia, że Jezus – jeszcze w wieku dziecięcym – był w stanie ponad szacunek do rodziców stawić 

szacunek dla Boga.  

 

3. PEREGRYNACJE ŚW. JÓZEFA PO WSPÓLNOTACH PARAFIALNYCH  
 

Proces wędrowania Józefa nie ustał razem z jego śmiercią. On nadal trwa przez całe późniejsze dzieje 

ludzkości w postaci duchowej peregrynacji Świętego. Trwa poprzez wieki ludzkiej historii i odbija się 

echem w modlitwie jego czcicieli, w rozmowach z nim, w oddawaniu mu czci, naśladowaniu jego wiary i 

miłości, przyzywaniu jego pomocy i wstawiennictwa.  

 

W dzisiejszych czasach to podążanie św. Józefa ku nam jest szczególnie potrzebne. „W czasach podważania 

chrześcijańskiego modelu rodziny i jej praw, deptania godności życia ludzkiego, eksperymentów w zakresie 

genetyki, propagowania aborcji, burzenia porządku natury między mężczyzną i kobietą, w dobie kryzysu 

ojcostwa, w sposób szczególny warto przywołać w dniach nawiedzenia postać świętego Józefa, opiekuna 

Syna Bożego, troskliwego ojca, człowieka głębokiej wiary, pokornego, odważnego w podejmowaniu 

decyzji, mocnego charakterem, rzetelnego w pracy” – pisze do mnie Angelo Becciu, watykański substytut 

Sekretariatu Stanu. 

 

Gdy więc – razem z peregrynacją – przybędzie do naszych parafii, blisko nas, trzeba abyśmy nie zamykali 

się w sobie, ale by każdy z nas otwarł się na tę świętą obecność.  

 

Trzeba, abyście się otwarli najpierw wy, moi drodzy, którzy przygotowujecie się do małżeństwa. Szanujcie 

waszych przyszłych mężów czy żony, jak to czynił św. Józef.  

 

Z kolei wy, którzy ofiarowaliście się Bogu w celibacie medytujcie nad nauczaniem Kościoła, który mówi: 

„Dziewictwo i celibat dla królestwa Bożego nie tylko nie stoją w sprzeczności z godnością małżeństwa, ale 

ją zakładają i potwierdzają. Małżeństwo i dziewictwo to dwa sposoby wyrażania i przeżywania jedynej 

Tajemnicy Przymierza Boga ze swym ludem” (Redemptoris custos, 20).  

 

Ojcowie i matki! Św. Józef liczy na was. On liczy na to, abyście przekazali waszym dzieciom wartości 

humanistyczne i duchowe, jakie sami otrzymaliście, które przygotują ich do życia w miłości i poszanowaniu 

Boga. Tylko On was prawdziwie miłuje, tak jak wy pragniecie być kochani. Tylko On może dać wam siłę i 

zadowolenie, wnieść stabilność w wasze życie. Jedynie Bóg da wam dostateczne siły, aby wychowywać 

waszą rodzinę, tak jak tego sami pragniecie. Proście Go o łaskę prawdziwej i coraz bardziej wiernej miłości, 

na wzór Jego miłości. Przyjmujcie rodzące się życie jako dar Boży. Narodziny każdego dziecka są zawsze 

darem oraz Bożym błogosławieństwem. Każda osoba ludzka jest stworzona na „obraz i podobieństwo 

Boga” (Rdz 1,27), dlatego winna żyć.  
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Jeżeli obezwładnia was zniechęcenie, pomyślcie o wierze św. Józefa. Jeśli opanuje was trwoga, pomyślcie o 

nadziei Józefa, który wbrew nadziei uwierzył nadziei. Jeśli zawładnie wami rozdrażnienie czy złość, 

pomyślcie o miłości Józefa, który był pierwszym człowiekiem kierującym swój wzrok na ludzkie oblicze 

Boga w osobie Jezusa.  

 

Nie lękajcie się wziąć Maryi „do siebie”, to znaczy nie lękajcie się kochać Kościoła. Maryja, Matka 

Kościoła, nauczy was jak iść za jego pasterzami, jak szanować waszych biskupów, kapłanów, diakonów, 

katechetów i katechistów. Jak czynić to, czego was nauczają. Jak modlić się w ich intencjach.  

 

Przybycie obrazu św. Józefa do parafii będzie szczególną okazją dla ojców rodzin. Św. Józef jest waszym 

wzorem. On może was nauczyć tajemnicy ojcostwa. Ponadto, każdemu z was – za przyczyną własnej 

małżonki – jest powierzona tajemnica kobiety. Szanujcie i kochajcie wasze żony oraz prowadźcie wasze 

dzieci ku Bogu z miłością.  

 

Drodzy młodzi, św. Józef blisko was to zachęta do odwagi pośród trudności życia. Wykorzenieni i osłabieni 

młodzi, często bez pracy, próbują nieraz leczyć swoje bóle w efemerycznych rajach, które nigdy nie 

zapewnią im trwałego szczęścia. Wasze życie ma w oczach Boga niezwykłą cenę. Młodym, którzy nie mają 

ojca blisko siebie, ze względu na jakiekolwiek oddalenie, pragnę powiedzieć: Bóg was kocha. Św. Józef o 

was nie zapomina. Z ufnością przedstawiajcie mu wszystkie wasze troski (por. Benedykt XVI, Homilia do 

afrykańskich rodzin, Jaunde – 19.03.2009).  

 

Chciałbym prosić wszystkich, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska w dziedzinie gospodarczej, 

politycznej i społecznej, aby byli dalecy od tego, by traktować małżeństwo i rodzinę jedynie jako przedmiot 

działania gospodarczego, politycznego i społecznego, ale by uczynić je podmiotem swojego działania, 

zabiegając o to, by prawa i instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny, ale by je 

popierały i pozytywnie broniły. By traktowały te niezbędne dla życia społecznego instytucje z najwyższą 

wrażliwością. W Ewangeliach św. Józef jawi się jako człowiek silny, mężny, pracujący, ale w jego 

charakterze pojawia się wielka wrażliwość, która nie jest cechą człowieka słabego – wręcz przeciwnie – 

oznacza siłę ducha i zdolność do zwrócenia uwagi, współczucia, prawdziwej otwartości na bliźniego, 

miłości (por. Papież Franciszek, Homilia Inauguracyjna, Watykan – 19.03.2013). 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec, niech każdy z nas pomodli się do Patrona Rodzin i Patrona Kościoła. Święty Józefie:  

 

„Naucz mnie kochać 

miłością czystą, 

naucz mnie wierzyć 

i w wierze trwać. [...] 

 

Naucz mnie słuchać 

szeptu ust Bożych 

abym się nie bał 

odgłosów dnia. 

 

Naucz odróżniać 

światło od zmroku, 

czarne i białe, 
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dobro od zła” 

(Marta Plota, Do św. Józefa) 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 20-lecie Katolickiego Radia Emaus, 22.3.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Nowe przymierze. V niedziela Wielkiego Postu „B”. 20-lecie Katolickiego 

Radia Emaus (Katedra Poznańska – 22.03.2015).  

 

W V niedzielę Wielkiego Postu rozważamy temat nowego przymierza. Najpierw tego, które przewidywał 

prorok Jeremiasz. Następnie tego, które zrealizował Chrystus. Wreszcie tego, które głosi Katolickie Radio 

Emaus. Dzisiaj bowiem wyrażamy również wdzięczność Bogu za 20 lat działalności tego radia.  

   

1. NOWE PRZYMIERZE WEDŁUG JEREMIASZA 
 

Pierwszą sprawą jest nowe przymierze zapowiadane przez Jeremiasza. Wiemy, że historia zbawienia jest 

zarazem historią wielu przymierzy zawieranych przez Boga z Ludem Bożym. Przymierza zawartego z 

Adamem, Noem, Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, Mojżeszem, Lewim i Dawidem. To sam Bóg 

podejmował inicjatywę, i kierował swoje słowo do człowieka, tworząc więź z nim. Ludzie nie zawsze byli 

wierni. Od samego początku pojawiały się opory, skupianie się na własnych interesach, pojawiały się 

pokusy, by targować się z Bogiem i rozwiązywać różne sprawy na swój własny sposób. Były zdrady i 

grzechy, które naznaczyły wędrówkę tego ludu w całej historii zbawienia, która jest historią o wierności i 

niewierności ludu Bożego. Jednak Bóg się nie męczy. On jest cierpliwy i rozkłada w czasie kształtowanie i 

wychowywanie swego ludu, podobnie jak ojciec, który wychowuje własnego syna.  

 

W tę pedagogię przymierzy wpisuje się także proroctwo o nowym przymierzu autorstwa Jeremiasza. 

Powstaje ono po zniszczeniu Jerozolimy przez Babilończyków w 586 roku przed Chrystusem. W tych 

trudnych okolicznościach Jeremiasz – pośród rzesz oczekujących na deportację – zapowiada nadzieję:  

 

„Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu.  

Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.  

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: Poznajcie Pana!  

Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie – wyrocznia Pana,  

ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał” (Jer 31,33-34). 

 

Jest to tekst wyjątkowy; jedyny starotestamentalny tekst mówiący o przymierzu „nowym”. Zapowiada on 

nowy styl życia w Judei po powrocie z wygnania babilońskiego. Nowe przymierze przyniesie coś, czego nie 

dawały wcześniejsze przymierza; przyniesie odpuszczenie grzechów: „Pokropię was czystą wodą, abyście 

się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce 

nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. 

Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i 

według nich postępowali” (Ez 36,25-27).  

 

Kamienne tablice starego przymierza były czymś zewnętrznym w stosunku do człowieka, niosły treści, 

których należało się nauczyć. Nowe przymierze odmieni serce człowieka. Bóg umieści swoje prawo w jego 

myśli, w jego sumieniu. Ludzkie serce stanie się podatne na działanie Ducha Bożego, a zachowywanie 

prawa Bożego będzie płynąć z wewnętrznego przekonania człowieka. Dzięki nawróceniu powstało nowe 

serce i nowy duch w człowieku (por. Ez 18,31), dzięki czemu Lud Boży będzie postępował w 

sprawiedliwości, bez potykania się.  

 

2. NOWE PRZYMIERZE WEDŁUG CHRYSTUSA 
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a. Po upływie ok. sześciu wieków, jeremiaszową zapowiedź o „nowym przymierzu” podejmuje autor Listu 

do Hebrajczyków (por. Hbr 8,8), mówiąc o Chrystusie, który stał się „pośrednikiem lepszego przymierza, 

które oparte zostało na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany, to nie szukano 

by miejsca na drugie [przymierze]. Albowiem ganiąc ich, zapowiada: Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a 

zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. [...] Takie jest przymierze, które zawrę z domem 

Izraela w owych dniach, mówi Pan. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę im 

Bogiem, a oni będą Mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj 

Pana! Bo wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego. Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie 

wspomnę więcej na ich grzechy. Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się 

przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia” (Hbr 8,6-8.10-13; por. Hbr 10,16-17). 

 

Boża obietnica zapowiedziana przez Jeremiasza urzeczywistniła się w Chrystusie. Wprawdzie – według 

autora Listu do Hebrajczyków – istnieje głęboki kontrast między starym a nowym przymierzem, istnieje 

wyższość nowego nad starym, to jednak tak Bóg, jak i naród pozostają ci sami. Ten sam Bóg, pragnący 

jedności ze swoim ludem. Ten sam lud, mający potrzebę pojednania z Bogiem.  

 

To „nowe” przymierze i pojednanie Jezus zapowiedział podczas Ostatniej Wieczerzy: „Ten kielich to Nowe 

Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22,20). Dopełniło się ono w Wielki Piątek, gdy 

Jezus okazał na swoim przykładzie czym jest – zapowiadane przez Jeremiasza – „nowe serce”, do końca 

posłuszne Bogu.  

 

b. W dzisiejszej Ewangelii obserwujemy jeden z etapów oddziaływania tego nowego przymierza, które 

ogarnia nie tylko Żydów, ale również pozostałe narody. „A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon 

[Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy”, będący dla Żydów reprezentantami pogan. 

Prawdopodobnie chodzi o kategorię „bojących się Boga”, czyli o pogan sympatyzujących z judaizmem, 

choć nie należących formalnie do judaizmu (por. Dz 17,16-17). „Oni więc przystąpili do Filipa, 

pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa»”. W języku 

janowym słowo „zobaczyć” oznacza tyle co „poznać, uwierzyć”. A więc nadszedł decydujący moment 

historii; poganie przybyli do Jezusa, prosząc Go o wiarę.  

 

Tę prośbę dawnych Greków tak uwspółcześnił Jan Paweł II, przemawiając do młodzieży: „Odczuwacie w 

głębi waszych serc, że wszystkie dobra ziemskie, wszystkie sukcesy zawodowe, sama miłość ludzka, o 

jakiej marzycie, nie zdołają nigdy spełnić do końca waszych najskrytszych i najgłębszych oczekiwań. 

Jedynie spotkanie z Jezusem będzie mogło nadać pełny sens waszemu życiu: «Stworzyłeś nas bowiem dla 

siebie, i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie» – napisał św. Augustyn (Wyznania, I, 

1). Nie pozwólcie się odwieść od tych poszukiwań. Wytrwajcie w nich, od tego bowiem zależy pełna 

realizacja was samych i wasza radość” (Jan Paweł II, Orędzie na XIX Światowy Dzień Młodzieży – 2004). 

 

Odpowiedź Jezusa na prośbę Greków wydaje się w pierwszej chwili niezrozumiała i jakby nie na temat. Oto 

nadeszła „godzina” uwielbienia Syna Człowieczego. Każdy, kto pragnie ujrzeć Jezusa będzie miał ku temu 

okazję: „Gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. „Wszyscy” – nie 

wykluczając nikogo – zobaczą miłość ukrzyżowaną i zostaną przez nią pociągnięci do wiary w Chrystusa. 

Tak, również my nie jesteśmy tylko plonem nauczania, ale plonem ofiary Jezusa, Jego miłości do końca, aż 

po śmierć.  

 

3. GŁOSZENIE NOWEGO PRZYMIERZA W RADIU „EMAUS” 
 

Głosić tę prawdę dawnym sposobem – przekazując ją jak apostołowie z ust do ust – pozostaje z pewnością 

zasadniczym zadaniem Kościoła. Istnieje jednak dzisiaj – dzięki pomocy środków społecznego przekazu – 

sposób znacznie szybszy głoszenia Ewangelii. Media mogą szybciej prowadzić Chrystusa do wnętrza 

człowieka: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę 

z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3,20). Mogą rozpowszechniać i bronić prawdy oraz troszczyć się o 
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chrześcijańskie wychowanie naszego społeczeństwa. Mogą stać się owym głosem: „wołającego na pustyni: 

Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!” (Mt 3,3). Mogą prowadzić słuchaczy do 

uczestnictwa w życiu Kościoła. Mogą oświecać umysły ludzi i serca „do coraz to wyższych sfer ducha” 

(Miranda prorsus, 118). „Pytam więc: Czy może nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi rozszedł się ich głos i 

aż na krańce świata ich słowa” (Rz 10,18). 

 

To ewangelizujące przepowiadanie ma przed sobą wielki cel, jest nim tworzenie odnowionej ludzkości. 

Celem ewangelizacji jest wewnętrzna przemiana. Radio wtedy ewangelizuje, kiedy boską mocą tej Nowiny, 

jaką głosi, stara się przemienić sumienie poszczególnych ludzi i wszystkich razem, potem także ich 

działalność, a wreszcie ich życie i całe środowisko, w jakim się obracają (por. Evangelii nuntiandi, 18).  

 

Działanie radia – w swoich biblijnych analogiach – przypomina nieco scenę nawrócenia św. Pawła: „Ludzie, 

którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo” 

(Dz 9,7). Radio – podobnie jak cały Kościół – „nie tylko ma głosić Ewangelię w coraz odleglejszych 

zakątkach ziemi i coraz większym rzeszom ludzi, ale także mocą Ewangelii ma dosięgnąć i jakby 

przewracać kryteria oceny, hierarchię dóbr, postawy i nawyki myślowe, bodźce postępowania i modele 

życiowe rodzaju ludzkiego, które stoją w sprzeczności ze słowem Bożym i planem zbawczym” (Evangelii 

nuntiandi, 19). 

 

Takie zadanie ma przed sobą od samego początku – czyli od dnia 23 marca 1995 roku – radio Archidiecezji 

Poznańskiej; odkąd ze studia emisyjnego w pomieszczeniach parafii pw. Matki Odkupiciela na os. 

Władysława Jagiełły nadano pierwszą w historii archidiecezjalnej rozgłośni audycję. Prowadzili ją ks. 

Maciej K. Kubiak – pełniący wtedy obowiązki dyrektora i redaktora naczelnego – oraz ks. Jarosław 

Foltyniewicz, ówczesny wikariusz tamtejszej parafii. W inauguracyjnej audycji wziął udział biskup 

Zdzisław Fortuniak. W ten sposób rozpoczęła się historia rozgłośni. Na początku radio działało wyłącznie 

dzięki pracy wolontariuszy, a program nadawano tylko przez dwie godziny dziennie. 

 

W międzyczasie radiem Emaus kierowali ks. Maciej K. Kubiak (1995-97), ks. Piotr Garstecki (1997-2002), 

ks. Bogusz Lewandowski (2002-2005). Od 2005 roku ponownie – ks. Maciej K. Kubiak, któremu pomaga 

(od 2008) ks. Sławomir Baraniak (dyrektor radia), a od 2009 roku zastępcą redaktora naczelnego jest 

Katarzyna Zagórska. 

 

W październiku 2003 r. rozpoczęto emisję programów z nowej siedziby radia przy ul. Zielonej 2 w 

Poznaniu. W grudniu 2004 roku – jako jedna z pierwszych rozgłośni diecezjalnych w Polsce – Radio Emaus 

rozpoczęło emisję programu przez Internet. Obecnie rozgłośnia nadaje na czterech częstotliwościach, a 

sygnał radiowy dociera do miliona mieszkańców archidiecezji poznańskiej. Nadaje już od 20 lat. 

 

Jest więc za co dziękować. Najpierw jego założycielowi, księdzu arcybiskupowi Jerzemu Strobie. Następnie 

kolejnym redaktorom naczelnym, wszystkim pracownikom radia, prezenterom, dziennikarzom, 

rozmówcom, realizatorom dźwięku, studiu nagrań, darczyńcom, praktykantom, każdemu woluntariuszowi, 

wszystkim przyjaciołom.  

 

Niech archanioł Gabriel – anioł zwiastowania, który prorokom tłumaczył ukryty sens proroctw (por. Dn 

8,13-26; Dn 9,21-22) – pozwoli rozpoznać Radiu Emaus znaki czasów (czyli wydarzenia i zjawiska naszych 

czasów), i – pośród dość rozległego zamętu – dostrzec w nich wskazania mające głębsze znaczenie niż te, 

których dopatruje się w nich bierny widz.  

 

Gdy środki społecznego przekazu tak się rozrosły i stały się tak agresywne, że odłączają nas od nas samych, 

pozbawiają świadomości osobowej i czynią nas zwykłym ekranem, na który padają tysiące obrazów, 

potrzeba kogoś, kto ułatwi nam przejście z pozycji zwykłych obserwatorów na pozycje ludzi myślących. 

Kto ułatwi ewangelijną refleksję nad otaczającą nas i oddziałującą na nas rzeczywistością. Kto wspomoże 

nas w dostrzeżeniu Królestwa Bożego w jego tajemniczym działaniu. Kto pomoże dostrzec zapowiedź 

lepszych czasów (por. Paweł VI, Odczytywanie znaków czasu. Rozważanie w czasie Audiencji Generalnej, 
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Watykan – 16.04.1969). 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec więc, prośmy Boga, który od początku istnienia człowieka na ziemi komunikuje się z ludzkością, 

aby Radio Emaus mogło skutecznie głosić swoim słuchaczom prawdę Bożą i wskazywać drogę do niej. Aby 

to radio, które jest darem Bożym dla naszej archidiecezji i nie tylko, mogło służyć ludziom pomocą na 

drodze do zbawienia.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 30-lecie sakry biskupiej abp. H. Muszyńskiego, 

25.3.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Oto poczniesz i porodzisz Syna. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 30-lecie 

sakry biskupiej Arcybiskupa Seniora Henryka Muszyńskiego (Katedra Gnieźnieńska – 25.03.2015).  

 

Archanioł z nieba posłan był, by witaj Matce Boga rzekł. A kiedy ujrzał, że na jego bezcielesny głos 

bierzesz na siebie ciało, Panie, stanął w zachwycie wołając do Niej: 

 

„Witaj, o wysokości, pojęciom ludzkim niedostępna, 

Witaj, głębiono nawet anielskim okiem niezbadana, 

Witaj, bo jesteś tronem Króla, 

Witaj, bo dźwigasz Tego, co wszystkie dźwiga rzeczy. 

 

Witaj, gwiazdo Słońce nam ukazująca, 

Witaj, łono Boskiego wcielenia, 

Witaj, przez którą stworzenie się odnawia,  

Witaj, przez którą Stwórca dzieckiem się staje. 

Witaj, Oblubienico Dziewicza”  

(Akatyst, Stasis I)  

   

1. TAJEMNICA ZWIASTOWANIA 
 

Dzisiaj przeżywamy w Kościele tajemnicę Zwiastowania Pańskiego, tak wspaniale opiewaną przez 

bizantyjski Akatyst. Wspominamy dzień, w którym:  

 

„Niewidzialny w swojej naturze stał się widzialny w naszej;  

niepojęty chciał być ogarniony;  

istniejący przed wiekami zaczął istnieć w czasie;  

Pan wszechświata przyjął postać służebną zasłaniając swój niezmierny majestat;  

nie podlegający cierpieniu Bóg nie zawahał się być człowiekiem podległym cierpieniu,  

a nieśmiertelny poddał się prawom śmierci”  

(Leon Wielki, Do Flawiana, o Eutychesie, 4).  

 

a. Tajemnica Wcielenia stanowi szczególne świadectwo Bożego upodobania w człowieku. Tę prawdę Jan 

Paweł II wyraził już w swojej pierwszej encyklice: „W tym zbawczym wydarzeniu dzieje człowieka w 

Bożym planie miłości osiągnęły swój zenit. Bóg wszedł w te dzieje, stał się – jako człowiek – ich 

podmiotem, jednym z miliardów, a równocześnie Jedynym! Ukształtował przez swe Wcielenie ten wymiar 

ludzkiego bytowania, jaki zamierzył nadać człowiekowi od początku” (Redemptor hominis,1). To szczyt 

upodobania Boga w człowieku. W tajemnicy Zwiastowania Syn Boży – przez swoje Wcielenie – zjednoczył 

się z każdym człowiekiem. Stał się podobnym do nas we wszystkim – oprócz grzechu. Ludzkimi rękoma 
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pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał. Stał się prawdziwie 

jednym z nas. Dlatego przyjąć tajemnicę Wcielenia, znaczy dostrzec piękno człowieczeństwa zamierzone 

przez Stwórcę.  

 

Czas się wypełnił przez to, że Bóg wszedł w dzieje człowieka i związał się z nim raz na zawsze. Wieczność 

wkroczyła w czas. Wcielenie stało się początkiem całego dzieła Odkupienia dokonanego przez Chrystusa. 

Bez Wcielenia nie byłoby Bożego Narodzenia, nie byłoby publicznej działalności Jezusa i w końcu nie 

byłoby także Jego śmierci i zmartwychwstania. Nie byłoby zbawienia.  

Na niezwykłość tego wydarzenia zwraca uwagę pewien szczegół w życiu liturgicznym Kościoła. Otóż, dwa 

razy w roku – w uroczystość Zwiastowania i Bożego Narodzenia – podczas wypowiadania Credo, po 

słowach: „Za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”, przyklękamy, 

aby w ten sposób uwielbić Boga, który ofiarując nam swojego Syna dał nam dowód swojej uprzedzającej, 

„dotykalnej” miłości. Wszyscy klękają, wyrażając w ten sposób wiarę w to, że skutki Wcielenia są nadal 

żywe dla każdego z uczestników Eucharystii. 

 

„Co zaś dotyczy Maryi – pisał papież Paweł VI – to dzisiejszą uroczystość obchodzi się jako święto nowej 

Ewy, posłusznej i wiernej Dziewicy, która wielkodusznie wypowiedziawszy słowo ‘fiat’, stała się za sprawą 

Ducha Świętego Bożą Rodzicielką, a także prawdziwą matką żyjących i przez przyjęcie do swego łona 

jedynego Pośrednika stała się prawdziwą Arką Przymierza oraz prawdziwą świątynią Boga; czyli jako 

wspomnienie tej chwili, która była najdonioślejsza w tym dialogu nawiązanym przez Boga z człowiekiem w 

sprawie jego zbawienia oraz jako wspomnienie wolnego przyzwolenia Dziewicy i współudziału w 

urzeczywistnianiu Bożego planu odkupienia ludzi” (Marialis cultus, 6). Podobnie jak słońce, mgła i cień 

zstępują na osobę i oplótłszy ją całą nie wyrządzają jej żadnej szkody, jak rosa poranna użyźnia ziemię, w 

niczym jej nie naruszając – tak też Duch Święty zstąpił na Maryję. Dla Boga bowiem nie ma nic 

niemożliwego. 

 

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski” (Łk 1,28), czyli „napełniona Chrystusem”. Ty nie jesteś dla siebie samej, 

ale dla Zbawiciela. Ty całą swoją osobowością jesteś zwrócona do Syna. Dlatego jesteś i będziesz 

niedościgłym wzorem naszego zwracania się ku Chrystusowi, a przez Niego ku Ojcu i Duchowi Świętemu.  

 

b. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy w Polsce Dzień Świętości Życia. W tym dniu, w 

którym Jezus zaczął istnieć na sposób cielesny, chrześcijanie pragną zwrócić uwagę na życie poczęte pod 

sercem każdej z matek na całym świecie.  

 

O wartości tego życia papież Jan XXIII tak się wypowiadał: „Niech więc wszyscy uważają życie ludzkie za 

święte, a to dlatego, że od samego początku wymaga działania Boga – Stwórcy. Ten więc, kto odstępuje od 

tych Bożych praw, nie tylko uwłacza Jego majestatowi i okrywa hańbą siebie samego i rodzaj ludzki, lecz 

także podważa u samych podstaw siłę społeczności, do której należy” (Mater et Magistra, 194).  

 

„Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany 

utożsamia się z najmniejszymi; jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie 

narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek 

środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej 

podstawowe prawa. Gdy państwo nie używa swej władzy w służbie praw tego, który jest najsłabszy, 

zagrożone są podstawy praworządności państwa” (Jan Paweł II, 26.01.1980).  

 

2. ABP HENRYK MUSZYŃSKI  

 

A teraz pora przejść do dzisiejszego jubilata, Arcybiskupa Seniora Henryka Muszyńskiego. W Gnieźnie nie 

potrzeba rozwodzić się nad jego życiorysem, ponieważ wszyscy wielokrotnie o nim słyszeli, dlatego 

ograniczę się do spraw najistotniejszych.  
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Nasz jubilat urodził się w Kościerzynie dnia 20 marca 1933 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął 28 kwietnia 

1957 w Pelplinie. W tamtejszej katedrze otrzymał święcenia biskupie dnia 25 marca 1985 roku. W 

konsekwencji tego faktu wszedł w stan, o którym tak dosadnie wypowiada się św. Grzegorz Wielki: „Czym 

bowiem jest szczyt władzy, jeśli nie burzą duszy, w czasie której okręt serca jest stale poruszany wstrząsami 

myśli, bezustannie tu i tam popędzany, tak że przez nagłe zmiany słów i czynów rozbija się jak o skały” 

(Grzegorz Wielki, Reguła pasterska, 9). Tak, władzę dobrze sprawuje ten, kto umie ją posiadać, a zarazem 

przeciw niej walczyć.  

Dnia 23 grudnia 1987 został przeniesiony na urząd biskupa diecezjalnego diecezji włocławskiej. Tam – w 

1991 roku – podejmował świętego Jana Pawła II w trakcie jego podróży apostolskiej.  

 

25 marca 1992 Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim. Dwukrotnie 

przyjmował w tejże archidiecezji papieża: w Gnieźnie i Bydgoszczy. Był gospodarzem zjazdów 

gnieźnieńskich. Przyczynił się do powrotu tytułu Prymasa Polski do Gniezna.  

W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski był członkiem Rady Głównej (Stałej), wiceprzewodniczącym 

Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczył Podkomisji (potem Komisji) ds. Dialogu z Judaizmem 

(1986–1994). Był wiceprzewodniczącym Rady Naukowej, a także członkiem Komisji Duszpasterstwa 

Ogólnego. Pełnił też funkcję współprzewodniczącego Zespołu ds. Kontaktów Episkopatów Polski i 

Niemiec, a także delegata ds. kontaktów z Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Przewodniczył 

Krajowemu Komitetowi Organizacji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 oraz Zespołowi ds. Rozmów z 

Rosyjskim Kościołem Prawosławnym.  

 

W wymiarze Stolicy Apostolskiej – podczas VIII Zwyczajnego Synodu Biskupów w Rzymie – pełnił 

funkcję sekretarza specjalnego, ponadto brał udział w dalszych trzech synodach. W latach 1990–2005 był 

członkiem Rady Stałej Synodu Biskupów. Papież Jan Paweł II mianował go – w 1994 roku – członkiem 

Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, a następnie członkiem Kongregacji Nauki Wiary.  

 

a. Kto obchodzi tak znaczącą rocznicę sakry biskupiej, ten zazwyczaj ma wiele powodów do duchowej 

radości. Ze wzruszeniem wspomina przełomową chwilę swojego życia, kiedy – przed 30-laty – leżał 

krzyżem pośrodku katedry pelplińskiej, a zgromadzenie liturgiczne śpiewało nad nim: Veni, Creator 

Spiritus. Może wracać myślą do owego niezapomnianego dnia, w którym otrzymał dar biskupstwa.  

 

Ileż to ważnych wydarzeń w życiu naszej Ojczyzny miało miejsce podczas drogi przygotowującej 

arcybiskupa Henryka do kapłaństwa, do biskupstwa i w samym biskupstwie.  

 

Najpierw dzieciństwo w czasie okupacji. O tym okresie tak pisał Einstein: „Jedynie Kościół zagrodził drogę 

hitlerowskim kampaniom zdławienia prawdy. Nigdy przedtem nie interesowałem się Kościołem, lecz dziś 

budzi on we mnie zachwyt i uczucie przy¬jaźni. Jedynie Kościół bowiem miał odwagę i upór, by bronić 

prawdy i wolności moralnej. Muszę wyznać, że to, czymś kiedyś pogardzałem, dziś wychwalam 

bezwarunkowo”.  

 

Na to samo – choć w inny sposób – zwrócił uwagę Hans Frank, zarządzający Generalnym 

Gubernatorstwem: „Kościół jest dla umysłów polskich centralnym punktem zbornym, który promieniuje 

stale w milczeniu i spełnia przez to funkcję jakby wiecznego światła. Gdyby wszystkie światła dla Polski 

zgasły, to wtedy zawsze jeszcze była Święta z Częstochowy i Kościół [...]. Katolicyzm nie jest bowiem w 

tym kraju żadnym wyznaniem, lecz koniecznością życiową” (H. Frank, Dziennik, oprac. S. Piotrowski, 

Warszawa 1956, s. 147).  

 

Za tę rolę odgrywaną w społeczeństwie Kościół w Polsce zapłacił wysoką cenę. Stąd też taka okrutna i 

bezlitosna walka z Kościołem. Zamknięto wiele kościołów, przeznaczając je na magazyny. Setki kościołów, 
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w wyniku działań wojennych zostało zniszczonych. Różnego rodzaju reperkusjami objęto ponad 7300 

księży, zakonników i zakonnic, zamykając ich w obozach koncentracyjnych. W czasie II wojny światowej 

śmierć poniosło ponad 2300 duchownych i zakonnic, w tym 4 biskupów, z czego najwięcej księży 

zamordowano właśnie z diecezji chełmińskiej (303).  

 

Po zakończeniu wojny sytuacja także nie wyglądała ciekawie. Doktryna komunistyczna dążyła do 

zagarnięcia władzy na wszystkich szczeblach życia społecznego oraz politycznego w Polsce. Komuniści 

starali się osiągnąć swoje wpływy również w sferze duchowej, choć na przeszkodzie temu stał Kościół 

katolicki. Był on jedyną niezależną strukturą społeczną, dlatego od początku było wiadomo, że władze będą 

z nim toczyć walkę.  

 

Dopiero zmiany popaździernikowe przyniosły jakąś nadzieję; rzekoma rezygnacja z terroru jako narzędzia 

sprawowania władzy, przyzwolenie na zachowanie małej indywidualnej własności chłopskiej oraz 

marginesu prywatnej inicjatywy w miastach, dopuszczenie możliwości kontaktów Kościoła z Watykanem, 

lecz równocześnie twardy program laicyzacji. Zamiast wojującego ateizmu, partia miała wspierać narastanie 

procesów zobojętnienia religijnego, a temu celowi miało służyć limitowanie budownictwa sakralnego, prasy 

i wydawnictw katolickich.  

 

Aż nadszedł wyjątkowy czas Millenium i peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej we wszystkich 

polskich parafiach. Wybór papieża z Polski i pielgrzymki papieskie.  

 

Potem stan wojenny (13.XII.1981), zamordowanie ks. Popiełuszki (X.1984), wreszcie odzyskanie 

suwerenności i wolności przez nasz naród po długich latach dyktatury komunistycznej. 

 

Trudno wymieniać wszystkie wydarzenia w Kościele, jakie nastąpiły w czasie tych 30 lat. Zostawiły one 

swoje echo w życiu kapłańskim i biskupim obecnego tutaj księdza arcybiskupa Henryka. Echo przeżywane 

indywidualnie i we wspólnocie. 

 

b. Dlatego trzydziesta rocznica jego święceń biskupich jest dobrą okazją do podziękowania Panu Bogu za 

wszystkie osoby, z którymi ksiądz arcybiskup spotkał się na drodze przygotowania do kapłaństwa, a potem 

swojego biskupiego posługiwania. Sprzyjającą okolicznością do wyrażenia wdzięczności tym wszystkim, 

którzy pomogli mu dojść do kapłaństwa. Wdzięczność za tych, których Opatrzność postawiła na drodze jego 

kapłańskiej służby. Za wszystkich, którzy w tym czasie byli dla Niego wielorakim darem duchowym. Czas 

jego biskupiej służby pozwolił Mu niewątpliwie dostrzec, jak bardzo prawdziwe okazały się Chrystusowe 

słowa: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu 

Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, 

matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym” (Mk 10,29-30). 

 

Nasz jubilat pragnie przy tej okazji przeprosić Boga i współbraci za wszelkie zaniedbania i braki, jakie 

miały miejsce w tych trzydziestu latach jego posługi biskupiej, które wyniknęły z ludzkiej słabości. Razem z 

nami prosi miłosiernego Boga, by zechciał darować mu długi duchowe, jakie zaciągnął w ciągu tych lat 

biskupiego posługiwania.  

 

Arcybiskup Muszyński był uczestnikiem wielu radości i cierpień, wielu zawodów i nadziei, pośród których 

pilnie usiłował ukazywać człowiekowi Boga jako ostateczny cel jego życiowego powołania. Dzisiaj więc 

cały Kościół, który jest w Polsce łączy się z nim, składa Bogu dziękczynienie za otrzymane przez Niego 

łaski, udziela mu swego błogosławieństwa i błaga o dalszą Bożą pomoc. Cieszy się przede wszystkim z 

tego, że – mimo wszystkich zawirowań i udręk – życie wierne jest wciąż możliwe.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Nie zapominajmy dzisiaj w naszych modlitwach o zmarłych kapłanach z rocznika święceń kapłańskich 

arcybiskupa Henryka.  
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Z okazji tej znaczącej rocznicy nie może też zabraknąć naszej modlitwy o nowe, liczne i święte powołania 

kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nigdy nie zabrakło świętych kapłanów, zakonników i zakonnic w służbie 

Ewangelii.  

 

Maryjo, Matko Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, umacniaj naszego jubilata swoją nieustanną 

opieką, zwłaszcza wtedy, gdy jego droga stanie się trudna, a zmęczenie bardziej odczuwalne. Panno Wierna, 

wyjednaj u swego Syna, by nigdy nie zabrakło Mu odwagi do dawania pełnego świadectwa o Chrystusie. 

Bądź z Nim i pozwól Mu do końca pełnić wolę Twojego Syna.  

 

Na koniec parafraza psalmu 103: 

 

Słuchajcie Pana, wy którzy nie wiecie, 

żeście sługami Jego boskiej woli: 

Sławcie te dzieła, jakie stworzył w świecie, 

ty, Duszo, ciesz się, że’ć ciało nie boli. 

(Ps 103 w: Psalmy króla Dawida, B. Drozdowski)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Niedziela Palmowa, 29.3.2015 

Abp Stanisław Gądecki. Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach. Niedziela Palmowa czyli Męki 

Pańskiej „B” (Katedra Poznańska – 29.03.2015). 
 

Niedziela Palmowa jest wielką bramą, wprowadzającą nas w Wielki Tydzień, w którym Jezus podąża ku 

końcowej chwili swojego ziemskiego życia. Udaje się na święto Paschy – obchodzone na pamiątkę 

wyzwolenia z Egiptu – będące znakiem nadziei na ostateczne wyzwolenie. Wie, że czeka Go nowa Pascha i 

że to On sam zajmie miejsce składanych w ofierze jagniąt, ofiarowując samego siebie na krzyżu. Pośród 

okrzyków rzeszy i uniesienia uczniów, którzy słowami psalmów wyznają w Nim Mesjasza – tylko On sam 

zna do końca swoją ziemską przyszłość. Tylko On jeden rozumie aż do końca, co napisali o Nim prorocy. 

Już podczas swojego tryumfalnego wjazdu jest posłuszny aż do śmierci na krzyżu (por. Flp 2,8). 

   

1. TRYUMFALNY WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY 
 

Dla dzisiejszego słuchacza relacje o wjeździe naszego Pana do świątyni jerozolimskiej mogą wydawać się 

pozbawione większego znaczenia, ale dla ówczesnych Żydów były to wydarzenia pełne tajemniczych 

znaczeń. Zbliżanie się Jezusa do Jerozolimy było zamierzone przez Niego jako akt symboliczny. W każdym 

fragmencie tego wydarzenia kryje się biblijne nawiązanie do królowania Jezusa.  

 

Św. Marek twierdzi, że już w momencie wyjścia z Jerycha „spory tłum” szedł za Nim (Mk 10,46). Do tych 

ludzi dołączyli świadkowie cudu, jaki Jezus dokonał wskrzeszając Łazarza na przedmieściach Jerozolimy. 

„Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wówczas, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z 

martwych. Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił” (J 12,17-18).  

 

a. przygotowanie w Betanii  

 

Gdy Jezus zbliżył się do Betanii i Betfage na Górze Oliwnej posłał dwóch swoich uczniów: „Idźcie do wsi, 

która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi 

nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj!”. Jezus egzekwuje prawo rekwirowania środków 

transportu, które przysługiwało królowi.  

 

„A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, Córo Syjońska! Oto Król twój 
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przychodzi, siedząc na oślęciu” (J 12,14-15). Jest to spełnienie proroctwa Zachariasza, według którego 

Mesjasz – w czasach ostatecznych – uroczyście wjedzie do Jerozolimy na osiołku: „Oto Król twój idzie do 

ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy” (Zach 9,9).  

 

Po zarzuceniu płaszczów na zwierzę Jezus zasiada na nim, co nawiązuje z kolei do sceny wyniesienia na 

tron króla Salomona: „Potem król Dawid rozkazał: [...] Posadźcie Salomona, mego syna, na moją własną 

mulicę i prowadźcie go do Gichonu. Potem niech go tam namaszczą [...] na króla nad Izraelem. Potem 

pójdziecie za nim. On zaś przyszedłszy, zasiądzie na moim tronie i on będzie królował po mnie, bo ja 

rozkazałem, aby był wodzem nad Izraelem i nad Judą” (1 Krl 1,32-35). 

 

b. uroczysta procesja  

 

Z miejsca znaczącego, z Góry Oliwnej Jezus udaje się do świątyni. Przez tę górę uciekał król Dawid przed 

Absalomem (por. 2Sm 15,30), a teraz przez tę samą górę powraca jego Potomek. Prorocy zapowiadali 

nadejście Mesjasza od strony Góry Oliwnej (por. Za 14,4-5; Jl 3,3-4; 4.2). 

 

„Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze”. Ta czynność była wyrazem hołdu dla władcy, nawiązaniem do 

tradycji królewskiej. Kiedy np. Jehu został obwołany królem Izraela, jego słudzy: „pospiesznie zdjęli swoje 

okrycia, rozesłali je pod nim, na samych stopniach” (2 Krl 9,13).  

 

Oprócz płaszczy rozesłanych na drodze, tłum przybyły na święto witał Jezusa powiewając zielonymi 

gałązkami i liściami palmowymi. Był to tradycyjny obyczaj towarzyszący nadzwyczajnym, zwycięskim 

wydarzeniom (por. Ps 118, 27; 2 Mch 10,5.7; 1 Mch 13,51). Liście palm nadawały się do celebrowania 

takich wydarzeń, ponieważ niezależnie od pory roku, nawet w czasie długotrwałej suszy utrzymują zieleń, 

barwę życia. Na starożytnych mozaikach męczennicy otaczający tron Boga i Baranka trzymają w rękach 

liście palmy, symbol zwycięstwa, a jednocześnie wierności aż do przelania krwi. 

 

Najlepiej tę radość ze zwycięstwa wyraża – cytowany przez Ewangelistę – psalm 118, pieśń pochwalna 

towarzysząca procesjom, charakterystyczna dla żydowskich obchodów Paschy i głównych uroczystości roku 

liturgicznego. Procesja przechodzi ulicami Jerozolimy („namioty sprawiedliwych”) i dociera do świątyni (do 

„bramy sprawiedliwości”), gdzie gromadzi się z radością wokół ołtarza, wychwalając – razem z królem – 

Najwyższego Boga:  

 

„Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości:  

chcę wejść i złożyć dzięki Panu.  

Oto jest brama Pana,  

przez nią wejdą sprawiedliwi.  

Kamień odrzucony przez budujących  

stał się kamieniem węgielnym.  

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!  

Błogosławimy wam z domu Pańskiego. 

Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach,  

aż do rogów ołtarza”  

(Ps 118,19-20.22.26-27). 

 

Najbardziej jednoznacznie sens wjazdu odczytał Jan Ewangelista: „Nazajutrz wielki tłum, który przybył na 

święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. 

Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz Król izraelski!” (J 12,12-13). 

„Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie” to jedno z imion Mesjasza.  

 

c. wejście do świątyni  
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„Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł 

razem z Dwunastoma do Betanii”. Jezus wiedział, co czeka Go w tym mieście. Wielu było przekonanych, że 

On przybywa przejąć władzę królewską. I mieli rację, tyle tylko że chodziło Mu o odwrotność tego, co 

człowiek uważa za władzę.  

 

2. PÓJŚCIE CHRZEŚCIJANINA ZA CHRYSTUSEM 

 

A dzisiaj to my uczestniczymy w liturgii Niedzieli Palmowej, która nam przypomina tamten „ingres”. W 

obrzędzie liturgicznym uobecniamy to wszystko, co czynili i mówili uczniowie Jezusa na drodze, która 

prowadziła ich do Jerozolimy. Podobnie jak oni trzymamy w rękach gałęzie palmowe i wyśpiewujemy 

słowa uwielbienia.  

 

Co oznacza nasze dzisiejsze przyłączenie się do procesji tych, którzy razem z Jezusem szli do Jerozolimy, 

sławiąc Go jako króla Izraela? Czy jest to coś więcej niż ceremonia, piękny zwyczaj? Czy ma to coś 

wspólnego z naszym życiem, z naszym światem?  

 

Nasze dzisiejsze „pójście za Jezusem” to nic innego jak wola złączenia naszego losu z losem Jezusa. Dla 

pierwszych uczniów oznaczało to porzucenie własnych spraw i wybranie zawodu ucznia. To „pójście za” 

było czymś zewnętrznym, a zarazem bardzo wewnętrznym. W wymiarze zewnętrznym oznaczało chodzenie 

za Jezusem podczas Jego wędrówek po Palestynie. Natomiast wymiar wewnętrzny to nowe ukierunkowanie 

życia, w którym punktami odniesienia nie jest już własna samorealizacja, lecz całkowite bycie do dyspozycji 

Jezusa. Zaprzestanie traktowania zysku, kariery, sukcesu za ostateczny cel własnego życia, a uznanie za 

autentyczne kryteria osoby Jezusa. To wybór między życiem tylko dla siebie, a oddaniem siebie dla 

większej sprawy; na służbę prawdzie i miłości (por. Benedykt XVI, Pan puka do bram świata. Niedziela 

Palmowa. Rzym – 1.04.2007). 

 

„Idąc za Jezusem” przyłączamy się obecnie do rzeszy uczniów Jezusa, pełnych entuzjazmu i radości. 

Podobnie jak oni chwalimy Pana za wszystkie cuda, których byliśmy świadkami. Także my widzieliśmy 

przecież cuda dokonane przez Chrystusa. Widzieliśmy jak – pod Jego wpływem – ludzie rezygnowali z 

wygodnego życia i poświęcili się całkowicie służbie potrzebującym. Widzieliśmy, jak dodał On ludziom 

odwagi do tego, by przeciwstawiali się przemocy i kłamstwu, robiąc w świecie miejsce dla prawdy. Jak w 

ukryciu nakłonił mężczyzn i kobiety, aby wprowadzali pojednanie tam, gdzie była nienawiść a pokój, gdzie 

panowała wrogość. 

 

My każdego dnia staramy się iść za Jezusem, który – w Eucharystii – przychodzi do naszego wnętrza. Jako 

pielgrzymi idziemy do Niego, On zaś jako Pielgrzym wychodzi naprzeciw nam i włącza nas w proces swego 

„wchodzenia” w kierunku krzyża i zmartwychwstania (por. J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, t. II, 21). 

Okrzykiem Hosanna! pozdrawiamy Tego, który raz przyjąwszy ciało i krew i stawszy się człowiekiem, na 

powrót je oddaje za nas.  

 

W Wielkim Tygodniu Jezus przypomni nam Eucharystię, największy dar, jaki można sobie wyobrazić. Da 

nam swoje Ciało i Krew, swoje życie, swoją miłość. Na tak wielki dar chcemy odpowiedzieć darem z nas 

samych. Przed Chrystusem rozpościeramy – jak płaszcze – w postawie wdzięczności i uwielbienia nasze 

życie. Wysławiajmy Go i mówmy: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Król Izraela.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Nie mogąc znieść okrzyków rzeszy, faryzeusze zażądali: „Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom”. Jezus 

odpowiada: „Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą” (Łk 19,39-40). Oby martwe kamienie 

nie zawstydzały żywych ludzi. Niech nasze serca i sumienia wołają głośniej od nich! (por. Jan Paweł II, Oby 

kamienie nie zawstydzały żywych ludzi. Homilia w Niedzielę Palmową. Rzym – 30.03.1980).  
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„O Jezu, Proroku ludu wychodzącego na Twoje spotkanie, wsiadłeś na osiołka i dałeś przykład przedziwnej 

pokory, gdy oklaskiwał Cię nadbiegający lud, gdy ścinał gałązki i drogę wyściełał szatami. Gdy tłumy 

śpiewały hymny pochwalne. [...] Przyłącz się do Pana nieba i ziemi, siedzącego na grzbiecie źrebięcia, idź 

za Nim zawsze z gałązkami oliwki i palmy; z uczynkami pobożności i zwycięskich cnót (św. Bonawentura).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza św. Krzyżma, 2.4.2015  

Abp Stanisław Gądecki, Ustanowienie kapłaństwa. Msza św. Krzyżma (Katedra Poznańska - 

2.04.2015)  

   

Ekscelencje Księża Biskupi,  

Prowincjałowie i Wyżsi Przełożeni Zakonni,  

Kapituło Katedralna,  

Władze i Profesorowie Wydziału Teologicznego,  

Moderatorzy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego,  

Drodzy Bracia Kapłani,  

Diakoni i Klerycy,  

Ministranci i Członkowie służb liturgicznych,  

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie, który w dniu dzisiejszym ustanowił sakrament Kapłaństwa i 

Eucharystii!  

   

W Wielki Czwartek, podczas porannej Mszy św. Krzyżma, gromadzą się kapłani w każdej diecezji na całym 

świecie wokół swojego biskupa. Skupiają się na wymownej liturgii, w czasie której jest święcone święte 

Krzyżmo oraz olej chorych i katechumenów. „Dzisiaj chcemy na nowo rozważać tajemnicę tamtej nocy. 

Musimy często powracać w duchu do Wieczernika, gdzie możemy czuć się «u siebie». O naszej więzi z 

Wieczernikiem można by powiedzieć to, co Psalmista mówi o więzi różnych ludów z Jerozolimą: «Ten się 

tam urodził» - Ps 87 [86], 6" (Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku).  

W tę wielką uroczystość trzeba poruszyć trzy zagadnienia: ustanowienie kapłaństwa Starego Testamentu, 

ustanowienie kapłaństwa Nowego Testamentu oraz kapłaństwo w ujęciu arcybiskupa Jerzego Stroby, 

którego popiersie pragniemy dzisiaj poświęcić.  

   

   

1. USTANOWIENIE KAPŁAŃSTWA STAREGO TESTAMENTU  
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Gdy idzie o pierwszą sprawę, czyli o ustanowienie kapłaństwa Starego Testamentu, to warto najpierw 

przypomnieć sobie, że kapłaństwo to nie było powołaniem, ale - urzędem dziedzicznym. Biblia nie 

wspomina nigdy o jakimś szczególnym wezwaniu czy wybraniu Bożym w odniesieniu do kapłanów (jak to 

czyni np. w przypadku królów albo proroków). Bóg wybiera pokolenie Lewiego do służby w Jego 

sanktuarium, ale nie pociąga to za sobą jakiegoś szczególnego charyzmatu zainteresowanej jednostki. Nomi-

nacja kapłanów dokonuje się bez interwencji Boga (por. Sdz 17,5; Sdz 17,10; 1 Sm 7,1; 1Krl 2,27; 12,31).  

Najbardziej rozbudowany rytuał powygnaniowego namaszczenia arcykapłana i kapłanów [kohen - hiereus - 

kapłan, prezbiterzy (zekanim - starszyzna)] znajdziemy w 29. rozdziale Księgi Wyjścia (Wj 29,1-35), „przez 

to zaś namaszczenie przetrwa kapłaństwo w ich pokoleniach na wieki" (Wj 40,15).  

Księga Wyjścia przekazuje nam powygnaniowy ryt święcenia kapłanów. Rozpoczyna się on od 

przygotowania ofiar: „ W ten zaś sposób postąpisz, gdy będziesz wyświęcał ich na kapłanów: weźmiesz 

młodego cielca i dwa barany bez skazy, i chleby niekwaszone i placki niekwaszone, zaprawione oliwą 

przaśne chleby i przaśne placki i przaśne podpłomyki pomazane oliwą. Upieczesz je z najczystszej mąki 

pszennej i włożywszy je w ten sam kosz, w koszu złożysz je na ofiarę jednocześnie z młodym cielcem i 

dwoma baranami" (Wj 29,1-3).  

   

Dalej przechodzi się do obmycia kandydatów: „Aaronowi zaś i synom jego rozkażesz zbliżyć się do wejścia 

do Namiotu Spotkania i obmyjesz ich wodą" (Wj 29,4).  

   

Następną czynnością jest nałożenie stroju kapłańskiego: „Potem weźmiesz szaty i ubierzesz Aarona w 

tunikę, w suknię, w efod, w pektorał, i przymocujesz go przepaską efodu. A włożywszy mu tiarę na głowę, 

umieścisz święty diadem na tiarze. Nałożenie szat nie jest więc zakończeniem rytu świeceń, ale wstępem do 

niego.  

   

Dopiero po nałożeniu szat następuje namaszczenie: „Następnie weźmiesz olej do namaszczenia i wylejesz 

go na jego głowę, i namaścisz go. [...] Synom też jego każesz się przybliżyć i ubierzesz ich w tuniki oraz 

przepaszesz ich pasem, i okryjesz głowy ich mitrami, i będzie należało do nich kapłaństwo na mocy 

nieodwołalnego prawa. I wprowadzisz Aarona i jego synów w czynności kapłańskie" (Wj 29,5-9).  

 

Po namaszczeniu następuje składanie ofiar, począwszy od ofiary za grzech: „Potem przyprowadzisz 

młodego cielca przed Namiot Spotkania, i położą Aaron i jego synowie ręce na głowie cielca. I zabijesz go 

przed Panem przy wejściu do Namiotu Spotkania. [...] Jest to ofiara za grzech" (Wj 29,10-11).  

 

Po ofierze za grzech przechodzi się do ofiary całopalenia: „Weźmiesz następnie pierwszego barana, i 

położą Aaron i synowie jego ręce na głowie tego barana. I zabijesz potem tego barana. [...] Jest to ofiara 

całopalenia dla Pana, miła woń, ofiara spalana dla Pana" (Wj 29,15-16 ).  

 

Po ofierze całopalenia składało się ofiarę wyświęcenia: „A potem weźmiesz drugiego barana, Aaron zaś i 

jego synowie włożą ręce na jego głowę. I zabijesz barana, a wziąwszy nieco jego krwi namaścisz nią 

wierzch prawego ucha Aarona i wierzch prawego ucha jego synów i duże palce ich prawej ręki i nogi, i 

pokropisz krwią ołtarz dokoła. I weźmiesz nieco krwi, która jest na ołtarzu, i oleju do namaszczania, i 

pokropisz Aarona i jego szaty, i jego synów i ich szaty, aby był poświęcony razem ze swymi szatami, a z 

nim także jego synowie i szaty jego synów. [...] To jest baran [ofiary] wyświęcenia" (Wj 29,19-21).  
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Wreszcie dochodzi się do obrzędu kołysania, który uważany jest nieraz za najważniejszy w rycie święcenia 

dawnych kapłanów: „[Weźmiesz] też bochen chleba i placek przyrządzony na oliwie i podpłomyk z kosza 

przaśników, które są przed Panem. Wszystko to położysz na dłonie Aarona i na dłonie jego synów, i 

wykonasz gest kołysania przed Panem. Weźmiesz to potem z ich rąk i spalisz na ołtarzu nad całopaleniem 

jako miłą woń przed Panem. Jest to ofiara spalana dla Pana" (Wj 29,23-25).  

   

Samo święcenie dawnych kapłanów było tak ważne, że dokonywano je nie przez jeden, ale przez cały 

tydzień: „I postąpisz z Aaronem i z synami jego zupełnie tak, jak ci poleciłem: przez siedem dni będzie 

trwało wprowadzanie w czynności kapłańskie. I cielca na ofiarę za grzech złożysz każdego dnia na 

przebłaganie i przez tę ofiarę za grzech oczyścisz ołtarz i namaścisz go, aby go uświęcić" (Wj 29,35-36).  

   

Głównym zajęciem starotestamentalnym kapłanów będzie składanie ofiar oraz stwierdzanie istnienia lub nie 

choroby trądu. Dzisiaj żydowscy „kapłani" są w dalszym ciągu szanowani we wspólnotach religijnych, 

pierwsi są wzywani do czytania Tory, oni też udzielają kapłańskiego błogosławieństwa, oraz przestrzegają 

pewnych praw i ceremonii, takich np. jak wykup pierworodnych.  

2. USTANOWIENIE KAPŁAŃSTWA NOWEGO TESTAMENTU  

   

a. Jezus jako kapłan  

   

Z punktu widzenia judaizmu Chrystus nie mógł być kapłanem, bo nie należał do pokolenia Lewiego, lecz do 

pokolenia Judy. Dlatego nie został powołany przez Boga na ten urząd według pochodzenia cielesnego, jak 

Aaron, ale według pochodzenia duchowego, jak Melchizedek (por. Hbr 5,4-6; Hbr 7,1). Na wzór kapłana 

„bez ojca bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia" (Hbr 7,3).  

   

Ewangeliści nie zanotowali, by sam Jezus określał siebie mianem kapłana, a jednak mówiąc o swojej misji 

posługiwał się On terminologią kapłańską. Przedstawił swoją śmierć jako ofiarę i przyrównał ją do ofiary 

złożonej przez Mojżesza u stóp Synaju (por. Mk 14,24; Wj 12,7.13), do ofiary przebłagalnej (por. Mk 10,45; 

14,24; Iz 53). W ten sposób Jezus stał się kapłanem swojej własnej ofiary.  

   

Także w listach Pawłowych posłannictwo Jezusa jest przedstawiane w kategoriach kapłańskich. W śmierci 

Jezusa dostrzega ofiarę baranka paschalnego (por. 1Kor 5,7), a także ofiarę składaną w Dniu Przebłagania 

(por. Rz 3,24).  

   

Najpełniej jednak o Chrystusie jako kapłanie mówi List do Hebrajczyków: „Poprzysiągł Pan, a nie będzie 

żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki. [...] I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała 

im trwać przy życiu, Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać 
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na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać 

za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, 

oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni 

arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To 

bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie" (Hbr 7,21.23-27). Dlatego sam Chrystus jest 

prawdziwym kapłanem, a inni są tylko Jego sługami.  

   

Ta odkupieńcza ofiara Chrystusa jest jedyna, wypełniona raz na zawsze, ona uobecnia się w Ofierze 

eucharystycznej Kościoła.  

   

b. apostołowie jako kapłani  

   

W Nowym Testamencie kapłanami nazywani są wszyscy wyznawcy Jezusa. „Wy jesteście - tak mówi św. 

Piotr do współwyznawców - wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem 

Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do 

przedziwnego swojego światła" (1P 2,9). Apokalipsa nazywa wyznawców Chrystusa wprost kapłanami: 

Chrystus uczynił nas „królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swojemu" (1,6). Kapłanami nazywa się tu zatem 

wszystkich ochrzczonych, bez rozróżniania świeckich i duchownych. Przez sakramenty chrztu i 

bierzmowania. Są oni poświęcani jako święte kapłaństwo, oddają Bogu kult w Jezusie; tak jak On i wraz z 

Nim (por. KKK, 1546).  

   

A jednak - podczas swej publicznej działalności - Jezus wybrał również „Dwunastu", przekazując im swoją 

władzę (por. Mt 10,8.40; 18,18) i ustanawiając kapłaństwo hierarchiczne. Przygotował ich do głoszenia 

Słowa Bożego i do składania ofiary eucharystycznej (por. Łk 22,19). Wierni tej podwójnej misji, 

apostołowie ustanawiają następnie poszczególnych przełożonych nad gminami (por. Dz 14,23; 20,17; Tt 

1,5). Paweł nazywa przełożonych tytulaturą kapłańską: „szafarze tajemnic Bożych" (1Kor 4,1) czy „słudzy 

Nowego Przymierza" (2Kor 3,6); mówi także o posługiwaniu liturgicznym (por. Rz 1,9;15,15),  

Chociaż kapłaństwo hierarchiczne (biskupów i prezbiterów) oraz kapłaństwo wspólne wszystkich wiernych, 

jedno i drugie we właściwy sobie sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusowym, to jednak 

różnią się one co do istoty. Podczas gdy kapłaństwo wspólne wiernych urzeczywistnia się przez rozwój łaski 

chrztu, przez życie wiarą, nadzieją i miłością, przez życie według Ducha, to kapłaństwo urzędowe służy 

kapłaństwu wspólnemu. Przyczynia się ono do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan. Jest ono jednym 

ze środków, przez które Chrystus nieustannie buduje i prowadzi swój Kościół. Dlatego przekazuje się je 

przez osobny sakrament, a mianowicie sakrament święceń" (KKK,1547).  

   

3. KAPŁAŃSTWO ARCYBISKUPA STROBY  

   

Trzecia kwestia to postać księdza arcybiskupa Stroby i jego życie kapłańskie, które zostało pięknie 

scharakteryzowane - przez Ojca Świętego oraz Nuncjusza Apostolskiego w Polsce - w listach 

gratulacyjnych z okazji 40-lecia biskupstwa (1998 rok):  
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a. LIST GRATULACYJNY OD OJCA ŚWIĘTEGO  

   

„Dziękuję Bogu za bezcenny dar powołania i za długie lata wiernej, pełnej poświęcenia i miłości służby 

Kościołowi powszechnemu, a zwłaszcza Kościołowi w Polsce. Przypadły one na trudny okres dla całego 

narodu. Był to bowiem czas prześladowań Kościoła i dyskryminacji ludzi wierzących. Pomimo tych 

trudności Ksiądz Arcybiskup z wielką odwagą i mądrością, w duchu zawierzenia Bogu prowadził 

powierzony Mu Lud Boży. Pragnę przy tej okazji wspomnieć jeszcze raz wielkie zasługi Księdza 

Arcybiskupa na polu duszpasterstwa ogólnego w Polsce, a zwłaszcza katechetyki. Nie mogę pominąć też 

wielkiej pracy i jakże trudnego niejednokrotnie działania na polu stosunków państwo-Kościół" (Watykan, 

dnia 14 listopada 1998 r.).  

   

b. LIST GRATULACYJNY NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE  

   

„W historię Kościoła na trwałe wpisała się pełna poświęcenia 40-letnia posługa biskupia Waszej 

Ekscelencji: najpierw jako Biskup Pomocniczy i Wikariusz Generalny w Diecezji Gorzowskiej, następnie 

jako pierwszy Biskup Diecezjalny w nowoutworzonej Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, później jako 

Arcybiskup Metropolita Poznański, wdrażający z przekonaniem - w życie Kościoła lokalnego - 

postanowienia Soboru Watykańskiego II.  

   

W pamięci duchownych i wiernych świeckich Kościoła, który jest w Polsce, zapewne pozostanie aktywny 

udział Waszej Ekscelencji w Soborze Watykańskim II, w pracach Rady Konferencji Biskupów Europy, jako 

jej wieloletni wiceprzewodniczący i odpowiedzialny za katechezę w Europie, udział w Synodach Biskupów: 

1977 r. - w sprawach katechizacji; 1985 r. - z okazji 20. rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II; 

1991 r. - w Synodzie Biskupów Europy, a także posługa Księdza Arcybiskupa: w Radzie Głównej 

Episkopatu Polski; w pracach Komisji Wspólnej Rządu PRL i Episkopatu Polski, później jako 

współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu RP i Episkopatu, następnie jako współprzewodniczący 

zespołu redakcyjnego Komisji Wspólnej, przygotowującej Ustawę o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego; dalej jako przewodniczący delegacji Episkopatu w Komisji Mieszanej Stolicy Apostolskiej i 

Konferencji Episkopatu Polski ds. Konwencji między Stolicą Apostolską i Polską; wreszcie jako członek 

Papieskiej Komisji ds. Katechizmu Kościoła Katolickiego i członek Komisji Stolicy Apostolskiej ds. 

Konkordatu" (Warszawa, dnia 16 listopada 1998 r.).  

   

c. MYŚLI ARCYBISKUPA STROBY O KAPŁAŃSTWIE  

   

Pośród myśli o kapłaństwie arcybiskupa Jerzego, dzisiaj szczególnie cenne - dla naszego posługiwania - 

wydają mi się następujące:  
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Najpierw o przyczynie wyboru stanu kapłańskiego: „Zastanawiałem się nieraz nad tym, z jakim motywem 

związana była moja pierwsza myśl o kapłaństwie. [...] Łączyła się ona gdzieś w pierwszych latach szkoły 

podstawowej z przekonaniem, że kapłaństwo zabezpiecza najlepiej zbawienie. [...] Sądzę, że motywacja ta 

była powiązana głęboko z przeświadczeniem o ważności wartości Bożych, wartości wiecznych. 

Doświadczenie zaś uczy, że realizacja powołania zależy w wysokim stopniu od tego, jakie miejsce zajmują 

w naszym życiu wartości Boże" (Homilia wygłoszona z okazji 25-lecia biskupstwa w Metropolitalnym 

Seminarium Duchownym w Poznaniu - 19.11.1983).  

   

Następnie o sposobie sprawowania urzędu kapłańskiego: „Parafia i Kościół rosną bezinteresowną 

miłością kapłana, bezinteresownym poświęceniem wiernych. Przez nią rozwija się Kościół, scala się jego 

wspólnota. A jeśli ktoś szuka własnej korzyści, niszczy tę wspólnotę Kościoła. Sprawia, że ona zamiera. 

Widać stąd, że słowo o bezinteresownym dawaniu siebie, za cenę czego człowiek odnajduje siebie i zyskuje, 

nie tylko nie rodzi pesymizmu, lecz buduje, urzeczywistnia i rozwija człowieka. I dopiero na tym tle 

rozumiemy w pełni słowo Chrystusa: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, a bliźniego 

twego jak siebie samego" (por. Mt 22,37-39). Człowiek powołany jest nie do tego, by gromadził, lecz by 

darował siebie w bezinteresownej miłości. [...] Człowiek odnajduje siebie w miarę jak bezinteresownie daje, 

a traci siebie, gdy gromadzi, kiedy myśli tylko o sobie" (Homilia z okazji Jego 50-lecia kapłaństwa, Katedra 

Poznańska - 20.12.1992).  

   

Wreszcie o głównych sposobach troski o własne kapłaństwo: „Powołanie to problem całego życia. [...] Bo 

powołanie kapłańskie jest bardziej zagrożone po otrzymaniu święceń, aniżeli było w seminarium. Stąd po 

święceniach kapłańskich musi ono być otoczone tym większą opieką. Trzeba zatroszczyć się o to, by było 

światłem wytyczającym drogę, miało ową siłę, która porządkuje całość życia kapłańskiego. [...]  

Jak trzeba budować powołanie, scalać je, bronić go w kapłaństwie? Najpierw przez modlitwę. Kapłan musi 

mieć czas na modlitwę. [...] Z kryzysem modlitwy zaczyna się kryzys powołania. Powołanie jakby się wtedy 

rozwadnia, coraz mniej kształtuje życie kapłańskie. Modlitwa jest wołaniem o pomoc, wołaniem 

koniecznym, bo powołanie jest ponad siły człowieka. Lecz modlitwa jest także refleksją, jest 

zastanawianiem się nad tym, jaki jest mój stosunek do powołania, jak skutecznie kształtuje on moje życie 

kapłańskie.  

   

Drugi element, który kształtuje, scala i buduje powołanie, to jest zaangażowanie w pracę kapłańską całym 

sercem i całą duszą, bez obliczania godzin i zmniejszania ich ilości. To pełne zaangażowanie zbliża do 

Bożej rzeczywistości. Ono pogłębia przeżycie wartości naszego powołania i dlatego buduje powołanie.  

   

Trzecim momentem koniecznym dla obrony powołania i budowania go jest świadomość, że do życia 

kapłańskiego należy ofiara. Być kapłanem, to nie tylko zaaprobować, ale zrozumieć głęboko sens ofiary. 

Uzupełnia ona to, czego nie dostaje naszej pracy. Bardzo ważnym wyrazem tej ofiary jest celibat kapłański, 

czyli bezżenność i czystość z miłości do Królestwa Bożego. Celibat zachowany konsekwentnie i w pełni 

buduje powołanie kapłańskie, scala je i pomnaża skuteczność pracy kapłańskiej" (Homilia podczas święceń 

kapłańskich, Katedra Poznańska - 15.V.1986).  
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Ostatnia myśl jest jednocześnie przestrogą dla nas: „Każdy człowiek odpowiada przed Bogiem za każdy 

swój czyn i za każde słowo. Tym więcej kapłan, który pełni swoją służbę kapłańską zarówno wtedy, gdy 

spełnia czynności sakralne czy naucza, jak wtedy, gdy wykonuje inną pracę lub odpoczywa. Za całość 

swego życia odpowiada kapłan przed Bogiem, przed Kościołem i przed człowiekiem" (Homilia podczas 

Mszy św. koncelebrowanej w ramach Konferencji Rejonowych dla kapłanów w oktawie Wielkanocy, 

Poznań - 1984).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec, Drodzy Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, dziękuję serdecznie każdemu z Was za Waszą 

dzisiejszą, liczną obecność i pełne bogatej refleksji uczestnictwo. Udziałem wielu z was jest radość i 

entuzjazm, inni być może cierpią, zaznają zmęczenia i czują się zagubieni. We wszystkich pragnę uczcić ten 

wizerunek Chrystusa, który otrzymaliście wraz ze święceniami, owo niezatarte „znamię", które wyróżnia 

każdego z Was. Jest ono znakiem szczególnej miłości Chrystusa, której doświadcza każdy kapłan i na którą 

może zawsze liczyć, aby iść dalej z nowym entuzjazmem, dążąc do coraz większej wierności.  

   

W Wielki Czwartek nie możemy zapomnieć o naszych chorych współbraciach, a także o starszych 

kapłanach, którzy ze względu na wiek i dolegliwości są tutaj nieobecni, lecz nadal uczestniczą w budowaniu 

Kościoła, dopełniając w swoim ciele „braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół" (Kol 

1,24).  

Za chwilę odnowimy nasze przyrzeczenia kapłańskie. Ponowimy gorące postanowienie, by stać się coraz 

wierniejszym obrazem Najwyższego Kapłana, który nas wzywa do tego, byśmy brali z Niego przykład i 

ofiarowywali dzień po dniu nasze życie za zbawienie owczarni, którą powierzył naszej opiece.  

Powierzam każdego z Was i Waszą codzienną posługę Maryi, Matce Kapłanów. Niech Ona uprosi Wam to, 

abyście nigdy nie przyzwyczaili się do Tajemnicy złożonej w Wasze ręce. Niech wyprosi dla Kościoła 

liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne; wielu wiernych i wspaniałomyślnych sług ołtarza.  

Serdecznie dziękuję Wam za codzienny, kapłański trud i życzę Wam oraz Waszym wspólnotom parafialnym 

błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego! 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza Wieczerzy Pańskiej, 2.4.2015  

Abp Stanisław Gądecki, Ustanowienie Eucharystii. Msza Wieczerzy Pańskiej (Katedra Poznańska - 

2.04.2015).  

   

Od początku świata leje się dwojakiego rodzaju krew. Z jednej strony krew niewinnego Abla, który został 

zabity przez swojego brata. Leje się ona także dzisiaj w wielu zakątkach ziemi. Jest to krew, której głos 

dociera do uszu Bożych. Krew, która głośno woła.  

   

Od samego początku pojawia się też inna krew, która ma być ze strony człowieka ekspiacją, 

zadośćuczynieniem. Jest nią najpierw krew niewinnego baranka, którego zabijają Izraelici i malują nią 



1333 
 

odrzwia, aby ich chroniła. Wiemy, że jest ona - jak i krew wielu innych zabitych zwierząt ofiarnych - 

jedynie zapowiedzią krwi, która rzeczywiście coś może.  

   

1. PASCHA EGIPSKA  

   

„Pascha" w języku hebrajskim znaczy „przejście". Po raz pierwszy świętowano ją w Egipcie.  

   

„Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: „Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, 

będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego 

miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za 

mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej 

jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co 

każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę.  

   

Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o 

zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej 

samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie 

będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, 

nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na 

następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na 

waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć 

Pana.  

   

Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i 

odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w 

których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, 

gdy będę karał ziemię egipską" (Wj 12,1-13).  

   

„Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Odłączcie i weźcie baranka dla waszych 

rodzin i zabijcie jako paschę. Weźcie gałązkę hizopu i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczyniu, i krwią z 

naczynia skropcie próg i oba odrzwia. Aż do rana nie powinien nikt z was wychodzić przed drzwi swego 

domu. A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to 

ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi wejść do tych domów, aby [was] zabijał.  

   

Przestrzegajcie tego przykazania jako prawa na wieki ważnego dla ciebie i dla twych dzieci! Gdy zaś 

wejdziecie do ziemi, którą da wam Pan, jak obiecał, przestrzegajcie tego obyczaju. Gdy się was zapytają 

dzieci: cóż to za święty zwyczaj? - tak im odpowiecie: To jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie 

ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił" (Wj 12,21-27).  
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„O północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu: od pierworodnego syna faraona, który siedzi na 

swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszelkie pierworodne z 

bydła. I wstał faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzanie i wszyscy Egipcjanie. I podniósł się 

wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. I jeszcze w nocy kazał faraon 

wezwać Mojżesza i Aarona, i powiedział: Wstańcie, wyruszajcie z pośrodka mojego ludu, tak wy, jak 

Izraelici! Idźcie i oddajcie cześć Panu według waszego pragnienia. Weźcie ze sobą owce wasze i woły, jak 

pragnęliście, i idźcie. Proście także o łaskę dla mnie. I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej wyszli 

z kraju, gdyż mówili: Wszyscy pomrzemy" (Wj 12,29-33).  

   

„A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat. I oto tego samego dnia, po upływie 

czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał Pan nad 

wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla 

wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia" (Wj 12,40-42).  

   

Bóg, który milczał w Egipcie przez 430 lat, usłyszał wołanie uciskanego ludu, ulitował się nad nim, ocalił 

jego pierworodnych i cudownie wyzwolił. To była pierwsza Pascha, pierwsze zbawcze „przejście" Pana.  

   

Święto Paschy stało się wspomnieniem wyjścia z Egiptu. Po zajęciu ziemi obiecanej, a następnie po 

wygnaniu do Babilonu rozproszeni w niewoli Izraelici - podczas święta Paschy - dziękowali za uwolnienie z 

niewoli egipskiej, a zarazem prosili o łaskę nowego wyzwolenia. W ich obchodach Paschy aktualizowała się 

przeszłość, rodziła się nadzieja nowego wybawienia z niewoli, wzmacniała się wiara w Boga Wybawiciela.  

   

2. PASCHA JEZUSA  

Jezus - w sposób doskonały wierny Prawu - niewątpliwie każdego roku obchodził święto Paschy. 

Ewangelista Łukasz potwierdza, że obchodził to święto po raz ostatni w przeddzień swojej śmierci: „Tak 

nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: 

«Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć». [...] Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, 

i przygotowali Paschę" (Łk 22,7-8.13).  

   

Jezus bierze Apostołów i zasiada z nimi w Wieczerniku, aby spożyć wieczerzę paschalną i równocześnie 

dokonać czegoś zupełnie nowego. Przed rozpoczęciem wieczerzy Jezus wyznał, że oczekiwał jej z wielkim 

utęsknieniem. Miała to być Jego pożegnalna uczta paschalna z apostołami. Jezus bowiem zapowiedział 

podczas niej swoją śmierć. „Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę 

cierpiał»" (Łk 22,15). „Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do 

owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego" (Mt 22,29).  

   

Wieczernik stał się miejscem ustanowienia Eucharystii. To tam Chrystus wziął w swoje ręce chleb, połamał 

go i rozdał uczniom mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane» 
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(por. Mt 26, 26; Łk 22, 19; 1Kor 11, 24). Potem wziął w swe ręce kielich napełniony winem, powiedział im: 

«Bierzcie i pijcie, to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za 

wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów» (por. Mk 14, 24; Łk22, 20; 1Kor 11, 25). Te słowa nie 

tylko zapowiadają śmierć Jezusa, składanego w ofierze podobnie jak baranek paschalny w Egipcie, ale 

także wskazują, że będzie to śmierć ekspiacyjna, na przebłaganie grzechów. W słowach „To jest ciało moje" 

idzie nie tylko o cielesną powłokę Jezusa, ale o Jego osobę.  

   

Łukasz pisze także, iż przed podaniem kielicha uczniom Jezus odmówił modlitwę dziękczynną. Używa przy 

tym czasownika eucharisteo, („odmówiwszy dziękczynienie" - Łk 22,17). Od tego właśnie czasownika 

pochodzi nazwa Eucharystia.  

   

Czy Apostołowie, którzy uczestniczyli w Ostatniej Wieczerzy, byli świadomi tego, co oznaczały słowa 

wypowiedziane wówczas przez Chrystusa? Prawdopodobnie nie. Stało się to dla nich jasne dopiero po 

przeżyciu wydarzeń, jakie miały miejsce od wieczora Wielkiego Czwartku do poranka Wielkiej Niedzieli.  

   

Ustanowienie Eucharystii uprzedzało wydarzenia, które wkrótce miały nastąpić, począwszy od konania w 

Getsemani, gdzie „Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię" (Łk 22, 44). Gdzie 

rozpoczynało się przelewanie krwi - tej samej Krwi, którą nieco wcześniej ofiarował Kościołowi jako napój 

zbawienia podczas Ostatniej Wieczerzy. Ostatecznie zostanie ona wylana na Golgocie, stając się narzędziem 

naszego Odkupienia: „Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, [...] nie przez krew kozłów 

i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął wieczne 

odkupienie" (Hbr 9, 11-12).  

   

Słowa „pić kielich" w symbolice semickiej oznaczają męczeństwo. Dając zatem apostołom do wypicia 

kielich, Jezus oznajmia im, że jest z nimi ściśle zjednoczony. Wszyscy oni bowiem pić będą z tego samego 

kielicha i dzięki temu będą mieli udział w męce swojego Pana.  

   

Tak to krew nowego baranka paschalnego przyczyni się odtąd do ocalenia tych, którzy wierzą w Chrystusa: 

„Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej" (Wj 12,13).  

   

Klemens Rzymski - u samych początków istnienia Kościoła - wzywa nas: „Spójrzmy na krew Chrystusa. 

Przekonajmy się jak jest drogocenna dla Jego Ojca. Przelana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu 

światu łaskę skruchy". Właśnie w tym momencie, jak w każdej Eucharystii, stajemy wobec Krwi Chrystusa. 

Stajemy wobec Krwi, która woła z tej ziemi w sposób jedyny, wyjątkowy.  

   

3. NASZA PASCHA  
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Ofiara Chrystusa ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus wrócił 

do Ojca, dopiero wtedy, kiedy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej. W ten sposób każdy 

wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców.  

   

Już w pierwszych relacjach o życiu Kościoła słyszymy o podjęciu praktyki Eucharystii. Św. Paweł powie: 

„Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i 

dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! 

Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi 

mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę! Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo 

pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie" (1 Kor 11,23-26).  

Zaś św. Łukasz - w Dziejach Apostolskich - doda: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w 

łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2,42). „Łamanie chleba" oznacza właśnie Eucharystię. Kościół żyje od 

Paschy do Paschy. Celebruje ją uroczyście nie tylko raz w roku, ale także w każdą niedzielę. Naszą Paschę z 

Chrystusem przeżywamy w każdej Eucharystii, gdy przechodzimy od tego, czego stary człowiek w nas 

oczekuje dla siebie, do tego, czego oczekuje od nas Bóg.  

   

Po dwóch tysiącach lat nadal trwamy dalej w tym obyczaju Kościoła, mając przed oczyma duszy to, co 

wydarzyło się w wieczór Wielkiego Czwartku, podczas Ostatniej Wieczerzy i po niej. Tą wiarą przez wieki 

żyły całe pokolenia chrześcijan. Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii 

objawia nam miłość, która posuwa się «aż do końca» (por. J13,1) - miłość, która nie zna miary.  

   

Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, 

ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby, jak też dar Jego dzieła zbawienia. Nie pozostaje ono 

ograniczone do przeszłości, skoro to, kim Chrystus jest, to, co uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, 

uczestniczy w wieczności Bożej, przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne (por. Ecclesia de 

Eucharistia, 12-13).  

   

Kościół żyje nieustannie odkupieńczą ofiarą i zbliża się do niej nie tylko przez pełne wiary wspomnienie, 

ale też poprzez aktualne uczestnictwo, ponieważ ofiara ta wciąż się uobecnia, trwając sakramentalnie w 

każdej wspólnocie, która ją sprawuje przez ręce konsekrowanego szafarza. W ten sposób Eucharystia 

umożliwia ludziom współczesnym dostąpienie pojednania, które Chrystus uzyskał raz na zawsze dla 

ludzkości wszystkich czasów. W rzeczywistości: «Ofiara Chrystusa i ofiara eucharystyczna są jedną ofiarą». 

Nauczał o tym wyraźnie już św. Jan Chryzostom: «Ofiarujemy wciąż tego samego Baranka, nie jednego 

dziś, a innego jutro, ale zawsze tego samego. Z tej racji i ofiara jest zawsze ta sama. [...] Również teraz 

ofiarujemy tę żertwę, która wówczas była ofiarowana i która nigdy się nie wyczerpie» (por. Ecclesia de 

Eucharistia, 12).  

   

Święty Ambroży mówi tak: „Jeśli za każdym razem Krew wylewa się na odpuszczenie grzechów, 

powinienem zawsze Ją przyjmować, aby ciągle odpuszczała moje grzechy. Ponieważ ciągle grzeszę, 

powinienem mieć zawsze lekarstwo". Kapitalna perspektywa, jaką dostrzegł ten Ojciec Kościoła. „Ponieważ 

ciągle grzeszę, powinienem mieć ciągle lekarstwo".  
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ZAKOŃCZENIE  

   

„Panie, zostań z nami,  

Boże w Hostii utajony,  

bądź pochwalony, bądź adorowany,  

teraz i na wieki". Amen!  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wigilia Paschalna, 4.4.2015  

Abp Stanisław Gądecki, Radosna noc Kościoła. Wigilia Paschalna (Katedra Poznańska - 4/5.04.2015).  

   

W tę świętą, Wielką Noc, Kościół na całej ziemi czuwa, rozważając najważniejsze etapy historii zbawienia. 

Pochyla się nad tekstami Pisma Świętego, które - począwszy od Księgi Rodzaju aż po Ewangelię - ukazują 

główny zarys Bożego planu wobec człowieka i ludzkości. Odsłaniają się przed naszymi oczyma dzieje 

zbawienia od stworzenia aż po odkupienie, od Starego do Nowego Przymierza.  

   

Podczas tej Wigilii Paschalnej - matki wszystkich wigilii - każdy człowiek może rozpoznać nie tylko 

historię zbawienia ludzkości, ale również swoją własną historię zbawienia, której fundamentalnym 

momentem jest odrodzenie w Chrystusie przez chrzest.  

   

„O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania 

Chrystusa".  

   

   

1. ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA  

   

Na czym właściwie polega zmartwychwstanie Jezusa? Ewangeliści mocno podkreślają, że Jezus 

zmartwychwstały jest tym samym Jezusem, którego znali przed Jego śmiercią. Nie był On bezcielesnym 

duchem ani zjawą, efektem reanimacji. Po swoim zmartwychwstaniu jadł ze swoimi uczniami, a oni 

dotykali Jego boku, widzieli Jego rany. Nie było to więc zwykłe wskrzeszenie - jak w przypadku syna 

wdowy z Nain, czy Łazarza.  
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Było to, to samo ciało, lecz nie takie samo. W miejsce „ciała ziemskiego" pojawiło się „ciało niebieskie". 

Św. Paweł tłumaczy tę przemianę odwołując się do obrazu ziarna zasianego w ziemię. Ziarno wrzucone w 

ziemię ulega rozkładowi, a potem wyrasta łodygą i kłosem. „Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. 

Zasiewa się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; sieje 

się słabe - powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe [soma psychikon] - powstaje ciało duchowe [soma 

pneumatikon]. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie" (1 Kor 15,42-44). Dotyczyło to 

przede wszystkim Jezusa, który „zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli" (1 Kor 15,20). 

Tak więc ciało ziemskie, podległe zniszczeniu uległo przemienieniu i uwielbieniu, przez co 

Zmartwychwstały „ukazał się w innej postaci [en hetera morfe] dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi" 

(Mk 16,12).  

   

Wyraźmy to samo, patrząc z innej strony. Śmierć Jezusa była aktem miłości wyrażonej w darze z siebie. 

„Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twej 

łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem" (Ps 40,11). Jego komunia z Bogiem stanowiła 

najściślejszą komunię z miłością Bożą, a ta jest silniejsza od śmierci. Zmartwychwstanie było niejako 

eksplozją miłości. Zapoczątkowała ona nowy wymiar życia, w które - w sposób przemieniony - została 

również włączona materia i z którego wyłonił się nowy świat (Benedykt XVI).  

   

   

2. ZMARTWYCHWSTANIE CHRZEŚCIJANINA  

a. Co znaczy zmartwychwstanie Jezusa dla chrześcijanina? Cud ożywienia umarłego Jezusa w ostatecznym 

rozrachunku byłby czymś nieistotnym dla nas, gdyby dotyczył tylko Jego samego. Ale zmartwychwstanie 

Jezusa było czymś więcej. Było ono najbardziej decydującym przeskokiem w całkowicie nowy wymiar, 

przeskokiem w kompletnie nowy porządek dotyczący nas i całych naszych dziejów.  

   

Owa eksplozja zmartwychwstania przenika chrześcijanina na Chrzcie świętym, w którym zostaliśmy 

włączeni w nowy wymiar życia, które dotarło do nas i nas przeniknęło. Dotarło do nas w formie zwycięstwa 

nad grzechem, złem, śmiercią, nad tym wszystkim, co gnębi nasze życie i czyni je mniej ludzkim. Sprawiło, 

że stało się możliwe nasze zmartwychwstawanie w doczesności.  

   

Często jesteśmy zmęczeni, rozczarowani, smutni, odczuwamy ciężar naszych grzechów, myślimy, że nie 

podołamy? Nie zamykajmy się w sobie, nie traćmy ufności, nie ulegajmy zniechęceniu. Nie ma takich 

sytuacji, których Bóg nie mógłby odmienić, nie ma takiego grzechu, którego nie mógłby nam przebaczyć, 

jeśli się na Niego otworzymy  

   

Zgódźmy się - wzywa papież Franciszek - aby Zmartwychwstały wszedł w nasze życie. Przyjmijmy Go z 

ufnością. Jeśli dotąd byłeś od Niego daleko, zrób mały krok, a On przyjmie cię z otwartymi ramionami. Jeśli 

jesteś obojętny - zaryzykuj, nie rozczarujesz się. Jeśli zdaje ci się, że trudno za Nim iść, nie lękaj się, 

powierz się Jemu, bądź pewien, że On jest blisko ciebie, jest z tobą i obdarzy cię pokojem, którego szukasz, 

i siłą, by żyć tak, jak On chce (por. Franciszek, Wigilia paschalna. Homilia - Bazylika Watykańska - 

30.03.2013).  
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Nie wszyscy zgadzają się na przebycie tej drogi w Kościele i z Kościołem. Niektórzy katolicy odrzucają 

Kościół i chcą iść własną drogą do Boga. Chcieliby dojść do zbawienia w pojedynkę. Wspólnotę wiary 

odbierają pochopnie jako zagrożenie dla własnej wolności, a chodząc po bezdrożach, wydaje im się, że idą 

własną drogą. Czasami to odrzucanie Kościoła jest pozorne. Podobnie jak małżonkowie potrafią sobie 

powiedzieć wiele przykrych rzeczy, lecz kiedy burza minie, okazuje się, że oni tak naprawdę się kochają, a 

tylko nerwy im puściły. Są też takie odejścia, które wydają się trwałe. Co do różnych złych rzeczy, jakie 

wygaduje się dzisiaj na Kościół, wydaje mi się, że więcej w tym chwilowych emocji i nieprzemyślanego 

naśladownictwa, niż rzeczywistego odejścia od Kościoła. Pamiętajmy o tym, że Jezus umarł za nas i 

zmartwychwstał, „żeby rozproszone dzieci Boże gromadzić w jedno".  

   

Inni z kolei - żyjąc w drugich związkach - chcieliby przystępować do Komunii św. Nie wiedzą, że - choć 

ułożyli sobie życie niezgodnie z nauką Pana o małżeństwie - to jednak wskutek tego nie przestali należeć do 

Kościoła i pełne pojednanie z Bogiem - nawet jeżeli trudne - zawsze jest dla nich możliwe.  

   

Inną palącą dzisiaj kwestią jest dyskusja o życiu osiąganym metodą in vitro. Co do poglądów społecznych 

na temat in vitro - twierdzi Ojciec Salij - przyszłość jeszcze nas z nich przeegzaminuje. W rozdygotanej 

emocjonalnie atmosferze, jaką wokół tego problemu stworzono, pominięto milczeniem argumenty 

poważnych przeciwników tej metody - jak choćby te, które w książce „Przezroczysta komórka" podaje 

Jacques Testart, swego czasu jeden z jej promotorów. Dość przypomnieć, że w jego laboratorium zostało 

poczęte pierwsze urodzone we Francji dziecko powołane do życia tą metodą. To prawda, że wielu ludzi 

widzi w sprzeciwie Kościoła wobec tej drogi starań o dziecko przejaw zacofania. Dokładnie o coś 

podobnego oskarżano Kościół, kiedy w okresie międzywojennym sprzeciwiał się ustawom o przymusowej 

sterylizacji osób, które „nie powinny mieć dzieci". Ówczesna opinia publiczna oceniała te ustawy jako 

przejaw rzetelnej troski o zdrowe społeczeństwo. Kiedy jednak w roku 1997 Szwedzi ujawnili bezmiar 

krzywd, jakie wyrządzono pod osłoną tych ustaw, katolicy mogli być dumni z tego, że Stolica Apostolska i 

wielu biskupów wielokrotnie protestowało przeciw tym niegodziwym ustawom.  

   

b. Z kolei ze strony ludzi niewierzących często słyszę samousprawiedliwianie się, że owszem bardzo 

chcieliby wierzyć, ale Pan Bóg nie dał im łaski wiary.  

   

Takie usprawiedliwienie jest wielkim nieporozumieniem. Pan Bóg bowiem „pragnie, by wszyscy ludzie 

zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1Tm 2,4) i wszystkim towarzyszy na tej drodze swoją łaską.  

   

Ale jednocześnie Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną i zdolną do wolności. On przychodzi do nas 

ze swoją łaską właśnie jako do istot rozumnych i wolnych. Przychodzi z łaską, która oczyszcza, poszerza i 

pogłębia naszą rozumność i wolność.  

A zatem w moim ręku jest wolny wybór. Moja wierność łasce to mój wolny wybór, który dokonuje się 

dzięki łasce i w przestrzeni łaski. Natomiast moja niewierność łasce to także mój wolny, własny wybór, 

który się dokonuje wbrew łasce. Niewierność łasce ma w sobie coś z duchowego samobójstwa.  
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Istnieje, niestety, coś takiego jak tajemnica niewierności łasce. Ktoś nie zakorzeniony ostatecznie w 

miłości Bożej, kogo pragnienia są skierowane zarówno w stronę dobra, jak przeciw niemu, może nie poddać 

się wpływowi łaski i podjąć wybór wprost przeciwny dobru (zwłaszcza, że wierność łasce często wymaga 

od nas ofiary, przezwyciężenia siebie). Swoją niewiernością człowiek może się zupełnie zamknąć na łaskę. 

Można nawet popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który nie będzie odpuszczony ani w tym, ani 

w przyszłym życiu.  

   

Ludzie, którzy po latach oddalenia wracają do Boga, często odczuwają wdzięczność, że Bóg ich w końcu do 

siebie przyprowadził, ale jednocześnie poczucie winy, że kiedyś od Niego odeszli. Sądzę, że można sobie 

wyobrazić sporo odejść od wiary, które uważamy za naganne z punktu widzenia moralnego. Na przykład, 

jeśli ktoś porzuca wiarę tylko ze względu na wygodę, albo jakieś spodziewane korzyści. Albo jeśli ktoś 

kompletnie zamknął się na głębsze wymiary rzeczywistości i prowadzi życie duchowo puste. Lub jeśli 

czyjeś oddalenie od wiary jest następstwem niezgodnych z wiarą czynów i postaw. Już dawno odkryto 

prawdę, że jeśli nie postępujesz tak jak wierzysz, zaczynasz wierzyć tak jak postępujesz.  

   

Ostatecznie jednak - chociaż Bóg wszystkim ofiaruje łaskę wiary - nie jest naszą rzeczą potępiać 

konkretnych niewierzących. Powinniśmy raczej cieszyć się z dobra, które czynią oraz szanować tych 

wszystkich, którzy w pocie czoła szukają prawdy. Zamiast sądzić niewierzących, musimy raczej stawiać 

sobie pytania, do jakiego stopnia my sami - naszym niezgodnym z wiarą postępowaniem - przyczyniamy się 

do niewiary naszych bliźnich. Winniśmy prosić Boga, żeby przebaczył nam nasze winy i raczył naprawić to, 

co zepsuliśmy. „Nie sądźmy" znaczy w tym przypadku nie tylko: „nie wolno nam potępiać", ale również: 

„nie wolno nam usprawiedliwiać". Panu Bogu zostawmy sąd (por. O. Salij, Łaska wiary).  

   

3. CHRZEST  

Od najdawniejszych czasów w Wigilię Paschalną we wspólnocie chrześcijańskiej udzielano sakramentu 

Chrztu świętego. Również tej nocy 10 katechumenów - zanurzonych z Chrystusem w Jego śmierci - wraz z 

Nim powstanie do życia wiecznego. W ten sposób powtórzy się cud tajemniczego odrodzenia duchowego.  

   

Drodzy katechumeni! Dzisiaj - na mocy Chrztu świętego - staniecie się członkami Kościoła, który jest 

ludem pielgrzymującym, już w Abrahamie powołanym do wiary i przeznaczonym do tego, by stał się 

błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi (por. Rdz 12,1-3). Bądźcie wierni Temu, który was 

wybrał i powierzcie Mu całe wasze życie.  

   

Chrzest święty stanowi skok jakościowy do nowego świata, który - począwszy od Chrystusa - nieustannie 

przenika nasz świat, przemienia go i pociąga do siebie. Chrzest to coś innego niż zapisanie się do pobożnego 

stowarzyszenia. To coś więcej niż zwykłe obmyciem, oczyszczenie i przyozdobienie duszy. Chrzest jest 

śmiercią i zmartwychwstaniem, przemianą starego w nowe życie.  
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Św. Paweł wyjaśnia nam najprościej na czym polega Chrzest, odwołując się do historii własnego życia: 

„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus" (Ga 2,20). Po Chrzcie „ja" Pawła, jego tożsamość 

zmieniła się. I nie chodzi tu o jakieś doświadczenie mistyczne, które mogło stać się jego udziałem. Nie, to 

cała jego osoba została włączona w większy podmiot, włączona w Chrystusa. Mogą nas dzielić kontynenty, 

kultury, struktury społeczne czy nawet epoki historyczne, a jednak - kiedy się spotykamy - mamy tego 

samego Pana, tę samą wiarę, nadzieję i miłość, które nas kształtują.  

W tym miejscu pragnę serdecznie pozdrowić każdego i każdą z Was - drodzy katechumeni - którzy 

przyjmiecie za chwilę sakrament Chrztu, Bierzmowania i Komunię świętą. Macie za sobą różne historie 

życiowe. Dzisiejsza chwila jest dla Was najoczywistszym dowodem na darmowość łaski wiary. Pozdrawiam 

Wasze rodziny, przyjaciół i tych, którzy Was przygotowywali do przyjęcia tego sakramentu.  

   

4. ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH  

Drodzy wierni, zgromadzeni w tej prastarej katedrze, wzniesionej wkrótce po Chrzcie Mieszkowym. Także 

Wy zjednoczycie się za chwilę z katechumenami, odnawiając Wasze przyrzeczenia chrzcielne. Na nowo 

wyrzekniecie się szatana i jego uczynków, aby niewzruszenie trwać przy Bogu. W ten sposób potwierdzicie 

Waszą wolę życia zgodnego z Ewangelią.  

Ostatecznie bowiem chodzi o to, abyśmy w naszym duchu zwrócili się do Chrystusa, prawdziwego światła. 

Jemu pozostawmy wszelkie troski, które nas wiążą, nasze lęki, nasze rozproszenia. Trzeba zawrócić z 

błędnie obranych kierunków. Trzeba na nowo zwrócić się do Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. 

Trzeba stawać się permanentnymi „konwertytami", którzy całym swoim życiem zwracają się do Pana. 

Trzeba chronić nasze serce przed siłą ciążenia, która ściąga nas w dół. W górę serca! Tak Panie, spraw, 

abyśmy się stali ludźmi paschalnymi, ludźmi światła, w których płonie ogień Twojej miłości.  

   

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec słowa poety oraz życzenia:  

 

„Prawda przedwieczna, miłość bezdenna  

Powstaje z grobu w sile przemożnej,  

I płynie jego postać promienna  

Tam, gdzie się we łzach lud kaje trwożny...  

   

Chrystus zmartwychwstał! i ty, człowiecze,  

Zmartwychwstań jasny z otchłani grzechu,  
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Wykąp się w blasku, co z nieba ciecze,  

Zaczerpnij życia w wiosny oddechu"  

(Artur Oppman)  

   

Chrystus zmartwychwstał. Z tej racji życzę wszystkim tutaj obecnym, członkom Waszych rodzin, 

wszystkim moim Diecezjanom, a także naszym Rodakom - również tym, którzy przebywają poza granicami 

naszej Ojczyzny, słuchaczom Katolickiego Radia Emaus, radosnych świąt wielkanocnych.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Piątek, 3.4.2015 

Abp Stanisław Gądecki. Mój Sługa usprawiedliwi wielu. Wielki Piątek (Katedra Poznańska – 

3.04.2015). 
 

Wielki Piątek upamiętnia te wydarzenia, które rozpoczynają się wyrokiem śmierci wydanym na Pana 

Jezusa, a kończą ukrzyżowaniem Chrystusa i złożeniem do grobu. Jest to dzień pokuty, postu i modlitwy, 

czas udziału w Męce Pańskiej. W ten dzień zgromadzenie liturgiczne wraca myślą – z pomocą słowa 

Bożego i znaków – do historii ludzkości niewiernej Bożemu zamysłowi, która – dzięki cierpieniu 

Niewinnego – zyskuje usprawiedliwienie w oczach Bożych.  

   

Z tej racji warto dzisiaj przemyśleć nieco sprawę cierpienia proroka, cierpienia Jezusa oraz cierpienia 

chrześcijanina.  

 

1. CIERPIENIE PROROKA  

 

Pierwszą kwestią są cierpienia proroka. O nich właśnie usłyszeliśmy w odczytanej na początku czytań 

liturgicznych czwartej pieśni Sługi Jahwe. Kim był ów tajemniczy „Sługa”? Dla jednych była to osoba 

zbiorowa; naród izraelski, który na skutek wspomnianych ówczesnych wydarzeń wojennych został przez 

Babilończyków wzgardzony, wzbudził u nich odrazę, stał się ich niewolnikiem (por. Iz 49,7). O takiej 

zbiorowej postaci powie później Maryja w kantyku Magnificat: „ujął się za sługą swoim, Izraelem” (Łk 

1,54).  

 

Dla innych – co jest bardziej prawdopodobne – nie idzie wcale o naród, ale o pojedynczą osobę. W pewnym 

sensie nawet o syntezę cech charakterystycznych dla wielu osobistości starotestamentalnych. Tytuł „sługi” 

nosili: Abraham (Rdz 26,24), Jakub (Rdz 32,10), Mojżesz (Wj 14,31), Jozue (Sdz 2,8), Dawid (2 Sm 7,5; 

1Krl 11,32), Salomon (1Krl 1,19, 3,6), czyli ludzie natchnieni przez Ducha Bożego.  

 

W dzisiejszej pieśni Sługi Jahwe jest to najprawdopodobniej prorok, który tak się przedstawia: „Pan Bóg 

Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące” 

(Iz 50,4). Tak właśnie zdaje się rozumieć to dworzanin królowej Kantaki, którego napotyka apostoł Filip: 

„A czytał ten urywek Pisma: Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak 

On nie otwiera ust swoich. [...] Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? – zapytał 

Filipa dworzanin. A Filip wychodząc z tego /tekstu/ Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie” (Dz 

8,32.34-35).  
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Tenże Sługa jest wybrańcem Boga, na którym spoczął Duch Pański. On został ustanowiony przymierzem. 

To on nauczy Prawa tak Izraela jak i narody pogańskie (Iz 49,6). Odnowi przymierze ze wszystkimi ludźmi. 

On też w związku z pełnieniem tej funkcji będzie prześladowany. „Podałem grzbiet mój bijącym i policzki 

moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie 

wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie 

doznam” (Iz 50,6-7). Z jednej strony przypomina on proroka Jeremiasza, który tak mówi o sobie samym: 

„Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę 

obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. 

Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: «Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!» Wszyscy 

zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: «Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i 

wywrzemy swą pomstę na nim!»” (Jr 20,7-8.10). Z drugiej strony jest też podobny do proroka Ezechiela, o 

którym mówi Bóg: „Oto Ja uczyniłem twarz twoją odporną jak ich twarze i czoło twoje twardym jak ich 

czoła, dałem ci czoło jak diament, twardszy od krzemienia. Nie bój się ich, nie lękaj się ich oblicza, chociaż 

są ludem opornym” (Ez 3,8-9).  

 

Bóg uczynił swego Sługę ofiarą za grzechy jego ludu, a on się temu nie sprzeciwił. „Spodobało się Panu 

zmiażdżyć Go cierpieniem”, a on „sam się dał gnębić” (Iz 53,7). 

Pieśń mówi dosłownie o specyficznej kategorii ofiar, zwanych po hebrajsku `ašam (Iz 53,10). Jest to – 

znana z Księgi Kapłańskiej – tzw. ofiara zadośćuczynienia za grzechy. Składano ją jako zadośćuczynienie 

za świętokradztwo, kradzież i grzechy popełnione w sposób nieświadomy: „Jeżeli kto popełnił nieuczciwość 

i zgrzeszy przez nieuwagę przywłaszczając sobie rzeczy poświęcone Panu, to przyniesie jako swoje 

zadośćuczynienie dla Pana baranka bez skazy, wziętego spośród drobnego bydła, którego wartość 

wynosiłaby według oszacowania dwa sykle srebra według wagi przybytku na ofiarę zadośćuczynienia. To, 

co sobie grzesznie przywłaszczył z rzeczy poświęconych, zwróci, oddając ponadto jedną piątą wartości, i 

odda to kapłanowi. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za niego, ofiarując za niego baranka 

zadośćuczynienia, i będzie mu grzech odpuszczony” (Kpł 5,15-16; por. Kpł 7,1-5).  

 

Pieśń zapowiada, że Sługa „Ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży”. Wprawdzie nie mówi tymi słowami 

wyraźnie o zmartwychwstaniu, ale jest otwarta na życie po śmierci. Jeśli „mnogie narody się zdumieją, 

królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego” 

(Iz 52,15), to z pewnością samo skazanie na śmierć niewinnego człowieka nie może uchodzić za coś 

niesłychanego. Czymś niesłychanym natomiast byłoby przywrócenie zmarłego do życia.  

 

Wszystko to – co czytamy u Izajasza – wydaje się nawiązywać do przepowiedni starca Symeona, 

zapowiadającego Jezusa jako „światło na oświecenie pogan”, a także jako „znak, któremu sprzeciwiać się 

będą” (Łk 2,32.34). Z proroctwa Izajaszowego wyłania się zatem postać Proroka, tego, który przychodzi na 

świat, aby dać świadectwo prawdzie. Tego, który ze względu na prawdę zostanie odrzucony przez swój lud, 

a Jego śmierć stanie się źródłem usprawiedliwienia dla „wielu”. Jest to obraz tak bliski i wierny Jezusowi, 

jakby Izajasz patrzył własnymi oczyma na wydarzenia Męki Chrystusowej, dlatego dawne pokolenia 

chrześcijan nazywały ten tekst po prostu „Męką Pana naszego Jezusa Chrystusa według Izajasza”.  

 

2. CIERPIENIE JEZUSA  

 

Izajaszowy obraz Sługi wybitnie odpowiada postaci Jezusa. Kiedy ewangeliści opisują chrzest Jezusa, 

wówczas wyraźnie odwołują się do tego tekstu: „Oto mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Iz 

40,1; Mt 3,17). Chrzciciel nie tylko zapowiada Chrystusa jako Tego, który „przychodzi” w Duchu Świętym, 

ale zarazem Tego, który „przynosi” Ducha Świętego. Chrzciciel pozostaje tu wiernym echem Izajasza – z 
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tym jednak, że u proroka te słowa odnosiły się do przyszłości, podczas gdy w nauczaniu Chrzciciela 

stanowią one bezpośrednie wprowadzenie do nowej rzeczywistości mesjańskiej. Jan Chrzciciel wskazuje na 

Niego mówiąc: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29), w czym zawiera się zwięzła 

synteza wszystkiego, co mówią pieśni o cierpiącym Słudze Jahwe. „Baranek Boży” na ustach Jana 

Chrzciciela jest nie mniej radykalnym wyrazem prawdy o Odkupicielu, jak „Sługa Jahwe” u Izajasza.  

 

Od samego początku swej działalności Jezus postrzegał siebie jako Sługę Jahwe. Czytając w nazaretańskiej 

synagodze słowa Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie...”, 

odniósł je do siebie: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,17.21). Sam Jezus postrzega 

siebie jako Sługę, czyniąc do tego wyraźną aluzję: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz 

żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45; por. Mt 20,28). Podobną myśl znajdziemy w 

opisie umywania nóg Apostołom (por. J 13,3-4.12-15). 

 

Ze Sługą utożsamia Go – jeszcze przed Jego śmiercią – ewangelista Mateusz: „Faryzeusze zaś wyszli i 

odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się 

stamtąd. [...] Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Oto mój Sługa; którego wybrałem, Umiłowany 

mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. 

Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie 

ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać 

będą” (Mt 12,14-15.17-21; por Łk 24,25-27).  

 

Także Ewangelia Mateuszowa, na wielu miejscach odwołuje się do profetycznych słów Izajasza, które 

wypełniają się w Chrystusie. Mówi na przykład: „Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu 

opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo 

proroka Izajasza: On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” (Mt 8,16-17; por. Iz 53,4). Gdzie 

indziej: „A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich […]. Tak miało się spełnić słowo proroka 

Izajasza: Oto mój Sługa” (Mt 12,15-21) – po czym Ewangelista przytacza dłuższy passus z pierwszej Pieśni 

o Słudze Jahwe. 

 

Czego dopatrują się w Jezusie Ewangelie, to dostrzegają również Dzieje Apostolskie. Apostołowie oraz 

pierwsze pokolenie uczniów Chrystusa są głęboko przejęci tą świadomością, że w Jezusie znalazło swoje 

wypełnienie wszystko, co prorok Izajasz zapowiedział w swych natchnionych Pieśniach: że Jezus jest 

właśnie owym wybranym Sługą Boga (por. np. Dz 3,13.26; 4,27.30; 1 P 2,22-25), który przynosi nowe 

Prawo, jest światłością i przymierzem dla wszystkich narodów (por. Dz 13,46-47).  

 

Ta sama myśl znajduje swój syntetyczny wyraz w Pawłowym hymnie o Chrystusie: „On, istniejąc w postaci 

Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy 

postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi […] uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do 

śmierci” (Flp 2,6-8). 

 

Patrząc w Wielki Piątek na całe życie i posłannictwo Jezusa dostrzegamy jasno, że On istotnie jest owym 

Sługą Bożym, który przynosi ludziom zbawienie, który uzdrawia, który uwalnia ich od nieprawości, który 

nie pragnie pozyskać ludzi siłą, ale dobrocią.  

 

Jak to jest możliwe, by Jezus – bez grzechu – mógł wziąć na siebie grzechy innych? Możemy sobie nieco 

przybliżyć odpowiedź na to pytanie w następujący sposób. Nikt z nas nie chce zaakceptować 

niesprawiedliwości, jaka go codziennie spotyka ze strony innych. Całe nasze wnętrze mobilizuje się 

wówczas do „słusznej” – naszym zdaniem – walki w obronie naszych świętych praw. Jesteśmy przekonani 

co do tego, że zło nam wyrządzone nie może pozostać bez odpowiedzi, dlatego usiłujemy mu się 

przeciwstawić, staramy je strząsnąć z siebie. W praktyce strącamy je na słabszych od nas. W ten sposób w 

świecie ustawicznie krąży zło, przechodząc z jednego człowieka na drugiego. Nikt z nas nie zatrzymuje tej 

fali. Każdy – w obronie własnego życia – ją nawet powiększa. W sumie zaś taka postawa niszczy ludzkość. 
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Niszczy aż do momentu, w którym znalazł się Człowiek, który nie był do nas podobny pod tym względem: 

„Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich!” 

(Iz 53,7). Na Nim jednym zło się zatrzymało. On nie zepchnął je na słabszego od siebie. On wziął je na 

siebie. Nasze zło zatrzymało się na Nim.  

 

3. CIERPIENIA CHRZEŚCIJANINA  

 

a. Trzecia sprawa to cierpienie chrześcijanina. Chrześcijanin cierpiąc prawie zawsze stawia sobie pytanie 

„dlaczego?”. Aby poznać satysfakcjonującą odpowiedź na to pytanie człowiek musi skierować swoje 

spojrzenie na objawienie Bożej miłości: „Miłość jest najpełniejszym źródłem odpowiedzi na pytanie o sens 

cierpienia. Odpowiedzi tej udzielił Bóg człowiekowi w krzyżu Chrystusa. W miarę jak człowiek bierze swój 

krzyż łącząc się duchowo z Krzyżem Chrystusa, wówczas odsłania się przed nim zbawczy sens cierpienia” 

(Jan Paweł II, Salvifici Doloris). W wymiarze ludzkim to wyczerpująca odpowiedź na pytanie o sens 

cierpienia.  

 

Jan Paweł II, który swój wielki pontyfikat umocnił własnym cierpieniem, powiedział: „Człowiek nigdy nie 

staje sam wobec tajemnicy cierpienia: staje z Chrystusem, który nadaje sens całemu życiu – chwilom 

radości i pokoju, ale także chwilom cierpienia i utrapienia. Z Chrystusem wszystko ma sens, nawet 

cierpienie i śmierć”.  

 

A więc sensu cierpienia nie należy szukać w granicach sprawiedliwości, jak to próbują czynić niektórzy, 

rozmyślając – czym zawiniłem, że właśnie mnie to spotkało, ale sensu cierpienia należy szukać w krzyżu 

Chrystusa, które jest dziełem niepojętej miłości Boga do człowieka.  

 

Wielu ludzi przygniecionych krzyżem cierpienia buntuje się przeciw Bogu. W płaszczyźnie czysto ludzkiej 

jest to zjawisko zrozumiałe, ponieważ natężenie fizycznego czy psychicznego cierpienia może okazać się 

większe aniżeli psychiczna wytrzymałość człowieka. Tego rodzaju bunt dałoby się może obiektywnie 

uzasadnić wówczas gdyby był buntem przeciw Bogu nieznanemu, odległemu, który nie interesuje się 

sprawami ludzi, ich cierpieniami. Trudno jednak buntować się przeciw Bogu, który w osobie Jezusa 

Chrystusa dobrowolnie włączył się w morze ludzkiego cierpienia, solidaryzując się z ludźmi cierpiącymi.  

 

Ojciec św. Jan Paweł II podczas jednego z wielu spotkań z chorymi powiedział: „Chory, który akceptuje 

wolę Bożą i usiłuje ją pełnić, w oczach Boga jest więcej wart niż człowiek zdrowy, który zabiega jedynie o 

bogactwo, sukces i otoczony jest podziwem i zawiścią świata. Kościół potrzebuje ofiary chorych i ich 

osobistego oddania się Bogu, by uzyskać obfite łaski dla całej ludzkości”. Z zasady to, co wartościowe na 

świecie powstaje przez pracę, trud, ofiarę, cierpienie. Bramy nieba zostały otwarte przez cierpienie (por. 

Chrześcijańskie przeżywanie cierpienia).  

 

W czasie cierpienia Wielki Piątek najbardziej sprzyja ożywieniu naszej wiary, umocnieniu naszej nadziei i 

odwagi, abyśmy mogli nieść własny krzyż z pokorą, ufnością i zawierzeniem Bogu, niezłomnie przekonani 

o Jego wsparciu i Jego zwycięstwie. 

 

b. Wczoraj, wychodząc z katedry po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, spotkałem focolarine, które ofiarowały 

mi książeczkę swojej założycielki zatytułowaną „Miłość wzajemna”. Dzisiaj natrafiłem w niej na 

następujące słowa: „Pakt miłości wzajemnej – to pakt, który zawarłyśmy, gdy zrozumiałyśmy, że 

przykazanie Jezusa jest tym, czego On najbardziej pragnie. Dlatego powiedziałyśmy sobie: «Ja jestem 

gotowa umrzeć za ciebie»; «Ja jestem gotowa umrzeć za ciebie». 

 

Potem, z czasem zrozumiałyśmy, że byłyśmy gotowe w tym sensie: gdybyśmy zostały wezwane przez 

Boga, by oddać życie, to umarłybyśmy naprawdę, a tymczasem dzieliliśmy się ze sobą wszystkim.  
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Ostatnio pojęłyśmy to jeszcze głębiej, że naprawdę w obliczu brata należy rzeczywiście umrzeć, nie 

śmiercią krwawą, lecz duchowo, to znaczy stracić wszystko, wszystko, wszystko, aby wejść w brata, aby go 

zrozumieć, aby objąć jego cierpienia, jego troski, jego... I vice versa. Miłość wzajemna to «Miłujcie się 

wzajemnie, jak Ja was umiłowałem». On umiłował nas aż do opuszczenia, więc i my musimy żyć Jezusem 

Opuszczonym, być niczym, aby wejść w drugiego” (Chiara Lubich, Miłość wzajemna, Warszawa 2014, 70-

71). 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Oto wspaniała odpowiedź chrześcijanina na cierpienie własne i innych, na zło, które nas spotyka i które w 

Wielkim Piątku znajduje odpowiedź w Chrystusie. Odpowiedź prawdziwie pełna miłości do Zbawiciela.  

 

„Nie znam granicy swojej słabości,  

Nie znam granicy Twojej mocy,  

Ale to wiem:  

Krzyżem lęk odjąłeś,  

Słabość mocą uczyniłeś,  

Jak Cię nie kochać, Panie?”  

(Zenon Faszyński, Tetraplegia)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 70-lecie śmierci bł. Natalii Tułasiewicz, 31.03.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Blask świadectwa. 70-lecie śmierci bł. Natalii Tułasiewicz (Poznań, kościół pw. 

św. Michała Archanioła – 31.03.2015).  

 

Spotykamy się dzisiaj w gronie dyrekcji, nauczycieli, katechetów, pracowników szkoły, rodziców i uczniów 

oraz tutejszych parafian na Eucharystii dziękczynnej za świadectwo wiary bł. Natalii Tułasiewicz, w 70. 

rocznicę jej męczeńskiej śmierci.  

   

1. POCZĄTKI  
 

Natalia urodziła się w Rzeszowie (9.04.1906), pod zaborem austriackim, jako drugie z sześciorga dzieci 

Adama Tułasiewicza oraz Natalii Amalii z domu Bromnik. Została wychowana w pobożnej, patriotycznej 

rodzinie. Uczyła się w Kętach, potem u sióstr Klarysek w Krakowie. W młodość wkroczyła w atmosferze 

entuzjazmu z odzyskanej niepodległości Polski, który to entuzjazm cechował potem jej studia i pracę 

zawodową. 

 

W 1921 roku – wraz z rodziną – przeniosła się do Poznania, gdzie przybysze z Galicji aktywnie 

współtworzyli wówczas nową elitę urzędniczą i inteligencką. Tutaj podjęła studia na Wszechnicy 

Piastowskiej i w Konserwatorium Muzycznym (1921-26). Rozpoczęła swoją działalność w Kole Polonistów 

i Sodalicji Mariańskiej. Przyszła miłość i narzeczeństwo (1927-1934). 

 

Podjęła pracę w Prywatnej Powszechnej Szkole Koedukacyjnej pw. św. Kazimierza w Poznaniu (1933-

1937), gdzie wprowadzała innowacje, przygotowywała spektakle szkolne, referaty na konferencje 

pedagogiczne. 

 

W 1936 roku zdała bardzo dobrze egzamin państwowy na nauczyciela szkół średnich i przeszła do pracy w 

poznańskim gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej (1936-1939). 

 

Przez całe życie kierował nią „podwójny głód” – piękna i świętości. Tak rozumiała swoją misję świeckiego 
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apostoła, który niesie innym Ewangelię i kulturę. Jej życie „było tak nasycone Ewangelią na codzień, że na 

dnie jej jaźni zawsze odczuwało się pokój i ciszę, mimo że lata poprzedzające jej zgon były za zewnątrz, 

zdawałoby się, jakby pogonią za pełnią życia, świadomym chłonięciem i przetrawieniem zdarzeń. Ciekawe 

kontakty z ludźmi, problematyka tych lat, wartościowe książki i przede wszystkim życie rodzinne i trud 

codziennej zawodowej pracy – to skala życiowego napięcia Naty” (Bł. Natalia Tułasiewicz, Przeciw 

barbarzyństwu. Listy, Dzienniki, Wspomnienia, Poznań 2013, 266-267). Pragnęła głosić zachwyt nad 

dziełem stworzenia, być jednym z instrumentów w wielkiej, Bożej orkiestrze. Wtedy jeszcze nie wiedziała, 

że konsekwencją takiego wyboru i ostatecznym sprawdzianem wyznawanych ideałów będzie jej męczeńska 

śmierć. 

 

2. WOJNA  
 

Nadeszła wojna. Została wysiedlona z mieszkania przy ul. Śniadeckich na kwarantannę do obozu przy ulicy 

Głównej (10.11.1939). Stamtąd przeniosła się do Kielc, a – od 1.02.1940 roku – znalazła się w Krakowie 

(od lutego 1940 do lipca 1943). Podjęła pracę w bibliotece oraz tajne nauczanie przy szkole Sióstr 

Urszulanek. Tam też – 27.07.1940 roku – zmarł jej ojciec. Organizowała konspiracyjne spotkania literackie 

oraz sodalicyjne, uczestniczyła w życiu kulturalnym, a przy tym uważnie śledziła rozwój wojennych 

wydarzeń. Wojna stała się dla niej czasem trudnych, cennych rekolekcji, które uczą „zwycięskiej walki z 

sobą. Walki z miłością własną, o Boże oblicze własnej duszy”. Dzięki zwycięstwu w tej walce duchowej 

umiała dostrzec światło pośród ciemności. W swoim pamiętniku napisała: „Wojna jest zawsze rozpętaniem 

złych, okrutnych instynktów, ale wojna też wyzwala z duszy cnoty, o których w czasie pokoju wielu 

ludziom się nie śniło”. 

 

Szukając najważniejszych zasad, na których wspierało się jej „dorastanie do świętości”, znajdzie się tam 

nakaz służby i miłość nieprzyjaciół. Nakaz służby był integralną częścią jej osobowości. Miłości 

nieprzyjaciół uczyła się z kolei w najtrudniejszej ze szkół – w konfrontacji z wrogiem okupującym jej 

Ojczyznę. „Najdroższy mój przyjaciel mówi mi: «Nie oburzaj się, nie złorzecz, potrzebna mi jest twoja, 

właśnie twoja miłość. [...] Módl się przede wszystkim za nieprzyjaciół, albowiem taka modlitwa jest 

miłością najwyższej próby”. Pragnienie miłości nieprzyjaciół przenikało jej lekturę psalmów. W „Notatkach 

do studium nad psalmami” na pierwszy plan wysuwa się jej sprzeciw wobec myślenia w kategoriach „oko 

za oko, ząb za ząb.” Głośne i bezczelne zło trzeba zwyciężać miłością: „Dopiero miłość wroga legitymuje 

moje wnętrze”. 

 

„Z chwilą wybuchu wojny jeszcze nie widziałam przed sobą całkiem wyraziście własnej drogi życiowej. Cel 

ostateczny tej drogi był mi jasny, wiedziałam, że Bóg jest wszystkim dla mojej duszy, że w Nim zawiera się 

sens mojego istnienia. Ale jak chce, abym Mu służyła, to było dla mnie do pewnego stopnia ukryte. [...] 

Wiedziałam, że dla Boga żyję w otoczeniu najbliższej rodziny, dla Boga wychowuję i kształcę. Ale więcej 

pytań pozostawało w cieniu milczenia” (Natalia Tułasiewicz, Być poetką życia, 318). 

 

Nadszedł czas najważniejszej życiowej decyzji. W pierwszej fazie oporu Komenda Główna Walki Zbrojnej 

(od końca 1940 do marca 1942) objęła siecią łączności konspiracyjnej obozy jenieckie i ośrodki robotnicze 

realizując zadania informacyjne, wywiadowcze i dywersyjne. Z czasem uświadomiono sobie, że zostało 

zaniedbane wychowanie moralne i patriotyczne. Aby zapobiec degeneracji moralnej została powołana do 

życia przez Rząd Londyński „Organizacja Zachód”, która miała na celu niesienie pomocy Polakom 

wywożonym na przymusowe roboty do Niemiec. Pomoc ta miała polegać na wysyłaniu wolontariuszy do 

większych skupisk polskich, którzy mieliby podnosić morale, rozwijać religijność, a po zakończeniu wojny 

przyprowadzić tych ludzi do kraju.  

 

Nie wiadomo od kiedy Natalia zaangażowała się w konspirację (poza tajnym nauczaniem). Dość 

powiedzieć, że na początku kwietnia 1943 wybroniła się z niemieckiego nakazu wyjazdu na roboty (została 

wówczas zatrudniona jako buchalterka w Muzeum Czartoryskich w Krakowie). Jednakże po trzech 

miesiącach zgłosiła się dobrowolnie na wyjazd. Gdyby tego nie uczyniła, musiałby zrobić to ktoś inny z 

firmy, w której pracowała (Bł. Natalia Tułasiewicz, Przeciw barbarzyństwu,... 210). Już od połowy lipca 
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rozpoczęło się szkolenie i oczekiwanie na skierowanie do pracy.  

 

W czasie ostatniego roku jej pobytu w Krakowie, a potem w czasie pracy w Niemczech posiadała coś, co 

można nazwać przewidywaniem zdarzeń, które miały nastąpić. Powiedziała np.: „ja widzę, kto ze 

spotkanych ludzi jest w stanie łaski uświęcającej. Czasem są nią prześwietlone bardzo szpetne twarze” (Bł. 

Natalia Tułasiewicz, Przeciw barbarzyństwu, 263). Tę wizyjność przyszłości zdaje się wyrażać także jeden z 

jej wierszy, zatytułowany Pielgrzym: 

 

„W pobliżu zamku Chrystus, Król Wolności,  

Stał na cokole w spiżowej zadumie, 

A Boże serce grzało Mu złotem. 

Klękali przed nim ludzie sercem prości. 

Każdy modlitwą dziękuje jak umie. [...] 

 

Kiedy się przebudzono jednego poranka, 

Gromem padła wieść o klęsce nowej: 

Oto w nocy ciemnościach brutalnie wydarto 

Boskie serce z piersi Chrystusowej. 

 

Znalazł wdzięczną gościnę w każdym polskim sercu. 

Ten, który nie miał domu, gdzie by głowę skłonił 

Pochyla się w swej drodze nad każdą niemocą... 

Łzy i rozpacz spętanych do serca przytula 

cicho broni wątpiących przed duchową nocą. 

 

Baczcie! Szarość kamieni zielenią obrasta. 

Hosanna! Chrystus wraca do swojego miasta! 

(Święto Chrystusa Króla – 29/30.10.1939) 

 

Będąc nauczycielką z powołania, kochała młodzież. Pragnęła właśnie w Niemczech, jako robotnica wśród 

robotnic mówić jej o Ewangelii i pięknym, czystym życiu w środowisku narażonym na wszelką moralną 

łatwiznę. Chodziło jej o to, by jako misjonarz służyć Bogu i ludziom, chodziło o „tryumf chwały Bożej, jeśli 

potrafię go przybliżyć drugim życiem, proszę o nie z całą mocą, jeśli natomiast moja osobista ofiara może 

Go pełniej uwielbić, niech będzie spełniona do ostatniego tchu – jestem gotowa” (Bł. Natalia Tułasiewicz, 

Przeciw barbarzyństwu, 139-140). Chciała wszystkich przybliżyć do Chrystusa Słońca, którym sama żyje i 

oddycha. I tak, dnia 20 sierpnia 1943 roku, z Warszawy ruszyła – przez Poznań i Berlin – do Hanoweru.  

 

3. HANOWER 
 

Natalia wyruszyła do Niemiec w podwójnej roli; emisariusza rządu londyńskiego i świeckiego apostoła. 

Tam przez osiem miesięcy pracowała w fabryce Günther-Wagner „Pelikan”, dzieląc los kobiet 

wywiezionych na przymusowe roboty. Ten etap życia znany jest przede wszystkim z jej listów. Nie chcąc 

martwić rodziny, z humorem pisze o swojej ciężkiej, fizycznej pracy, świadomie pomniejszając rozmiary 

zagrożenia. Apostolstwo prowadzone w tamtych warunkach wymagało od niej prawdziwego heroizmu. Na 

obczyźnie animuje życie religijne, urządza rekolekcje, wygłasza prelekcje i katechezy, organizuje wspólne 

modlitwy, objaśnia prawdy wiary, prowadzi wykłady z literatury i historii, recytuje swoje wiersze. 

Uderzająca jest troska Natalii o życie duchowe swoich koleżanek. 

 

„Rodacy nasi tutaj dają innym nacjom niekiedy wiele złego przykładu. Kilkanaście osób, w tym parę kobiet, 

zmarło przed moim tu przyjazdem od zatrutej bryndy [denaturatu], niektórzy hazardowo grają w karty. 

Wiele kobiet żyje nieuczciwie. Nasz obóz [słynie z tego] na Hanower [i] ma dlatego obrzydliwy przydomek 

[...] Tym więcej więc pragnę z tymi wszystkimi, które inaczej żyją, pokazać, że dobro zawsze istnieje, nawet 

pośród morza zła. Lilie przecież rosną i na bagnie” (Bł. Natalia Tułasiewicz, Przeciw barbarzyństwu, 187). 
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Nabożeństwo – pisze – było w intencji Polski z tej fabryki [czekolady]. Umarła po dziecku, dziecko też nie 

żyje, ojciec w więzieniu za niedozwolony handel. [...] I choć ta fabryka czekolady mieści się na wprost 

kaplicy, [...] a pracuje tam 50 koleżanek zmarłej, jedna tylko z nich była na Mszy św. Takie potrafią być 

rodaczki na obczyźnie. Ileż wysiłku przy łasce Bożej potrzeba, by to zmienić” (Bł. Natalia Tułasiewicz, 

Przeciw barbarzyństwu, 214-215).  

 

„Modlimy się wspólnie o pokój dla wszystkich ludzi dobrej woli, staram się swoim koleżankom wszczepić 

zrozumienie tej najszlachetniejszej unii, jaką jest na świecie Kościół katolicki. W ten sposób niesiemy Boga 

innym nacjom, z którymi się stykamy. Może też dlatego, że duchowi mojemu obcy jest wszelki ciasny 

szowinistyczny nacjonalizm, władza daje mi wolną rękę w mojej apostolskiej pracy. A jest to praca nie 

dająca doraźnych efektów. Pracuję dla przyszłości. Jeśli ten i ów w Europie, po powrocie do swego kraju, 

wspomni dobrze nasze imię, to okaże przyszłość, że w pracy nad człowiekiem potrafimy dojrzeć dalsze 

horyzonty niż własne podwórko” (Bł. Natalia Tułasiewicz, Przeciw barbarzyństwu, 186).  

 

Przy wszystkich trudnościach nie traciła chrześcijańskiej nadziei: „gdy te ropienia wyleją się i wykrwawią 

się, wstanie lepsze jutro, nowa epoka, coś, co przewidywał Cieszkowski pisząc Ojcze nasz. Przewiduje on 

czasy, w których Słowiańszczyzna w Europie dojdzie do większego niż dotychczas głosu, a nazywa tę 

przyszłość epoką Ducha Świętego” (Bł. Natalia Tułasiewicz, Przeciw barbarzyństwu, 224). 

 

„Po jednym z najstraszniejszych nalotów 26 lipca 1943 r. zaczęły następować dalsze – wspomina jej 

koleżanka Janina Domagalska. [W czasie jednego z nich] ludzie oszaleli wprost z trwogi i przerażenia, 

zaczęli skupiać się koło Naty, zdawało się im, że gdy się jej choć dotkną, uratuje ich. Jej głośna, ufna, 

potężna modlitwa wpływała kojąco na zastraszoną i drżącą gromadę i jej właśnie, jak podawano sobie z ust 

do ust, zawdzięczaliśmy ocalenie naszego lagru. Jedynie pani Nata mogła znaleźć łaskę u Boga, by wyprosić 

ten cud. Schodzili się ludzie i z podziwem oglądali nasze baraki, nie brakowało między nimi i Niemców 

cicho sobie szepczących. Nikomu nic się nie stało, najmniejszego szwanku nikt nie poniósł, przetrwali 

wszyscy i dziś wszystkie przy zdrowiu powoli wracają do swoich rodzin tak, jak im Nata w Jasełkach 

obiecuje” (Bł. Natalia Tułasiewicz, Przeciw barbarzyństwu, 245).  

 

4. DO RAVENSBRÜCK 
 

Ostatecznym probierzem jej wiary okazała się dekonspiracja i aresztowanie (29.04.1944) oraz więzienie w 

Hanowerze i Kolonii, do którego trafiła wskutek nieostrożności kuriera. Była tam torturowana. „Trzy i pół 

miesiąca nie widziałam słońca, powietrza ledwie mogłam łyknąć [...], jednak mię nie zmogło. Miałam ciężki 

świerzb. Już zaleczony, ale skóra ciągle mię swędzi, bo muszę spać w codziennym ubraniu” (Bł. Natalia 

Tułasiewicz, Przeciw barbarzyństwu, 236). Mimo to każdy dzień zaczynała Mszą św., którą umiała na 

pamięć. Modliła się z innymi, lecz modliła się pobożniej. Przygotowywała młodsze więźniarki na trudne 

chwile.  

 

Dnia 28 września 1944 roku została wywieziona z Kolonii do więzienia w Hanowerze i Berlinie, a stamtąd 

do obozu w Ravensbrück, wiedząc, że jest skazana na śmierć. Przez wspomniany obóz przeszło ok. 111 tys. 

kobiet różnych narodowości. Pracowały tam na zmianę – w dzień i w nocy – po dwanaście godzin, 

wykonując najcięższe prace (począwszy od ścinania drzew, noszenia cegieł, budowy, wyładowywania 

statków, szycia mundurów, robienia drewniaków). Była już wtedy dość słaba. Jej wątłe zdrowie zostało 

nadszarpnięte ciężką pracą i powracającą gruźlicą. Mimo tego cieszyła się dużym autorytetem, posiadając 

dar skupiania wokół siebie innych. Sama odważna – innym dodawała odwagi. Niewątpliwie ufała w 

szczęśliwe zakończenie wojny: „gdy wrócę, to chyba oszaleję z radości” (Bł. Natalia Tułasiewicz, Przeciw 

barbarzyństwu, 238), lecz była także przygotowana na gorszą ewentualność.  

 

Wiosną 1945 roku była już bardzo chora. „W Niedzielę Palmową miała Nata jeszcze tyle sił, że leżąc 

[poprowadziła] nabożeństwo, by uczcić rozpoczęcie Męki Pańskiej” (Bł. Natalia Tułasiewicz, Przeciw 

barbarzyństwu, 252). Jedna z więźniarek wspomina: „Prosiłam, aby się ukrywała, nie wychodziła na 
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‘przeglądy’. Nie chciała się na to zgodzić, twierdziła, że jeśli Pan Bóg przeznaczył jej śmierć w obozie, nie 

będzie się broniła, ani sprzeciwiała”. Ona ufała Bogu do końca: „Idę przecież do Pana, którego ukochałam 

całą duszą, ku któremu wyrywa się dusza moja”. W tym czasie Niemcy przeprowadzali w blokach selekcje. 

Trzeba było wyjść z bloku, stawić się piątkami i przedefilować przed nimi. Ze wspomnień pani Marii 

Grabcowej wynika, że pewnego razu jej koleżanki wzięły ją pod ręce, aby ją jakoś przeprowadzić, „ale 

niemiecki oprawca odepchnął nas, a w sukienkę Naty zaczepił żelazny pręt, wyciągnął ją z naszego szeregu. 

Chore, wyselekcjonowane więźniarki umieszczono za drutami: widziałyśmy tam panią Natę. Wieczorem 

całą tę grupę wywieziono w nieznanym kierunku” (Bł. Natalia Tułasiewicz, Przeciw barbarzyństwu, 253). 

Była to ostatnia łapanka. Zmarła w komorze gazowej w Wielki Piątek 31.03.1945 roku, dzień przed 

wyzwoleniem obozu.  

 

A dzisiaj, dzisiaj kontynuuje ona swoją misję wychowawczą. Praktykowane przez nią apostolstwo 

świeckich, pozytywna asceza, miłość nieprzyjaciół zdecydowały o obwołaniu jej jedną z patronek 

nauczycieli i wychowawców. Niech więc bł. Natalia pozostanie stałym punktem odniesienia tak dla 

waszego myślenia jak i dla waszego działania. 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec chciałbym przywołać wymowny fragment jej poezji: 

 

„O przyjdź, miłości, przyjdź! 

Serce Ci moje otworzę, 

za to, że uczysz kochać nawet cierpienie, 

za to, że twórcze wskazujesz drogi ludzkości, 

za to, że nawet, że nie obejmiesz całej tęsknoty mej duszy, 

że mi nie możesz dać pełni szczęścia, Miłości”  

(N. Tułasiewiczówna, Poznań 1927; poprawiony 1930 i 1940)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dekalog, I Przykazanie, 12.4.2015  

Abp Stanisław Gądecki, DEKALOG – I PRZYKAZANIE (Katedra Poznańska – 12.04.2015)  

 

WSTĘP  
 

a. Co to jest Dekalog? Dekalog (gr. deka – dziesięć, logoi – słowa) to zbiór zasad Przymierza, zawartego 

przez Boga z Izraelem pod górą Synaj za pośrednictwem Mojżesza. Po raz pierwszy terminem „Dekalog” 

posłużył się Ireneusz (Adv. haer. 4,13), opierając się na występującej trzykrotnie w Pięcioksięgu wzmiance 

o dziesięciu słowach („I był tam [Mojżesz] u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie 

pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza – Dziesięć Słów” – Wj 34,28; Pwt 4,13; 10,4). Dekalog 

został spisany przez Mojżesza na dwu tablicach kamiennych i umieszczony w Arce Przymierza (por. Wj 

40,18; Pwt 10,5; 1 Krl 8,9), jako największa świętość Izraela. Dekalog bywa też nazywany określeniem 

„Słowa Przymierza”, „tablice przymierza”, lub po prostu przymierze. Bez powiązania go z przymierzem nie 

zrozumie się całej głębi Dekalogu.  

   

Nie zapominajmy jednak o tym, że w Starym Testamencie istnieją przykazania starsze niż Dekalog 

Mojżesza, jak np. Dekalog z Sychem (por. Pwt 27,15) czy tzw. „Dwunastoszereg” (por. Kpł 19,13n). 

 

Stary Testament zawiera jego tekst w całości w dwu miejscach (por. Wj 20,1-17 i Pwt 5,6-21). W Księdze 

Wyjścia (Wj 20) Dekalog należy do rytu zawierania Przymierza (19-24), natomiast w Księdze 
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Powtórzonego Prawa (Pwt 5) został przekazany jako wypowiedź Mojżesza pod koniec wędrówki przez 

pustynię.  

 

Problem podziału Dekalogu na dziesięć przykazań sięga starożytności. Żydzi palestyńscy (Talmud), 

opierając się na Dekalogu z Wj 20, za pierwsze przykazanie uważali wprowadzenie: „Ja jestem Jahwe, Bóg 

twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (w. 2), za drugie zaś zakaz czci obcych bogów 

i obrazów Jahwe (20,3-6); za następne – zakaz wzywania Jahwe do czczych rzeczy, nakaz obchodzenia 

szabatu i oddawania szacunku rodzicom, zakaz zabójstwa, cudzołóstwa, kradzieży i kłamstwa oraz jedno 

przykazanie zabraniające pożądania cudzej własności, łącznie z cudzą żoną. Filon z Aleksandrii zaś i 

większość ojców Kościoła wsch. zakaz oddawania czci obcym bogom i sporządzania obrazów Jahwe 

uważali za dwa pierwsze przykazania, a w wyróżnianiu następnych zgodni byli z Żydami palestyńskimi; ten 

podział przejął Kościół grecki oraz ewangelicko-reformowany. 

 

Inni pisarze kościelni, z Orygenesem (Homil. in Exodum 8,2) i Augustynem (Quaest. in Exodum 71) na 

czele, łączyli zakaz czci obcych bogów i sporządzania obrazów Jahwe w jedno przykazanie, uważając je za 

pierwsze; zakaz pożądania dzielili na dwa przykazania – pożądania cudzej żony oraz cudzej własności; taki 

podział przyjął Kościół katolicki oraz ewangelicko-augsburski. 

 

Przykazania są spisane w liczbie pojedynczej („Nie zabijaj”). Filon z Aleksandrii na pytanie dlaczego 

przykazania nie są sformułowane w liczbie mnogiej, odpowiedział: posłuch daje każdy, indywidualnie we 

własnym sercu. Tylko wtedy, gdy każdy pojedynczy człowiek czuje się adresatem przykazań, mogą one być 

skuteczne. W tłumie człowiek jest najczęściej głuchy i obojętny. Liczba pojedyncza świadczy też o tym, jak 

wielką wartość ma każdy człowiek przed Bogiem i jak poważnie Bóg traktuje każdego człowieka z osobna. 

Do każdego człowieka Bóg zwraca się osobiście.  

 

„Dekalog stanowi organiczną całość. Każde jego „słowo” odsyła do każdego z pozostałych i do wszystkich 

razem; wszystkie wzajemnie się warunkują. Dwie tablice Dekalogu wyjaśniają się nawzajem; stanowią one 

organiczną jedność. Przekroczenie jednego przykazania jest naruszeniem wszystkich pozostałych. Nie 

można okazywać czci drugiemu człowiekowi i zarazem nie czcić Boga, jego Stwórcy. Nie da się wielbić 

Boga, nie miłując wszystkich ludzi, Jego stworzeń. Dekalog łączy życie teologalne i społeczne człowieka” 

(KKK, 2069).  

 

W odróżnieniu od innych sformułowań zarówno biblijnych, jak i pozabiblijnych – przykazania Dekalogu nie 

są obwarowane karami; nie stanowią więc ściśle rzecz biorąc kodeksu prawnego, lecz są pouczeniem o woli 

Jahwe – ich zachowanie to wyraz wdzięczności za wybawienie oraz sposób zapewnienia sobie pomyślności.  

 

„Dziesięć przykazań, będąc wyrazem podstawowych powinności człowieka względem Boga i względem 

bliźniego, objawia w swojej istotnej treści poważne zobowiązania. Są one ze swojej natury niezmienne i 

obowiązują zawsze i wszędzie. Nikt nie może od nich dyspensować. Dziesięć przykazań wyrył Bóg w sercu 

człowieka” (KKK, 2072). Nikt, a więc także niechrześcijanin, nie jest zwolniony z obowiązku zachowania 

przykazań Dekalogu a jego zachowanie jest możliwe z pomocą łaski Bożej” (Sobór Trydencki, Session VI: 

Dekret o usprawiedliwieniu III; BF VII,67). 

 

b. Kluczem do zrozumienia pełnego znaczenia Dekalogu jest Jezus Chrystus, który jest celem i pełnią 

przymierza. On odpowiedział bogatemu młodzieńcowi pytającemu Go o sposób osiągnięcia życia 

wiecznego: „znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, 

czcij ojca swego i matkę swoją” (Mk 10,17-22); w Kazaniu na Górze przytoczył piąte, szóste i ósme 

przykazanie (por. Mt 5,21-48); nad nieczystość spowodowaną przez przekroczenie lewickich zakazów 

spożywania nieczystych pokarmów postawił wyżej zakazy Dekalogu (por. Mt 15-19). Hierarchizował także 

ważność przykazań, występując przeciw rygorystycznej tradycji faryzeuszów, stawiających zachowanie 

szabatu ponad pomoc bliźniemu (por. Mk 2,23-25; Mt 12,10-14; Łk 13,10-17; 14,1-6; J 5,8-13), a złożenie 



1352 
 

ofiar na świątynię ponad przykazanie czci rodziców (por. Mk 7,8); pogłębił też niektóre przykazania (np. 

zakaz cudzołóstwa), ucząc, że samo pragnienie dopuszczenia się cudzołóstwa jest równie wielkim złem jako 

ono samo (por. Mt 5,28); wreszcie zsyntetyzował wszystkie przykazania do zasady miłości Boga i miłości 

bliźniego z Kpł 19,8 (por. Mt 22,36.40). Podobnie uczyni Paweł Apostoł w Liście do Rzymian (por. Rz 

13,5) twierdząc, że ten, „kto miłuje bliźniego, wypełnia Prawo. Albowiem przykazania – nie cudzołóż, nie 

kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie 

samego”.  

 

Tradycja Kościoła zawsze przyznawała Dekalogowi pierwszorzędną rolę i znaczenie. „Od czasów św. 

Augustyna ‘dziesięć przykazań’ zajmuje pierwszorzędne miejsce w katechezie przyszłych ochrzczonych i 

wiernych” (KKK, 2065).  

 

„Dziesięciosłów”, czyli Dekalog, trzeba też odnieść się do współczesności. W świecie współczesnym, w 

którym religia bywa spychana do sfery prywatnej, a sferę publiczną usiłuje zająć laickie państwo, gdzie 

moralność próbuje się uzależnić od subiektywnych, indywidualnych przekonań, a prawo od woli rządzących 

– w takim świecie wyklucza się jakiekolwiek stałe prawo Boże. Tymczasem „Od tych dziesięciu prostych 

słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy i świata” (Jan Paweł 

II, Koszalin – 1.06.1991). „Ten moralny fundament Przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra 

prawdziwego. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia ludzkiego w 

każdym wymiarze. Zaczynając od wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, i idąc poprzez naród aż do tej 

ogólnoludzkiej społeczności, na którą składają się miliardy ludzkich istnień [...] Stworzenie (...) bez 

Stworzyciela zanika” – głosi Sobór (Gaudium et spes, 36). Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności. 

Każde prawdziwe dobro dla człowieka – a to jest sam rdzeń moralności – jest tylko wówczas możliwe, 

kiedy czuwa nad nim Ten Jeden, który „sam jest dobry” (Jan Paweł II, Homilia, Koszalin, 1.06.1991). 

 

I PRZYKAZANIE  

 

a. „Nie będziesz miał cudzych bogów [elohim] obok Mnie!  

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby (εἴδωλον) ani żadnego obrazu (ὁμοίωμα)  

tego, co jest na niebie wysoko,  

ani tego, co jest na ziemi nisko,  

ani tego, co jest w wodach pod ziemią!  

Nie będziesz oddawał im pokłonu [προσκυνήσεις] i nie będziesz im służył [λατρεύσεις]” (Wj 20,3-5). 

 

Przykazanie „Nie będziesz miał cudzych bogów [elohim] obok Mnie!” odgrywało w religii izraelskiej 

istotną rolę, bo wzywało do monoteizmu, wyróżniając ją od wszystkich innych religii Bliskiego Wschodu, 

które oddawały cześć licznym bóstwom, czyli praktykowały politeizm. Pierwsze przykazanie było reakcją 

na skłonność narodu izraelskiego do oddawania czci bożkom pogańskim. 

 

„Nie będziesz miał cudzych bogów [elohim] obok Mnie!” Hebrajskie al. panaja – można tłumaczyć różnie: 

‘obok Mnie” „oprócz Mnie”, „poza Mną”, „przede Mną”, „przed Moim obliczem”, „z ujmą dla Mnie”, „ze 

szkodą dla Mnie”, „na złość Mnie”. 

 

W sensie ścisłym pierwsze przykazanie zakazuje oddawania czci boskiej rzeźbom, rysunkom oraz 

wyobrażeniom. U początku bowiem bogów i ich posągi uważano za tożsame, dopiero później odseparowano 

je od siebie (por. Iz 10, 10; 36,19; 46,1; Jer. 48,7; 49,3; Oz 10,5; Dan 11,8).  

 

Według Biblii, zjawisko bałwochwalstwa pojawiło się bardzo wcześnie w dziejach ludzkości. Tradycyjna 

wykładnia żydowska dopatruje się początków idolatrii już za czasów Ebera, Seruga, czy nawet Enosza, czyli 

już w drugiej generacji po Adamie (por. Rdz 4,26). Posągi bożków istniały z pewnością w czasach 

patriarchy Jakuba („Gdy Laban poszedł strzyc owce, Rachela skradła mu posążki domowe” – Rdz 31,19). 

Według żydowskiego midraszu z Genesis Rabba, Terach, ojciec Abrahama, był tak producentem jak i 

czcicielem posążków bóstw. Kiedy Abraham odkrył prawdziwego Boga, zniszczył posążki ojca. Z tej racji 
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można powiedzieć, że zakaz kultu rzeźb i posągów bożków pojawił się – za przyczyną Mojżesza – 

stosunkowo późno, bo dopiero kilka wieków po Abrahamie.  

 

Sam Mojżesz był monolatrą, czyli nie wykluczał istnienia innych bóstw, ale nie dopuszczał możliwości ich 

czci przez Żydów: „Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu 

niewoli. Będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał. Nie 

będziecie oddawali czci bogom obcym, spomiędzy bogów okolicznych narodów, bo Pan, Bóg twój, który 

jest u ciebie, jest Bogiem zazdrosnym, by się nie rozpalił na ciebie gniew Pana, Boga twego, i nie zmiótł cię 

z powierzchni ziemi” (Pwt 6,12-15). Mojżesz nie dopuszczał, by Izraelici mogli czcić jakiegoś innego boga, 

poza Bogiem Jahwe. Bóg ten – odmiennie od innych bóstw Bliskiego Wschodu – nie był utożsamiany z 

żadnymi siłami przyrody ani ciałami niebieskimi. 

 

Niewątpliwie Mojżesz ułatwił przejście od monolatrii do monoteizmu, którego wyrazicielem był autor 

biblijny z X wieku, komponujący opowiadanie o stworzeniu świata i upadku pierwszych rodziców oraz o 

potopie. Jahwe występuje tam jako suwerenny władca, który nie ma obok siebie żadnych innych bogów, 

choć analogiczne opowiadania mezopotamskie zawierały politeizm. Monoteizm będzie głosił – w VI wieku 

przed Chr. – Deuteroizajasz: „Tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie 

będzie. Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy” (Iz 43,10-11). „Ja jestem Pan, i nie ma 

innego. Poza Mną nie ma Boga” (Iz 45,5).  

 

b. To samo pierwsze przykazanie Dekalogu zostanie ponownie przypomniane – w nieco inny sposób – przez 

Pwt 5,7-9a. Następnie jeszcze raz w Pwt 4,15-19, tym razem nie przez wyliczanie przestrzeni, w której 

znajdują się obiekty mogące ewentualnie stać się przedmiotem idolatrii, ale od strony samych obiektów.  

 

„Pilnie się wystrzegajcie – skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan 

spośród ognia na Horebie – abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej  

 

podobiznę mężczyzny lub kobiety,  

podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi,  

podobiznę jakiegokolwiek ptaka, latającego pod niebem,  

podobiznę czegokolwiek, co pełza po ziemi,  

podobiznę ryby, która jest w wodach – pod ziemią.  

 

Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie 

pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim 

narodom pod niebem” (Pwt 4,15-19). 

 

Tekst Pwt 4,15-19 nie powtarza dosłownie Wj 20,3-5, ale poszerza zakaz idolatrii, podając najpierw 

przyczynę jego powstania, a następnie powód dla którego Izraelicie nie wolno czynić „podobizn” 

(ὁμοίωμα). Otóż, kiedy Jahwe przemawiał do nich na Horebie, nie widzieli oni żadnej „postaci” Boga, 

dlatego też nie wolno im czynić żadnych obrazów. Pwt skonkretyzuje też o jakie konkretnie „obrazy” 

chodzi, dodając – nieobecne w Wj 20 – kategorie idoli astralnych (słońce, księżyc, gwiazdy, wszystkie 

zastępy niebios). Ponadto dorzuci zakaz czynienia podobizn mężczyzn i kobiet, co wskazuje na to, że w 

międzyczasie pojawił się również kult boski oddawany ludziom.  

 

c.Pierwsze przykazanie jest najważniejszym ze wszystkich przykazań. Z niego wynikają wszystkie 

pozostałe przykazania i na nim się opierają. To przykazanie nakłada obowiązek stawiania Boga na 

pierwszym miejscu w naszym życiu. Zauważył to już św. Augustyn mówiąc: jeśli Bóg jest na pierwszym 

miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Bóg na to zasługuje, ponieważ najpierw jest naszym Stwórcą, a 

następnie ciągle wyprowadza nas z niewoli grzechu i prowadzi do siebie. 

 

To przykazanie ma charakter kategorycznego zakazu. Jego pozytywne ujęcie znajdzie¬my w formule znanej 

jako Szema Izrael („Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, 
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Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” – Pwt 6,4-5; por. Pwt 

6,13; Mt 4,10). A zatem przykazanie to objawia człowiekowi Boga miłości. 

 

Dlaczego bałwochwalstwo jest tak niebezpieczną sprawą? Księga Rodzaju uczy, że Bóg stworzył człowieka 

„na swój obraz, na obraz Boży [κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ] go stworzył” (Rdz 1,27), podobnego do siebie. Stworzył 

człowieka jako odbicie swojej chwały. Niestety – po upadku – człowiek nierzadko nie zgadza się być 

odbiciem chwały Stwórcy, a zaczyna samemu sobie oddawać boską chwałę. Proces ten ma jednak swoje 

nieuchronne i przykre konsekwencje. Bałwochwalca staje się podobny do bożka, którego sobie wybrał. „Do 

nich są podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa” (Ps 115, 4-5. 8).  

 

Amerykański filozof Ralph Waldo Emerson powiedział: „Trzeba być ostrożnym w tym, co czcimy, 

ponieważ to, co czcimy, tym się stajemy”. Człowiek upodabnia się do tego, w czym znalazł swoją 

najwyższą wartość, dla kogo gotów jest do największych poświęceń. Jeśli będziemy służyć Bogu żywemu, 

nasza tożsamość będzie coraz głębiej wkorzeniać się w to, co wartościowe i nieprzemijające. Jeśli będziemy 

wysługiwać się bożkom, w naszym życiu z czasem pojawi się poczucie bezsensu i pustki (Ps 115,4-8).  

 

Jak to możliwe, że człowiek – istota rozumna – oddając się bałwochwalstwu buduje na ułudzie? 

Prawdopodobnie bierze się to z lęku przed radykalną miłością, jakiej oczekuje ode mnie Bóg. „Jeśli ziarno 

pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze...” (J 12,24). Człowiek chce kochać i być kochany, ale przeraża go 

całkowitość miłości, jakiej domaga się Bóg (por. O. J. Salij, Dekalog, Poznań 1993, 31).  

 

d.Oprócz bałwochwalstwa rozumianego w sensie ścisłym (tj. kultu posągów czy obrazów), znajdziemy w 

Starym Testamencie przejawy bałwochwalstwa rozumianego także w sensie szerszym. Przykładem takiego 

bałwochwalstwa były czasy panowania króla Manassesa, które nie tylko dopuszczały kult posągów obcych 

bogów, ale również praktyki pogańskie (palenie własnych dzieci, uprawianie wróżbiarstwa i czarów, 

ustanowienie zaklinaczy i wieszczków – 2Krl 21,6). Idolatrią w szerszym tego słowa znaczeniu jest każdy 

grzech, będący wyrazem nieposłuszeństwa wobec Boga. Tertulian wyraził to w dosadny sposób: „od Boga 

nie odpadamy przez to, że żyjemy w świecie, lecz przez to, że uczestniczymy w zbrodniach tego świata”. 

 

Apostoł Paweł obnażył – bodajże najwyraźniej – mechanizm, w jaki bałwochwalstwo przekłada się na 

grzeszny sposób życia. Podążając za myślą Księgi Mądrości (Mdr 13) stwierdził, że czciciele bożków: 

„choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali”, co spowodowało podwójny 

skutek: „znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce”. W ten sposób wydali 

samych siebie na żer bezecnych namiętności oraz na pastwę na nic niezdatnego rozumu. Konkretne 

występki są tylko prostą konsekwencją zaćmienia ich rozumu i serca. Z tego zaćmienia rodzą się wszelkie 

„uczynki ciała”, czyli stosunki lesbijskie i homoseksualne, wszelka nieprawość, przewrotność, chciwość, 

niegodziwość, zazdrość, zabójstwo, waśnie, podstęp, złośliwość; potwarz, oszczerstwo, nienawidzenie 

Boga, zuchwałość, pycha, chełpliwość, pomysłowość w czynieniu tego, co złe, nieposłuszeństwo względem 

rodziców, bezrozumność, niestałość, brak serca, brak litości (por. Rz 1,26-31). Tertulian powie: „Poganie, 

którzy nie posiadają pełni prawdy, bo też ich nauczycielem prawdy nie jest Bóg, określają zło i dobro w 

sposób dowolny i schlebiający żądzy: tu dobre jest to, co gdzie indziej jest złe, i tu jest złe to, co gdzie 

indziej jest dobre” (O widowiskach, XXI, w: Pisma Ojców Kościoła, t. 28, przekł. S. Naskręt, A. Strzelecka, 

Poznań 2005, s. 48).  

 

Tymczasem bałwochwalca nie może usprawiedliwiać się niewiedzą, ponieważ prawo Boże – spisane kiedyś 

na kamiennych tablicach – jest równocześnie odwiecznie wpisane w ludzkich sercach. „Tak, że i ci, co nie 

znają Dekalogu, znają jego istotną treść. Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami Przymierza głosi je 

samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek” (Jan Paweł II, Homilia, 

Koszalin – 1.06.1991). A więc przykazanie to ma na względzie nie tylko Boga, lecz także człowieka. 

Kształtuje człowieka i służy mu, za¬bezpiecza przed błędami i kieruje ku źródłu prawdy i mi¬łości. 

Tertulian powie dlatego: „Bałwochwalstwo jest główną zbrodnią rodzaju ludzkiego, największym 

wykroczeniem pokolenia i we wszystkich przejawach stanowi powód do oskarżenia. Każde bowiem 

przestępstwo z osobna, choć posiada swoją postać i pod własnym imieniem staje przed sądem, łatwo może 
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zostać wybaczone w porównaniu ze zbrodnią bałwochwalstwa” (Tertulian, O bałwochwalstwie, I, w: Pisma 

Ojców Kościoła, t. 28, przekł. S. Naskręt, Anna Strzelecka, Poznań 2005, s. 72). 

 

e.Starotestamentalne wypowiedzi nie zajmowały się zasadniczo ludźmi przeczącymi w sposób teoretyczny 

istnieniu Boga Jahwe, lecz raczej tymi, którzy nie zachowywali Jego przykazań: „Mówi głupi w swoim 

sercu: «Nie ma Boga». Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nikt nie czyni dobrze. [...] Wszyscy razem 

zbłądzili, stali się nikczemni: nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego” (Ps 14,1.3).  

 

Potrzeba rozumowych dowodów na istnienie Boga pojawiła się dopiero w I wieku przed Chr. na terenie 

Egiptu, gdzie Żydzi spotkali się z ludźmi podważającymi Jego istnienie. Zwalczając tamtejszy sceptycyzm 

autor księgi Mądrości powie: „Głupi [już] z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr 

widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, 

powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą 

światem.  

 

Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa – winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca,  

stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw – winni byli z nich 

poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez 

podobieństwo ich Stwórcę.  

 

Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć.  

Obracają się wśród Jego dzieł, badają, i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale i oni nie są bez 

winy: jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat – jakże nie mogli rychlej 

znaleźć jego Pana?” (Mdr 13,1-9). 

 

f.W pierwszym przykazaniu zawiera się nie tylko zakaz kultu, ale i zakaz czynienia obrazów: „Nie będziesz 

czynił żadnej rzeźby...”  

Zakaz Boży zabraniał Żydom wykonywania jakichkolwiek wizerunków Boga. Księga Powtórzonego Prawa 

wyjaśnia: „Skoroście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na 

Horebie – abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej” (Pwt 4,15-16). 

Izraelowi objawił się absolutnie transcendentny Bóg. „On jest wszystkim!”, lecz jednocześnie „jest On [...] 

większy niż wszystkie Jego dzieła” (Syr 43,27-28 – por. KKK, 2129).  

 

A jednak już w czasach Starego Testamentu Pan Bóg dozwolił wykonywać pewne wyobrażenia, które miały 

prowadzić człowieka do zbawienia: wąż miedziany, arka Przymierza i cherubiny. 

 

Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem. Kto czci obraz, ten czci osobę, 

którą ten obraz przedstawia. Cześć oddawana świętym wyobrażeniom nie jest uwielbieniem należnym tylko 

samemu Bogu. Obrazom nie oddaje się czci religijnej ze względu na nie same, ale dlatego, że one prowadzą 

nas ku Bogu. A zatem cześć obrazów jako obrazów nie zatrzymuje się na nich, ale zmierza ku temu, kogo 

przedstawiają (por. KKK, 2132). 

 

g.Pierwsze przykazanie ma swój dokładny odpowiednik w Kazaniu na Górze oraz u świętego Pawła. U św. 

Pawła otrzymuje ono swoją chrześcijańską interpretację: „wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych 

bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie – 

jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów – dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko 

pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i 

dzięki któremu także my jesteśmy” (1Kor 8,4-6). 

 

Nowy Testament przewyższa w swoim radykalizmie to, czego Bóg Mojżesza oczekiwał od swoich wy-

znawców: „Nikt nie może dwom panom słu¬żyć” – mówi Chrystus w Kazaniu na Górze – „bo albo jednego 

będzie nienawidził, a drugie¬go będzie miłował; albo z jednym będzie trzy¬mał, a drugim wzgardzi. Nie 

możecie Bogu słu¬żyć i mamonie” (Mt 6,24; por. Łk 16,13). 
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Kategorie jedyności i wyłączności, które wypływają z pierwszego przykazania Chrystus przełożył na 

kategorie miłości. A ponieważ z miłości wy¬dał samego siebie na śmierć, miał prawo powie¬dzieć to, 

czego Mojżesz nie odważył się powiedzieć. Służba Bogu sercem połowicznym nie jest żadną służbą, jest 

formą bałwochwalstwa, ponieważ zatrzymuje dla siebie to, co się należy Bogu. Całe nasze serce, cała nasza 

dusza i wszystkie nasze siły należą do Boga. Zatrzy¬manie czegokolwiek dla siebie samego albo dla innej 

sprawy poza Bogiem jest zdradą wobec Tego, który z miłości dla nas oddał swoje życie.  

 

h.Pierwsze przykazanie domaga się od nas umacniania naszej wiary, strzeżenia jej z roztropnością i 

czujnością oraz odrzucania wszystkiego, co się jej sprzeciwia” (KKK, 2088). Zasada „Nie będziesz miał 

cudzych bogów [elohim] obok Mnie!” nie przebrzmiała, ona jest nadal aktualna. Tam, gdzie słabnie wiara w 

Boga, pojawiają się natychmiast jej namiastki, ponieważ od religii nie da się uciec.  

 

W dzisiejszym społeczeństwie nie istnieje wprawdzie niebezpieczeństwo bałwochwalstwa w rozumieniu 

starotestamentalnym, niemniej jednak także człowiek współczesny ma tendencję do podnoszenia wartości 

względnych do rangi Absolutu. „Wokół tych bożków tańczy współczesny człowiek niemniej gorliwie niż 

ludzie prymitywni wokół swoich figurek z drewna” (J. Grűndel, Rozważając Dekalog, Warszawa 1978, 36). 

Nie chodzi oczywiście o to, że ktoś tę względną wartość – np. pieniądz – ceni. Idzie raczej o podniesienie jej 

do rangi naszej najwyższej wartości, dla której jesteśmy gotowi podeptać prawo moralne, własną i innych 

godność, a także zrobić komuś krzywdę. Idzie o postawienie stworzenia na miejscu Stwórcy.  

 

Do prymitywnych form bałwo¬chwalstwa można zaliczyć: przyjemność, seks, przemoc, władzę, pieniądz, 

suk¬ces, kapitał, państwo, partię. Często owe idole decydują tak bardzo o postawach zapatrzonych w nich 

ludzi, że przestają się oni zupełnie liczyć z wolą Stwórcy.  

 

Czasami ochrona przyrody – pisze Michał Wojciechowski – przybiera charakter quasi religijny. Ekologia 

może okazać się nową religią, której boż¬kiem jest przyroda a przyrodnicy, strażnicy i dzia¬łacze 

ekologiczni – jej kapłanami. Jest to w gruncie rzeczy jakaś odmiana pogańskiego kultu sił natury. Ta nowa 

religia zagraża etyce, gdyż – w obronie natury – zezwala nieraz na kra¬dzież, kłamstwo, a nawet przemoc. 

Sakralizacja przyrody deformuje nor¬malną troskę o nią – jako o wspólne dobro ludzi. 

 

Formą religii może stać się także kult ludzi. Ślepy entuzjazm towarzyszy pojawieniu się medialnych idoli; 

choć nazwę idoli, czyli bożków, nadano im kiedyś w zamiarze krytycz¬nym, o czym mało kto pamięta. Na 

skalę prywatną zdarza się też bezkrytyczne ubóstwianie osób najbliższych. 

 

Człowiek może także ubó¬stwić samego siebie. Ta pokusa ma tysiące różnych odcieni: od pła¬skiego 

egotyzmu przez wynoszenie się ponad stan, poszukiwanie próżnej chwały, szuka¬nie poklasku, 

przywłaszczanie sobie cudzych zasług i obcej chwały, aż po detronizację Boga w celu ubóstwienia samego 

siebie (por. Abp H. Muszyński, Dekalog, Gniezno 1993, 41).  

 

Inną formą idolatrii jest kult państwa, począwszy od rewolucji francuskiej, która wprowadziła własną 

obrzędowość, naśladującą uroczystości religijne. Charakter pseudoreligijny miały również socjalizm 

międzynarodowy (kult klasy, partii, wodzów) oraz socjalizm narodowy (naród, wódz, partia). Ich 

faktycznym celem była nie tyle niewiara czy agnostycyzm, ile zajęcie miejsca Pana Boga. Współczesne 

państwa zachodnie również wprowadzają funkcje parareligijne. W jakimś zakresie praktykują własną 

obrzędowość (urzędy stanu cywilnego, uroczystości na cześć rządzących, rytu¬ał wyborów). Kryty¬kę 

demokracji i państwa socjalnego odbierają jak bluźnierstwo. Naśladują Opatrzność, urządzając do ostatnich 

szczegółów życie obywateli. Religię natomiast spychają do sfery prywatnej.  

 

i.Potępionymi przez pierwsze przykazanie grzechami – według Katechizmu Kościoła Katolickiego – są: 

zabobon, bałwochwalstwo, wróżbiarstwo, praktyki magiczne, kuszenie Boga, świętokradztwo, symonia.  

 

Zabobon 
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„Zabobon jest wypaczeniem postawy religijnej oraz praktyk, jakie ona nakłada. Może on także dotyczyć 

kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu, na przykład, gdy przypisuje się jakieś magiczne znaczenie 

pewnym praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym. Popaść w zabobon – oznacza wiązać 

skuteczność modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym, z pominięciem 

dyspozycji wewnętrznych, jakich one wymagają” (KKK, 2111) 

Bałwochwalstwo 

 

„Pierwsze przykazanie potępia politeizm. Domaga się od człowieka, by nie wierzył w innych bogów poza 

Bogiem i nie oddawał czci innym bóstwom poza Jedynym Bogiem. Pismo święte nieustannie przypomina o 

odrzuceniu «bożków ze srebra i złota, uczynionych rękami ludzkimi», które «mają usta, ale nie mówią; oczy 

mają, ale nie widzą...». Te czcze bożki czynią człowieka pustym: «Do nich są podobni ci, którzy je robią, i 

każdy, który im ufa» (Ps 115, 4-5. 8). Bóg natomiast jest «Bogiem żywym» (Joz 3,10; Ps 42, 3 i in.), który 

daje życie i działa w historii” (KKK, 2112). 

Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kul 

tów pogańskich. Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono 

miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o innych 

bogów czy o demony (na przykład satanizm), o władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze 

itd. «Nie możecie służyć Bogu i Mamonie» – mówi Jezus (Mt 6, 24). Wielu męczenników poniosło śmierć 

za to, że nie oddawało czci «Bestii», odmawiając nawet udawania kultu. Bałwochwalstwo odrzuca jedyne 

panowanie Boga; jest nie do pogodzenia z Boską komunią” (KKK, 2113). 

„...Bałwochwalstwo jest wypaczeniem wrodzonego zmysłu religijnego człowieka. Bałwochwalcą jest ten, 

kto niezniszczalne pojęcie Boga odnosi do wszystkiego, tylko nie do Boga” (KKK, 2114). 

 

Wróżbiarstwo i magia 

„Bóg może objawić przyszłość swoim prorokom lub innym świętym. Jednak właściwa postawa 

chrześcijańska polega na ufnym powierzeniu się Opatrzności w tym, co dotyczy przyszłości, i na odrzuceniu 

wszelkiej niezdrowej ciekawości w tym względzie. Nieprzewidywanie może stanowić brak 

odpowiedzialności” (KKK, 2115). 

„Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, 

przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z 

horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, 

posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a 

jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem – 

połączonym z miłującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu” (KKK, 2116). 

 

„Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się 

nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej 

sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja 

zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne 

noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół 

upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych 

nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka” 

(KKK, 2117). 

 

Bezbożność 

Pierwsze przykazanie Boże potępia grzechy bezbożności, do których należą przede wszystkim: kuszenie 

Boga w słowach i czynach, świętokradztwo i symonia (KKK, 2118). 

„Kuszenie Boga polega na wystawianiu na próbę – w słowach lub w uczynkach – Jego dobroci i 

wszechmocy. Właśnie w ten sposób Szatan chciał, by Jezus rzucił się ze Świątyni i aby przez to zmusił 

Boga do działania. Jezus przeciwstawia Mu słowa Boga: «Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga 

swego» (Pwt 6,16). Takie wystawianie Boga na próbę rani szacunek i zaufanie jakie należą się naszemu 

Stwórcy i Panu. Zawsze zawiera zwątpienie dotyczące Jego miłości, opatrzności i mocy (KKK, 2119). 
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„Świętokradztwo polega na profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów i innych czynności 

liturgicznych, jak również osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu. Świętokradztwo jest grzechem 

ciężkim, zwłaszcza jeżeli jest popełnione przeciw Eucharystii, ponieważ w tym sakramencie jest obecne w 

sposób substancjalny Ciało samego Chrystusa” (KKK, 2120).  

 

„Symonia jest określana jako nabywanie lub sprzedawanie rzeczywistości duchowych. Czarnoksiężnikowi 

Szymonowi, chcącemu nabyć władzę duchową, której działanie widział w Apostołach, Piotr odpowiada: 

«Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą [...] gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze» 

(Dz 8, 20). Postąpił więc zgodnie ze słowami Jezusa: «Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!» (Mt 10, 8). 

Nie można przywłaszczać sobie dóbr duchowych i traktować ich jak właściciel lub pan, ponieważ mają one 

swoje źródło w Bogu. Można otrzymać je darmowo jedynie od Boga” (KKK, 2121). 

 

Ateizm 

„Wielu współczesnych nam ludzi nie dostrzega […] wewnętrznej i żywotnej łączności z Bogiem albo ją 

wyraźnie odrzuca, tak że ateizm należy zaliczyć do najpoważn  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, CCEE, 16.4.2015  

Abp Stanisław Gądecki, Szacunek wobec życia, własnego, innych i Boga. CCEE (Council of European 

Bishops’ Conferences, Katedra Łódzka - 16.4.2015).  

   

Każdy z nas podejmuje codziennie wiele decyzji. Niektóre z nich są bardzo ważne, gdyż bezpośrednio 

wpływają na naszą sytuację życiową a ich skutki - pozytywne lub negatywne - odczuwamy przez wiele lat. 

Takie ważne decyzje podejmują nie tylko osoby dorosłe. Podejmują je także ludzie młodzi, a w 

szczególności studenci. Niestety niektórzy decydują się nie na to, co dla nich lepsze lecz na to, co łatwiejsze. 

Wielu młodych przeżywa wątpliwości i niepokoje w obliczu pytania: jak żyć? na co się decydować? kogo 

się radzić przed podjęciem decyzji? komu ufać? Po grzechu pierworodnym człowiekowi łatwiej jest czynić 

zło, którego nie chce, niż dobro, którego pragnie. Łatwiej też słuchać tych, którzy nie stawiają wymagań i 

oszukują, niż tych, którzy mówią prawdę i zachęcają do czynienia dobra. Trudniej jest słuchać Boga 

bardziej niż samego siebie, bardziej niż własnych emocji, popędów czy subiektywnych sposobów myślenia.  

   

Podobnie wygląda również nasz kontakt z Pismem świętym, które jest jedną wielką księgą afirmacji życia. 

Wielką pieśnią uwielbienia ze strony żyjących za dar życia. Pomimo całego realizmu doświadczeń 

egzystencjalnych, człowiek Biblii wyśpiewuje psalmy i pieśni dziękczynienia za dar życia. Jest to zarazem 

zaprzeczenie dość powszechnego, współczesnego stosunku człowieka do życia.  

   

1. „JAKOŚĆ ŻYCIA"  

   

Dzisiaj bowiem życie nie jest zazwyczaj traktowane jako powód do dziękczynienia, nie jest ujmowane jako 

oczywiste dobro. Nie jest traktowane jako wartość podstawowa, bez której nie ma innych wartości - 

materialnych, społecznych czy wreszcie duchowych. Życie jest dzisiaj zrelatywizowane, a jego wartość 

bieżącą na rynku innych dóbr określa się za pomocą pojęcia „jakość życia" („quality of life").  
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To pojęcie jest samo w sobie niejednoznaczne i trudne do zdefiniowania. Trudności te stają się widoczne 

zwłaszcza, gdy przyjmuje się jako punkt odniesienia określenie zdrowia - według definicji WHO z 1973 

roku: „Zdrowie to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko nieobecność choroby". 

Osiągnięcie pełnego dobrostanu, wskazuje, że zdrowie stawałoby się przywilejem nielicznej grupy.  

   

Oceną objęte są tak zróżnicowane czynniki jak: wiek, płeć, wykształcenie, zawód, ogólna samoocena 

aktualnej sytuacji życiowej, udział w życiu społecznym, przebieg pracy zawodowej, sytuacja materialna, 

sytuacja mieszkaniowa, związki z otoczeniem, sytuacja rodzinna, przyjaciele i koledzy, aktywność 

psychiczna, sprawność fizyczna, wydolność seksualna, korzystanie z rozrywek, stopień samodzielności i 

zaradności, umiejętność zadbania o własne sprawy i interesy, choroba i leczenie, ból i inne dolegliwości, 

ograniczenia narzucone przez chorobę i leczenie, poziom inwalidztwa, przekonania religijne, ogólne 

zadowolenie z losu i z siebie, poczucie sukcesu, itp. Wielość tych czynników oraz ich ekonomiczna 

parametryzacja sprawiają, że bardzo łatwo można zrelatywizować wartość samego życia, czyniąc z niego 

mniejszą lub większą jakość. Z reguły jest to wielkość mniejsza od (niedościgłego przecież i nieokreślonego 

precyzyjnie) ideału.  

   

To zaś stwarza zachętę do eliminacji życie jakościowo niższego, tym bardziej, im bardziej pociąga ono za 

sobą nierentowne działania służb medycznych.  

Przykładem tego prof. Lejeune, francuski ekspert ds. skutków, jakie promieniowanie radioaktywne wywiera 

na człowieka, który udał się do Nowego Jorku na międzynarodową konferencję organizowaną pod 

auspicjami ONZ. Podczas jednej z sesji wszczęto dyskusję na temat aborcji. Wyciągano wyświechtane 

argumenty o podziemiu aborcyjnym, o psychicznych cierpieniach kobiet, którym odmawia się aborcji, o 

rodzeniu się chorych dzieci itp. Profesor Lejeune jako jedyny odważył się stanąć w obronie godności 

małego człowieka. Podsumowując rozważania dyskutantów, powiedział: „Oto instytut zdrowia przekształca 

się w instytut śmierci". Jeszcze przed pamiętną konferencją w środowiskach naukowych przewidywano, że 

francuski uczony zostanie bezsprzecznie uhonorowany Nagrodą Nobla. Wiedział też, że wypowiedzią tą 

ściągnie na siebie gniew „uczonych tego świata". I tak się stało. Odtąd wszelkie wyniki jego badań były 

kontestowane. Kiedy jako pierwszy wskazał na znaczenie kwasu foliowego w rozwoju poczętego dziecka, 

został publicznie wyszydzony. Po dziesięciu latach lekarze zaczęli masowo przepisywać kobietom 

ciężarnym kwas foliowy, jednak wtedy już o nazwisku Lejeune´a nikt nie pamiętał.  

„Tragicznym przejawem tego wszystkiego jest rozpowszechnianie się eutanazji, zakamuflowanej i 

pokątnej, albo wykonywanej otwarcie, a nawet za przyzwoleniem prawa. Usprawiedliwia się ją nie tylko 

rzekomym współczuciem dla cierpiącego pacjenta, ale czasem także racjami utylitarystycznymi, 

nakazującymi unikanie nieproduktywnych wydatków, które nadmiernie obciążają społeczeństwo. Proponuje 

się zatem pozbawianie życia noworodków z deformacjami ciała, osób z poważnymi upośledzeniami, 

niepełnosprawnych, starców - zwłaszcza niezdolnych do samodzielnego życia - oraz ludzi śmiertelnie 

chorych" (EV, 15).  

   

Kryterium „jakości życia" jest rezultatem zarzucenia hipokratejskiej zasady obiektywnej świętości życia. W 

miejsce bezwzględnej wartości życia, pojawiły się wartości względne, subiektywne.  

   

2. WARTOŚĆ I GODNOŚĆ SAMEGO ŻYCIA  



1360 
 

   

Pełna afirmacja życia możliwa jest tylko w perspektywie chrześcijańskiej, bo tylko ta perspektywa wiąże 

życie w pełni z osobą ludzką, czyniąc je wartością fundamentalną, a przez to nienaruszalną. Chrześcijaństwo 

poprzez prawdę o stworzeniu i odkupieniu człowieka pokazuje, że ludzkie życie stanowi nie tyle 

rzeczywistość ocenianą w kategoriach jakościowych, co w kategoriach wartości i godności.  

   

Człowiek jest nie tylko produktem ogólnej ewolucji, ale dziełem Boga. Człowiek jest nie tylko ciałem, ale 

także duchem spragnionym prawdy i wolności, nie tylko jest bytem materialnym, ale i świadomością oraz 

inteligencją. Godność człowieka implikuje zatem powinność zachowania życia, nietykalność i 

nienaruszalność życia.  

   

Hebrajski termin hajjim (życie) wyraża przede wszystkim czas trwania egzystencji ludzkiej na ziemi, a 

dopiero wtórnie pierwiastek życiowy, który ożywia ciało człowieka. Dlatego biblijne ujęcie tematu życia 

naznaczone jest w - typowy dla Biblii - sposób egzystencjalny, a nie abstrakcyjny. Oznacza to nie tyle 

refleksję nad tym, czym jest życie, ale wychwalanie życia jako najcenniejszego daru na ziemi. Oznacza 

także wskazywanie na egzystencjalne wartości wpisane w życie - młodość i starość.  

   

„Życie zawsze jest dobrem. [...] W opisie biblijnym odrębność człowieka od innych istot stworzonych jest 

podkreślona zwłaszcza przez fakt, że tylko jego stworzenie zostaje przedstawione jako owoc specjalnej 

decyzji Boga i Jego postanowienia, by połączyć człowieka ze Stwórcą szczególną i specyficzną więzią: 

«Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam» (Rdz 1, 26). Życie ofiarowane przez Boga 

człowiekowi jest darem, dzięki któremu Bóg udziela coś z siebie stworzeniu" (EV, 34).  

   

„Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności" (Mdr 

2,23). „Życie, które Bóg daje człowiekowi, jest inne i odrębne od życia wszelkich innych stworzeń 

żyjących, jako że człowiek jest w świecie objawieniem Boga, znakiem jego obecności, śladem jego chwały 

(por. Rdz 1,26-27; Ps 8,6). Na to właśnie pragnął zwrócić uwagę św. Ireneusz z Lyonu w swoim znanym 

powiedzeniu: «Chwałą Bożą jest człowiek żyjący». W tym zdaniu zawarta jest zarazem synteza relacji 

afirmacji życia i afirmacji człowieka" (EV, 34).  

   

3. SZACUNEK DO WŁASNEGO ŻYCIA  

   

Problem afirmacji życia oznacza dostrzeżenie jego wartości. Wiąże się nieodłącznie z uszanowaniem 

wartości własnego człowieczeństwa. W tym miejscu pojawia się niewątpliwie trudny problem miłości 

własnej. Oznacza ona miłość do samego siebie, kierowaną pragnieniem własnego szczęścia. Św. Augustyn 

podkreślał: „Kto nie umie kochać siebie, nie umie też kochać bliźniego" (Św. Augustyn, Sermo, 368). 

Dojrzały szacunek do własnego życia oznacza najpierw troskę o własny rozwój, o realizację własnych 

możliwości. Oznacza to między innymi stały wysiłek wydobywania z siebie całego bogactwa piękna, 

prawdy, dobra, wrażliwości, wytrwałości i nadziei.  
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Ten szacunek do własnego życia wynika z doświadczenia miłości we własnym życiu. Z doświadczenia 

miłości rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, wychowawców. Ostatecznie jednak jest to przede wszystkim 

doświadczenie miłości Boga.  

   

„Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie 

wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży" (J 3,35-36).  

   

Podstawowym warunkiem tego, że stajemy się zdolni bardziej słuchać Boga niż ludzi i niż samych siebie 

jest zaufanie wobec Boga, wsłuchiwanie się w głos sumienia, osobista modlitwa z codziennym rachunkiem 

sumienia. Konieczne jest także regularne czytanie Pisma świętego, uczestnictwo w katechezie, w 

Eucharystii, regularna spowiedź i częsta Komunia święta. Tylko ktoś, kto jest zaprzyjaźniony z Chrystusem, 

kto żyje w Jego obecności, staje się zdolnym, by słuchać bardziej Boga niż ludzi i niż samego siebie. Tylko 

ten, kto zna Chrystusa, potrafi odróżnić dobro od zła i kierować się wolą Bożą we własnym życiu.  

   

Nie sposób w tym miejscu nie przypomnieć słów św. Jana Pawła II: „Człowiek pozostaje dla siebie istotą 

niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z 

Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego 

uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus-Odkupiciel: «objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi». 

To jest ów - jeśli tak wolno się wyrazić - ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia. Człowiek odnajduje w nim 

swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w Tajemnicy 

Odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo! [...] Człowiek, 

który chce zrozumieć siebie do końca - nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem 

powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty - musi ze swoim niepokojem, 

niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. 

Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, musi sobie „przyswoić", zasymilować całą rzeczywistość 

Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas 

owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą samym" (RH, 10).  

   

Oto zadanie, które znacznie przekracza problematykę psychologiczną czy nawet moralną. Jest to 

wskazówka do swoistej agapicznej drogi budowania cywilizacji miłości z centralną pozycją człowieka 

odpowiadającego na miłość Boga.  

   

4. SZACUNEK DO ŻYCIA DRUGIEGO CZŁOWIEKA  

   

Miłość samego siebie jest autentyczna, gdy jest otwarta na drugiego człowieka. Nie możemy kochać innych 

ludzi, jeśli nie potrafimy dojrzale kochać samych siebie, ale też nie możemy dojrzale kochać siebie, jeśli nie 

potrafimy kochać innych.  
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Miłość taka, jeśli jest szczera - uczył Benedykt XVI - spontanicznie wyraża się w preferencyjnej trosce o 

najsłabszych i najbiedniejszych. W takim kontekście sytuuje się troska Kościoła o rodzące się życie, 

najbardziej kruche, najbardziej zagrożone przez egoizm dorosłych i wypaczone sumienia. „Życie należy 

chronić z największą troską od samego poczęcia". Za Tertulianem możemy powiedzieć: „Jest już 

człowiekiem ten, kto ma nim być" (Apologetico, IX, 8).  

   

Niestety - również po narodzeniu - życie bywa narażone na opuszczenie, głód, nędzę, choroby, nadużycia, 

przemoc, wykorzystywanie. W obliczu niesprawiedliwości popełnianych w stosunku do życia człowieka 

warto wspomnieć Evangelium vitae: „Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu - każdemu życiu ludzkiemu! 

Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście!" (EV, 5). Z 

tej też racji papież Benedykt XVI wzywał zajmujących się polityką, ekonomią i społecznym przekazem, aby 

uczynili wszystko, co w ich mocy, w celu promocji kultury zawsze szanującej ludzkie życie, aby stworzyć 

sprzyjające warunki i sieć ośrodków pomocy w jego przyjmowaniu i rozwoju (Benedykt XVI, Szacunek dla 

każdego rodzącego się ludzkiego życia. Homilia podczas pierwszych Nieszporów Adwentu, 27.11.2010).  

   

Z kolei w odniesieniu do życia ludzi starszych - papież Franciszek prosi by, ci, którzy pomogli nam się 

rozwijać, nie byli opuszczeni, gdy potrzebują naszej pomocy, naszej miłości i naszej wrażliwości.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Słowo Boże i nasze ludzkie doświadczenie ukazuje podstawową zasadę życia dla każdego chrześcijanina: 

warto Boga słuchać bardziej niż ludzi. Bardziej niż radia, telewizji, gazet, filmów. Warto słuchać Boga 

bardziej niż alkoholu, narkotyków, pieniędzy czy władzy. Warto słuchać Boga bardziej niż mody, 

nowoczesności czy nacisków danej grupy. Warto bardziej słuchać Boga niż samego siebie! Warto bardziej 

słuchać Boga niż własnych emocji, popędów, sposobów myślenia czy przekonań. Jest to możliwe pod 

warunkiem stałego odnoszenia ludzkiego życia do Chrystusa, Najwyższej Miłości.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 150-lecie urodzin św. Urszuli Ledóchowskiej, 

19.4.2015 

Abp Stanisław Gądecki. Moją polityką jest miłość. 150-lecie urodzin św. Urszuli Ledóchowskiej (1865-

1939) – Poznań, kościół pw. św. Marcina – 19.04.2015. 
 

W naszej Ojczyźnie przeżywamy dzisiaj VII Niedzielę Biblijną, która może się stać dla nas okazją do 

wspólnego, duchowego wędrowania z uczniami do Emaus, aby wraz z nimi wsłuchiwać się w głos 

uwielbionego Jezusa, który i dzisiaj rozbrzmiewa w słowach świętych Pism, a usłyszany przez człowieka 

rozpala serce ogniem nowej wiary, nadziei i miłości.  

 

Dzisiaj też obchodzimy 150. rocznicę urodzin świętej Urszuli Ledóchowskiej, która karmiła się Słowem 

Bożym i Ciałem Chrystusa i dzięki temu znalazła się w szeregu wybitnych świadków zmartwychwstałego 

Pana.  

   

1. ŚWIADKOWIE ZMARTWYCHWSTANIA  
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Ta droga świadectwa rozpoczęła się dwa tysiące lat temu, począwszy od pierwszych spotkań apostołów z 

Chrystusem, podczas których uwierzyli oni w prawdziwość zmartwychwstania Pańskiego. Uwierzyli w 

autentyczność zmartwychwstania potwierdzoną w dwojaki sposób.  

 

a. Najpierw Chrystus pozwolił im doświadczyć swojej cielesności: „«Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja 

jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych 

słowach pokazał im swoje ręce i nogi”. Uczniom narażonym na pokusę myślenia o Zmartwychwstałym jak 

o kimś pozornym i nierzeczywistym, Jezus daje poznać autentyczność jego ciała. „Lecz gdy oni z radości 

jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu 

kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich”. Duch nie może mieszać się z materią, duch nie może 

spożywać posiłków. Jezus zmartwychwstały – aby dowieść, że posiada rzeczywiste ciało – nie tylko 

pozwala się dotykać, ale również spożywa z uczniami posiłek. To wyraźna wskazówka dla następnych 

pokoleń, wzywająca ich do spożywania Ciała Pańskiego jako drogi potwierdzającej prawdę 

zmartwychwstania.  

 

Po dziś dzień dla wielu ludzi sporym problemem jest cielesność Jezusa. Wiele herezji (np. doketyzm czy 

monofizytyzm), zaprzeczało tej cielesności, bo człowiekowi trudno jest zaakceptować, że Pan Bóg stał się 

jednym z nas. Wolelibyśmy raczej Boga duchowego i oddalonego od człowieka i jego ludzkich spraw. 

Takiemu Bogu łatwiej można powiedzieć: „Ty nas nie rozumiesz, bo nigdy nie przeżyłeś tego, co 

doświadczają ludzie” (por. ks. M. Pohl).  

 

b. Następnie Jezus Chrystus udzielił apostołom daru rozumienia Starego Testamentu. Wydawać by się 

mogło, że po wydarzeniach Wielkiego Tygodnia Stary Testament jest już niepotrzebny. Tymczasem Jezus 

przypomniał swoim uczniom wszystko, co w Starym Testamencie zapowiadało Jego cierpienie i śmierć. „To 

właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co 

napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby 

rozumieli Pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie”. Wynika z tego, że zrozumienie Pism natchnionych, a zwłaszcza zapowiedzi o 

cierpieniu Mesjasza i Jego zmartwychwstaniu, jest nieodzowne dla uwierzenia Chrystusowi.  

 

Te dwa świadectwa – ciało Zmartwychwstałego Pana oraz słowa Pisma o cierpiącym Mesjaszu – 

wystarczyły uczniom, by przyjąć prawdę o zmartwychwstaniu i w konsekwencji by stać się tego świadkami. 

Również dzisiaj stół Ciała Pańskiego i stół Słowa Bożego wystarczają dla wzbudzenia wiary i do 

świadczenia o Zmartwychwstałym.  

 

„Wy jesteście świadkami tego”. Świadek to ten, kto widział i słyszał, pamięta i opowiada. Treścią tego 

świadectwa nie jest jakaś teoria, ideologia czy system przykazań i zakazów, jakieś moralizowanie, lecz 

osoba Zmartwychwstałego. Nie chodzi przy tym o przekaz niezaangażowany. Wręcz przeciwnie, świadek 

zobaczył i dał się wciągnąć w nurt wydarzeń. Nie tylko potrafi odtworzyć wszystkie fakty, ale te fakty do 

niego przemówiły i zrozumiał ich głęboki sens, dzięki czemu zmienił swoje życie. Kto spotkał w swoim 

sercu Jezusa, kto pozostaje we wspólnocie z Piotrem i kolegium apostolskim, ten może składać świadectwo, 

które zrodzi wspólnotę (koinonia, komunia) wiary. Ten może głosić nawrócenie coraz to nowym rzeszom 

ludzi wszystkich czasów i narodów.  

 

2. ŚWIĘTA URSZULA ŚWIADKIEM CHRYSTUSA  
 

Takie doświadczenie świadectwa stało się udziałem Matki Urszuli Ledóchowskiej, która – podczas 
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Eucharystii – dotykała Ciała Chrystusowego i słyszała Jego głos.  

 

a. Początków świadectwa nauczyła się od swoich rodziców. Wielki wpływ na nią wywarła ich prostota i 

niewymuszona pobożność, oraz tryb życia tchnący modlitwą, pracą i systematycznością. Wydaje się, że 

swoją zasadniczą strukturę duchową odziedziczyła po matce. Ona bowiem była duchowo silniejsza od ojca i 

z heroiczną cierpliwością podnosiła go na duchu, kiedy popadał w melancholię.  

 

Chociaż zdrowie Urszuli było wątłe, to jednak posiadała nieugiętą siłę woli. Była energiczna, rzutka, 

pracowita i wytrwała w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Już w dzieciństwie pojawiło się w niej coś, co 

wyróżniało ją od jej koleżanek; była to jej ofiarność i poświęcenie.  

 

Kiedy nadszedł czas dojrzewania, pojawiło się u niej poszukiwanie Miłości Bożej na drodze całkowitego 

oddania. To nie ona wybrała konkretną drogę realizacji tego zamierzenia, ale wybrał ją Bóg. „Bóg chciał, 

bym wstąpiła do klasztoru sióstr Urszulanek, bo ja tego nie chciałam. Znałam urszulanki tylko z 

opowiadania i był to jedyny zakon, do którego czułam niechęć – nic do niego mnie nie ciągnęło. [...] Jednak 

trudności, które miałam w domu w przeprowadzeniu moich zamiarów, doprowadziły mnie do tego, by 

wstąpić tam, gdzie najłatwiej mogłam się dostać – a wiec wstąpiłam do sióstr urszulanek w Krakowie. [...] 

Nie ja wybrałam – wybrał Bóg”. Zadecydowała sama Miłość. „Żebym tylko miłować umiała” (Z listu do 

brata, Włodzimierza).  

 

W wieku 21 lat wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie (1886). Po nowicjacie złożyła śluby zakonne i 

otrzymała imię: siostra Maria Urszula od Jezusa. Pracowała w charakterze nauczycielki i wychowawczyni w 

szkole prowadzonej przez siostry urszulanki. Była ceniona i kochana przez młodzież. W roku 1904 roku 

została wybrana przełożoną klasztoru krakowskiego. 

 

W siostrach starała się o wyrobienie serc szerokich, otwartych na każdą nędzę moralną i materialną, serc 

palących się do poświęcenia. Pragnęła, by siostry kochały Boga z całego serca, by mogły w ten sposób iść 

śmiało do przodu bez lęku. Jej poczynania zaskakiwały, budziły opory, dyskusje i zastrzeżenia, chociaż 

wyczuwano, że jej idee odpowiadają potrzebom nowych czasów. Nie wystarczy modlić się: „Przyjdź 

Królestwo Twoje” – trzeba pracować, by to Królestwo Boże żyło.  

 

b. Odbyła podróż do Rzymu w sprawie zmian w konstytucjach klasztoru i została przyjęta przez papieża 

Piusa X. W rozmowie z nim wyraziła pragnienie podjęcia pracy apostolskiej w Rosji. Po powrocie do 

Krakowa urszulanki faktycznie otrzymały z Petersburga zaproszenie do podjęcia pracy wychowawczej w 

polskim gimnazjum prowadzonym przy parafii. W 1907 wraz z dwiema siostrami wyjechała do Petersburga, 

by objąć kierownictwo internatu dla uczennic gimnazjum.  

 

Matka Urszula szybko znalazła drogę do serc i umysłów dziewcząt. Nauczyła się języka rosyjskiego i zdała 

egzamin państwowy, aby móc prowadzić także lekcje języka francuskiego. Jednocześnie szukała form pracy 

apostolskiej z Rosjanami. Starała się, aby rosyjscy katolicy mogli słuchać kazań w języku ojczystym, co 

dotąd było dla nich niemożliwe. 

Wybuch I wojny światowej spowodował wydalenie Matki Urszuli z Rosji, jako obywatelki austriackiej. 

Wyjechała do Szwecji, do Sztokholmu. W pobliżu Sztokholmu zorganizowała szkołę języków dla 

skandynawskich dziewcząt (w Djursholmie).  

 

Następnie udała się do Danii, gdzie wspólnie z siostrami otwarła ochronkę dla sierot po polskich 

emigrantach (w Aalborgu). Powołała do życia i redagowała pierwszy katolicki miesięcznik pt. Solglimtar i 

założyła Sodalicję Mariańską. Dom sióstr stał się miejscem spotkań emigrantów i polskich polityków. 

Podjęła współpracę z Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny, założonym w Szwajcarii przez Henryka 
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Sienkiewicza. Przez odczyty uwrażliwiała społeczeństwa skandynawskie na sprawę niepodległości Polski. 

Uczyła się języków skandynawskich, aby łatwiej dotrzeć do słuchaczy.  

 

Gdy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, Matka Urszula myśli o powrocie ze swoją wspólnotą do 

kraju. W 1920 roku – dzięki ofiarności norweskiego konsula Stolt-Nielsena – zakupiła majątek w Pniewach. 

Tam też powstał pierwszy dom szarych urszulanek w Polsce. W sierpniu 1920 roku wspólnota sióstr i grupa 

dzieci z Aalborga powróciła z Danii do Polski.  

 

3. NAUCZANIE ŚWIĘTEJ  

 

a. Tutaj wyraźnie doświadczyła dwóch dróg dojścia do Zmartwychwstałego; Ciało Pańskie i Słowo Boże. 

Uczyła często o żywym kontakcie z Ciałem zmartwychwstałego Pana w życiu chrześcijańskim:  

„Panie moje, nigdy nie staniemy się apostołkami Eucharystii, o ile [...] ta mała Hostia nie stanie się centrum, 

około którego całe życie nasze obracać się będzie. 

 

A czy tak jest? [...] miejmy odwagę przyznać się do tego, że wiara nasza w obecność Chrystusa w 

Sakramencie Ołtarza jest powierzchowna, płytka, teoretyczna, nie życiowa, bo żadnych, albo prawie 

żadnych owoców w życiu naszym nie wydaje. [...] 

 

Patrzmy, przepełnione są dancingi, cukiernie, kabarety, kina, teatry [...], a kościoły nasze puste [...] Gdzie 

więc nasza wiara? [...] Czemu my takie obojętne dla naszego Boga? – Na to jest zwykle odpowiedź: czasu 

nie mamy. [...] 

 

Gdy choroba, trwoga, niebezpieczeństwo – wtedy na kolana, wtedy daję na Mszę świętą, a tak zwykle o 

Jezusa nie dbam! To jest – nazwijmy to po imieniu – karykaturą wiary. A Bóg w Piśmie świętym tak o tym 

się wyraża: «Obyś był zimny albo gorący – ale żeś letni, zacznę cię wyrzucać z ust moich!» 

 

A my (...) trzymamy się tak daleko od Stołu Pańskiego. Dobrze rozumiemy, że ciało nasze chleba 

powszedniego potrzebuje, by nie zginąć z głodu, ale dla duszy naszej czyż nam pokarmu nie potrzeba? 

 

A im częściej odwiedzać będziemy Jezusa – Hostie, im częściej będziemy na Mszy świętej, im częściej z 

Nim łączyć się będziemy w Komunii świętej – tym więcej serce nasze rozpali się świętą miłością 

Chrystusową. [...] A gdy Chrystus żyć będzie w nas, wtedy nawet bezwiednie staniemy się apostołkami 

Jezusa, apostołkami Eucharystii. [...] Gdy Chrystus żyć będzie w nas, wtedy i my ze swej strony usilnie nad 

tym pracować będziemy, by dusze pociągnąć do miłości Chrystusowej. A to właśnie nasze apostolstwo!”  

 

b. Uczy także o roli Słowa Bożego w naszym życiu:  

Drugim źródłem umocnienia wiary było dla niej Pismo święte. Czytała i rozważała Biblię, a świadectwem 

tego stało się 384 rozmyślań na temat tekstów ewangelicznych na każdy dzień roku liturgicznego (Święta 

Urszula Ledóchowska. Medytacje biblijne, wybór: s. Małgorzata Krupecka, Warszawa 2005, 6). Z 

zamyślenia nad Słowem Bożym zrodziła się jej promienna duchowość, która nic nie straciła na swej 

aktualności:  

   

 Uczmy się patrzeć ku niebu, a ziemia przestanie być przybytkiem zawiści, buntu i zła. 

 Największym aktem miłości bliźniego jest stała słoneczność duszy, rozsyłająca wszędzie promienie 

swe jasne i ciepłe. 
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 Przed Panem Bogiem odpowiadamy tylko za pracę i jej intencje, a nie za owoce, których obfitość 

jedynie od Boga zależy. 

 Im ważniejszy obowiązek do wykonania, tym goręcej powinniśmy się do niego przygotować 

modlitwą, tym usilniej musimy ściągnąć przy pomocy modlitwy błogosławieństwo Boże. 

 Cierpienie z miłości ku Bogu rodzi szczęście, które się objawia w nieustannej pogodzie ducha i 

stałym uśmiechu na ustach, choćby oczy były pełne łez. 

 Nie sztuka znosić jednorazowe wielkie cierpienie, ale sztuka cierpieć dzień w dzień, prawie 

beznadziejnie, cierpieć przez długie miesiące, lata, nie widząc końca próby, a przy tym nie upadać na 

duchu, nie narzekać, nie zniechęcać się, nie buntować się – to dopiero cnota wielka, wspaniała. 

 Nic może tak nie przemawia do obojętnych w wierze, do niewierzących, jak widok osoby zawsze 

pogodnej, promieniującej szczęściem wewnętrznym, uśmiechniętej, choć wiadomo, że niejeden 

krzyż dźwiga, że niejedna troska ją przygniata. 

 Bądźmy dobrzy dla zwierząt, kwiatów, dla wszystkich stworzeń, bo każde z nich Bóg stworzył w 

swojej dobroci, czcijmy więc ją we wszystkich stworzeniach. 

 

Dnia 20 czerwca 1983 roku Jan Paweł II beatyfikował w Poznaniu Matkę Urszulę, a 18 maja 2003 roku 

dokonał w Rzymie jej kanonizacji. „Przez całe swe życie wiernie i z miłością wpatrywała się w oblicze 

Chrystusa, swego Oblubieńca. W sposób szczególny jednoczyła się z Chrystusem konającym na Krzyżu. To 

zjednoczenie napełniało ją niezwykłą gorliwością w dziele głoszenia słowem i czynem Dobrej Nowiny o 

miłości Boga. Niosła ją przede wszystkim dzieciom i młodzieży, ale też osobom znajdującym się w 

potrzebie, ubogim, opuszczonym, samotnym. Do nich wszystkich mówiła językiem miłości popartej 

czynem. Z przesłaniem Bożej miłości przemierzyła Rosję, kraje skandynawskie, Francję, Włochy. Była w 

swoich czasach apostołką nowej ewangelizacji, dając swoim życiem i działaniem dowód, że miłość 

ewangeliczna jest zawsze aktualna, twórcza, skuteczna” (Jan Paweł II, Homilia podczas kanonizacji). 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec jeszcze jedna, ważka myśl świętej Urszuli: „Miłość okazuje się nie uczuciem, ale czynem – 

czynem, który wymaga poświęcenia, zaparcia się siebie, zapomnienia o sobie. [...] Dziś, gdy serce me 

wyrywa się do Ciebie Zmartwychwstałego, gdy tak pragnęłam okazać Tobie miłość za Twoje 

Zmartwychwstanie, które zwiastuje moje zmartwychwstanie, […] za cierpienie, za śmierć, która 

doprowadziła Cię do chwalebnego zwycięstwa – jedno mogę zrobić: swą miłość okazać Tobie czynem 

miłości” (Święta Urszula Ledóchowska. Medytacje biblijne, 358).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Poświęcenie budowy kościoła bł. Jerzego 

Popiełuszki, 25.4.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Zło dobrem zwyciężaj. Poświęcenie placu pod budowę kościoła pw. bł. Jerzego 

Popiełuszki (Plewiska - 25.04.2015).  

   

W dniu dzisiejszym Pan Bóg pozwala nam uczestniczyć w historycznej i pełnej nadziei chwili. Oto mamy 

poświęcić teren pod budowę kościoła pod patronatem błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Gdy człowiek 

żyjący na co dzień w sposób daleki od świętości często zapomina o sakralnym charakterze świata, 

uroczystość taka jak dziś pozwala mu przypomnieć sobie o potrzebie szczególnego miejsca, gdzie mógłby 

się odrodzić duchowo. On potrzebuje „innego" miejsca, gdzie mógłby się spotkać z całkowicie „Innym", 

czyli z Bogiem. Potrzebuje „miejsca", w którym działanie Boga jest obfitsze.  
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1. DROGA DO KAPŁAŃSTWA  

   

Takie właśnie święte miejsce zostało dedykowane w Plewiskach błogosławionemu Jerzemu. Urodził się on 

dnia 14 września 1947 roku we wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. Do męstwa był hartowany od 

najmłodszych lat. Odkąd od jedenastego roku życia został ministrantem, służył codziennie do Mszy świętej - 

jeszcze przed lekcjami - w odległym o 5 kilometrów kościele parafialnym w Suchowoli. Wychodził do 

szkoły godzinę wcześniej przed innymi dziećmi.  

   

Po maturze - w roku 1965 - wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Na początku 

drugiego roku studiów - w ramach szykanowania Kościoła - został wcielony do wojska, gdzie odbył 

zasadniczą służbę w specjalnej jednostce przeznaczonej dla kleryków w Bartoszycach (1966-1968). Służba 

ta była dla niego źródłem cierpienia duchowego, okresem licznych upokorzeń i ograniczenia wolności 

religijnej. Nie pozwalano mu uczestniczyć w Mszy św. i przyjmować Komunii św. W liście skierowanym 

do swego ojca duchownego w seminarium warszawskim pisał: „Wczoraj poszedłem do miasta, podając jako 

pretekst konieczność wpłacenia pieniędzy do banku. Poszedłem do kościoła i po raz pierwszy od miesiąca 

przyjąłem Eucharystię". Nie pozwolił sobie odebrać medalika i różańca, za co był szykanowany przez 

władze wojskowe. Celem tych szykan i obostrzeń w służbie było zniechęcanie żołnierzy-kleryków do 

kontynuowania drogi powołania kapłańskiego.  

   

Po powrocie do seminarium musiał poddać się operacji tarczycy, leczył się też z powodu choroby serca. 

Przeżycia w wojsku, choroba i pobyt w szpitalu bardzo go uwrażliwiły na potrzeby, cierpienia i krzywdę 

bliźnich. Stał się bardziej opiekuńczy i zatroskany, zwłaszcza o chorych. Dnia 28 maja 1972 roku przyjął 

święcenia kapłańskie z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na obrazku prymicyjnym umieścił 

znamienne słowa: „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc".  

   

   

2. DUSZPASTERZ  

   

Jako neoprezbiter został skierowany do pracy duszpasterskiej i katechetycznej najpierw w parafii Świętej 

Trójcy w Ząbkach koło Warszawy, następnie Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie. Po 

kolejnych trzech latach - na wikariat do parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie na Żoliborzu, skąd przeszedł 

do duszpasterstwa przy kościele akademickim św. Anny w Warszawie. Prowadził tam konwersatoria dla 

studentów medycyny, organizował rekolekcje i obozy o charakterze rekolekcyjnym oraz kierował 

duszpasterstwem pielęgniarek w kaplicy Res Sacra Miser. Był członkiem Krajowej Konsulty 

Duszpasterstwa Służby Zdrowia, a na terenie archidiecezji warszawskiej - diecezjalnym duszpasterzem 

środowisk medycznych. Podjął się także opieki duszpasterskiej nad chorymi w Domu Zasłużonego 

Pracownika Służby Zdrowia przy ul. Elekcyjnej, urządzając tam własnym sumptem kaplicę i stając się 

kapelanem.  
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Ostatnim miejscem zamieszkania i pracy ks. Jerzego Popiełuszki (od 20 maja 1980 roku) była parafia św. 

Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu, gdzie jako rezydent pomagał w pracy parafialnej i zajmował 

się między innymi formacją grupy studentów Akademii Medycznej, był duszpasterzem średniego personelu 

medycznego (pielęgniarek), co miesiąc urządzał dla lekarzy spotkania modlitewne.  

   

Oddzielną kartę życia księdza Jerzego, która doprowadziła go do palmy męczeństwa, było jego 

bezkompromisowe zaangażowanie się w duszpasterstwo świata pracy, zarówno w okresie tworzenia się 

„Solidarności", jak i później, gdy trwał stan wojenny w Polsce oraz po jego zniesieniu. To zadanie przyszło 

mu realizować w wielce osobliwym ustroju, który wyrzekł się Boga; który odrzucił zależność od Boga i z 

tego powodu został zmuszony do szukania swego celu w sobie samym i w zapożyczonej ideologii. Nie 

dopuszczając myśli o istnieniu obiektywnego kryterium dobra i zła, ustrój ten przejął totalitarną władzę nad 

człowiekiem i jego przeznaczeniem.  

   

„Trudno nie zauważyć - pisze Benedykt XVI - iż bardzo często programy, które biorą początek w idei 

sprawiedliwości, które mają służyć jej urzeczywistnieniu we współżyciu ludzi, ludzkich grup i 

społeczeństw, ulegają w praktyce wypaczeniu. Chociaż więc w dalszym ciągu na tę samą ideę 

sprawiedliwości się powołują, doświadczenie wskazuje na to, że nad sprawiedliwością wzięły górę inne 

negatywne siły, takie jak zawziętość, nienawiść czy nawet okrucieństwo, wówczas chęć zniszczenia 

przeciwnika, narzucenia mu całkowitej zależności, ograniczenia jego wolności, staje się istotnym motywem 

działania. [...] Wiadomo przecież, że w imię motywów rzekomej sprawiedliwości (np. dziejowej czy 

klasowej) niejednokrotnie niszczy się drugich, zabija, pozbawia wolności, wyzuwa z elementarnych 

ludzkich praw" (Dives in misericordia, 12).  

   

Wspominając tamte czasy, przychodzą na myśl katechizmowe nauki o prawomocności władzy, która jest 

sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy, gdy troszczy się o dobro wspólne danej społeczności i jeśli 

do jego osiągnięcia używa środków moralnie dozwolonych. Jeśli sprawujący władzę ustanawiają 

niesprawiedliwe prawa lub podejmują działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie 

obowiązują w sumieniu. „Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna się bezprawie" (KKK, 1903). 

Ustanowione w ten sposób prawa nie zobowiązują obywateli, gdyż: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż 

ludzi". W takim ustroju społecznym ks. Jerzy stał się rzecznikiem i obrońcą godności człowieka, praw 

ludzkich, wolności, sprawiedliwości, miłości i prawdy, a także heroldem Pawłowego nauczania, że „zło 

należy dobrem zwyciężać".  

   

Decydującym - choć nie pierwszym - impulsem do realizacji tego zadania stał się dla niego sierpień 1980 

roku. Wtedy to delegacja strajkujących hutników poprosiła Księdza Kardynała Prymasa o przybycie księdza 

do „Huty Warszawa". Sam ks. Jerzy wspominał te wydarzenia z uczuciem zdumienia: „Tego dnia i tej Mszy 

św. nie zapomnę do końca życia. Szedłem z ogromną tremą. Już sama sytuacja była zupełnie nowa. Co 

zastanę? Jak mnie przyjmą? Czy będzie gdzie odprawiać? Kto będzie czytał teksty? Śpiewał? Takie, dziś 

może naiwnie brzmiące pytania, nurtowały mnie w drodze do fabryki. I wtedy przy bramie przeżyłem 

pierwsze wielkie zdumienie. Gęsty szpaler ludzi - uśmiechniętych i spłakanych jednocześnie. I oklaski. 

Myślałem, że ktoś ważny idzie za mną. Ale to były oklaski na powitanie pierwszego w historii tego zakładu 

księdza przekraczającego jego bramy. Tak sobie wtedy pomyślałem - oklaski dla Kościoła, który przez 

trzydzieści lat wytrwale pukał do fabrycznych bram. Niepotrzebne były moje obawy - wszystko było 

przygotowane: ołtarz na środku placu fabrycznego i krzyż, który potem został wkopany przy wejściu, 

przetrwał ciężkie dni i stoi do dzisiaj otoczony ciągle świeżymi kwiatami, i nawet prowizoryczny 
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konfesjonał. Znaleźli się także lektorzy. Trzeba było słyszeć te męskie głosy, które niejednokrotnie 

przemawiały niewyszukanymi słówkami, a teraz z namaszczeniem czytały święte teksty. A potem z tysięcy 

ust wyrwało się jak grzmot: «Bogu niech będą dzięki!»". Od tego spotkania przy ołtarzu rozpoczęła się 

duchowa przyjaźń hutników z ks. Jerzym. Wypracował w tym okresie własne duszpasterstwo dla 

rządzonych i rządzących.  

a. duszpasterstwo rządzonych  

   

Duszpasterstwo rządzonych miał w pewnym sensie ułatwione. On nie musiał „zdobywać ludzi". Wokół 

niego chętnie gromadzili się nie tylko robotnicy, ale także intelektualiści i artyści. On umiał jednoczyć 

środowiska aktorów, pisarzy i poetów, zwłaszcza w okresie żoliborskim swojej kapłańskiej posługi. Nie 

pytał czy ktoś jest wierzącym; przyjmował, rozmawiał, okazywał współczucie. Dzięki niemu wielu ludzi 

polskiej kultury odnalazło wiarę.  

   

Z robotnikami spotykał się regularnie, co miesiąc. Zorganizował swoistą „szkołę" dla nich. Przez cykle 

wykładów na które zapraszał specjalistów, chciał im pomóc w zdobywaniu wiedzy z różnych dziedzin - 

historii, literatury, społecznej nauki Kościoła, prawa, ekonomii, a nawet technik negocjacyjnych. Po 

wprowadzeniu stanu wojennego organizował dla nich liczne akcje charytatywne. Wspomagał 

prześladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczył w procesach ludzi, którzy zostali aresztowani za 

przeciwstawianie się prawom stanu wojennego.  

   

Od 28 lutego 1982 r. odprawiał Msze święte za Ojczyznę i wygłaszał kazania, których buło w sumie 26. W 

tych kazaniach - przez pryzmat Ewangelii i nauki Kościoła - wzywał do nadania współczesności moralnego 

kształtu. Był bowiem przekonany o tym, że człowiek bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów jest jak 

okaleczony ptak, któremu złamano skrzydła. Nie potrafi się wzbić wysoko i dostrzec wyższego sensu swego 

bytowania na ziemi.  

   

Głosił prawdy trudne. Twierdził, że w dużej mierze sami jesteśmy winni naszemu zniewoleniu, gdy - ze 

strachu albo dla wygodnictwa - akceptujemy zło. Nie mamy prawa piętnować zła, gdy popieramy jego 

mechanizm działania.  

   

Był przekonany, że naród ginie, kiedy brakuje mu męstwa; gdy oszukuje siebie, mówiąc, że jest dobrze, gdy 

jest źle, gdy zadowala się półprawdami. Żądając prawdy od innych, sami musimy żyć prawdą. Żądając 

sprawiedliwości, sami musimy być sprawiedliwi. Żądając odwagi i męstwa, sami musimy być mężni i 

odważni na co dzień.  

   

Dlatego zasadniczą sprawą w kwestii wyzwolenia człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku. Lęk rodzi 

się z poczucia zagrożenia. Lękamy się, że grozi nam cierpienie, utrata jakiegoś dobra, utrata wolności, 

stanowiska czy zdrowia i wtedy działamy wbrew naszemu sumieniu, które jest przecież miernikiem prawdy. 

Jesteśmy w stanie przezwyciężyć lęk dopiero wtedy, kiedy godzimy się na cierpienie lub stratę czegoś w 

imię wyższych wartości. Gdy prawda będzie dla nas taką wartością, dla której warto cierpieć, warto ponosić 
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ryzyko, wtedy przezwyciężymy lęk, który jest bezpośrednią przyczyną naszego zniewolenia. Chrystus 

wielokrotnie przypominał swoim uczniom: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej 

uczynić nie mogą" (Łk 12,4).  

   

Wolności duchowej nie da się zachować żyjąc w kłamstwie. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że 

poddajemy się panowaniu kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. 

Nie prostujemy go, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa 

na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Odważne świadczenie 

prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności. Człowiek, który daje świadectwo prawdzie, jest 

człowiekiem wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, nawet w obozie czy więzieniu. Gdyby 

większość Polaków wkroczyła na drogę prawdy, stalibyśmy się narodem wolnym duchowo już teraz, a 

wolność zewnętrzna czy polityczna musiałaby przyjść prędzej czy później jako konsekwencja tej wolności 

ducha i wierności prawdzie.  

   

Tak uczył, starając się ogarnąć swoim działaniem wiele ugrupowań społeczno - politycznych, próbował 

stworzyć nawet jakąś unię narodową. Tym należy tłumaczyć jego szerokie kontakty z ludźmi 

niewierzącymi. Było to możliwe, ponieważ był zawsze otwarty na drugiego człowieka, nie dzielił ludzi na 

kategorie. Wielu pod jego wpływem odnalazło sens życia w małżeństwie, w rodzinie, w środowisku pracy. 

Był jednak przede wszystkim bez reszty oddany robotnikom, „to było jego Westerplatte".  

   

b. duszpasterstwo rządzących  

   

Ale błogosławiony Jerzy duszpasterzował także pośród rządzących. Było to niejako duszpasterstwo 

pośrednie, niechciane, bo rządzący - ze zrozumiałych względów - go unikali. A jednak on docierał do nich 

poprzez treści swoich kazań, które były wnikliwie przez nich analizowane. Nie powodowały one ich 

nawrócenia, raczej utwierdzały w nienawiści, mimo iż on sam potępiał wszelkie odwoływanie się do 

przemocy. „To właśnie dlatego rozpętał się przeciw niemu niszczący gniew wielkiego kłamcy, 

nieprzyjaciela Boga i ciemiężcy ludzkości, tego, który nienawidzi prawdy i szerzy kłamstwo" (kard. Angelo 

Amato).  

   

„Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć przemocą - uczył. [...] 

Komu nie udało się zwyciężyć sercem i rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy 

dowodzi moralnej niższości. Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna ludzkość, jakie zna historia, to 

walki ludzkiej myśli; najnędzniejsze i najkrótsze, to walki przemocą. Idea, która potrzebuje broni, by się 

utrzymać, sama obumiera. Idea, która utrzymuje się tylko przy użyciu przemocy, jest wypaczona. Idea, która 

jest zdolna do życia, podbija sobą; za nią spontanicznie idą miliony". Solidarność dlatego zadziwiła świat, 

bo - za Jego wzorem - nie odwołała się do przemocy, ale na kolanach, przy polowych ołtarzach upominała 

się o godność i szacunek dla człowieka. O te wartości wołała bardziej niż o chleb powszedni.  

   

Odpowiedzią na jego nauczanie o rezygnacji z przemocy było odwołanie się władz do użycia przemocy. 

Było to wyraźnym potwierdzeniem prawdy Ewangelii: „Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was 
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wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was 

wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. [...] Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu 

mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony" (Mt 10,17-18.22). Owocna działalność 

duszpasterska księdza Jerzego pośród robotników sprawiła, że stał się on celem niewybrednych ataków ze 

strony władz komunistycznych. Był wielokrotnie przesłuchiwany w prokuraturze, zatrzymywany i 

aresztowany. Przedstawiono mu nawet akt oskarżenia, w którym zarzucano, że działa na szkodę interesów 

PRL. Prasa reżimowa nasiliła ataki drukując liczne oszczercze artykuły, mające skompromitować kapelana 

„Solidarności" (opisywano rzekome nadużycia finansowe i skandale obyczajowe). Mnożyły się zdarzenia, 

mające go zastraszyć. Dwukrotnie włamano się do jego mieszkania, nieustannie śledzono, zniszczono jego 

samochód, „nieznani sprawcy" wrzucili do mieszkania ładunek wybuchowy. Szczególnie kłamliwe i 

brutalne ataki, będące w istocie nakłanianiem do nienawiści prowadził przeciwko niemu ówczesny rzecznik 

prasowy rządu.  

   

Jesienią roku 1984 sytuacja księdza Jerzego stała się bardzo trudna; czuł, że grozi mu śmierć. Kłopoty ze 

zdrowiem i ciągłe napięcie psychiczne doprowadziły do tego, że Ksiądz Prymas zaproponował mu wyjazd 

do Rzymu, pozostawiając jemu samemu ostateczną decyzję. On jednak wolał pozostać przy robotnikach. W 

drodze z Gdańska nastąpił pierwszy zamach na jego życie. Drugi zaplanowano na dzień 19 października. 

„Torturowany a ostatecznie brutalnie związany i, choć jeszcze żył, został wrzucony do wody. Jego oprawcy, 

którzy nie mieli najmniejszego szacunku dla życia, z pogardą odnosili się nawet do śmierci. Porzucili go, jak 

niektórzy porzucają martwe zwierzę. Jego ciało zostało odnalezione dopiero po dziesięciu dniach" (kard. 

Angelo Amato).  

   

„Co było powodem tak wielkiej zbrodni? Czy Ksiądz Jerzy był może przestępcą, mordercą, a może 

terrorystą? Nic z tych rzeczy. Ksiądz Popiełuszko był po prostu wiernym katolickim kapłanem, który bronił 

swojej godności jako sługi Chrystusa i Kościoła oraz wolności tych, którzy, podobnie jak on, byli 

ciemiężeni i upokorzeni. Ale religia, Ewangelia, godność osoby ludzkiej, wolność nie były pojęciami 

zgodnymi z ideologią marksistowską" (kard. Angelo Amato).  

   

Dostrzegając po jego śmierci czytelne objawy kultu, Kościół rozpoczął proces beatyfikacyjny. I tak - na 

zakończenie Roku Kapłańskiego - przedstawił w Warszawie postać błogosławionego księdza Jerzego nie 

tylko jako wzorowego księdza, ale również jako heroicznego świadka piękna i prawdy Ewangelii 

(6.06.2010). Stał się on patronem sprawiedliwości społecznej w naszej Ojczyźnie. Śmiało możemy 

powtórzyć za św. Pawłem, okazał się on wiernym sługą Boga „przez wszystko: przez wielką cierpliwość, 

wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach , więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych 

czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez [objawy] 

Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości 

zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez dobrą sławę i zniesławienie" (2 Kor 6,4-8).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Świadectwo Księdza Jerzego jest dzisiaj bardzo aktualne. Także dzisiaj trzeba stanowczo stawać w obronie 

prawdy, godności człowieka oraz ewangelicznych wartości. Gdy pośród ludzi na nowo rodzi się pokusa 

pomijania Chrystusa w ekonomii, w polityce, w szkolnictwie, Błogosławiony przypomina nam, że 
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zbawienia nie można osiągnąć bez Zbawiciela. Nie można dojść do pełnej doskonałości moralnej bez Jego 

pomocy. Jeśli pragniemy uczynić nasze życie owocnym w sensie duchowym, musimy - podobnie jak 

latorośl w winnym krzewie - zostać zaszczepieni w Chrystusa. Kiedy to się dokona, wówczas nie 

ograniczymy się tylko do potępiania zła, kłamstwa, nikczemności, przemocy, nienawiści, zniewolenia, ale 

staniemy się autentycznymi świadkami, rzecznikami i obrońcami sprawiedliwości, miłości, prawdy, dobra i 

wolności.  

Niech więc dzisiejsze poświęcenie placu pod budowę nowego kościoła, któremu będzie patronował bł. Jerzy 

Popiełuszko przyczyni się do wzrostu chrześcijańskiej wiary młodych mieszkańców tutejszej parafii. Niech 

uczyni Was mężnymi wyznawcami Chrystusa. A przede wszystkim niech usunie spośród Was błędne 

przekonanie, że szczęście można osiągnąć bez Chrystusa.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 70-lecie wyzwolenia obozu w Dachau, 29.4.2015  

Abp Stanisław Gądecki, Światło w ciemnościach. 70-lecie wyzwolenia obozu koncentracyjnego 

Dachau. Pielgrzymka duchowieństwa polskiego i Polonii w Niemczech do Dachau (Freising - 

29.4.2015)  

   

1. Zazwyczaj pielgrzymka jest drogą do miejsca świętego, a nie do miejsca przeklętego. Do miejsca, które 

stanowi sacrum, a nie misterium iniquitatis. My zaś podjęliśmy dzisiaj pielgrzymowanie do miejsca, które 

stało się pierwowzorem i modelem dla innych obozów koncentracyjnych. A jednak również nasze 

dzisiejsze, wspólne pielgrzymowanie kapłanów i wiernych do Dachau ma swoje uzasadnienie. Przybyliśmy 

tam, by wyrazić nasz wielki szacunek dla tych, którzy tam cierpieli. By prosić Boga o pokój i pojednanie dla 

wszystkich, którzy w obecnej godzinie naszych dziejów wciąż cierpią pod panowaniem przemocy zrodzonej 

przez nienawiść.  

a. Dachau to znaczący etap historii cierpienia w Europie w czasie II wojny światowej. Zaludnili go 

więźniowie z wszystkich krajów podbitej Europy. Z ok. 250 tys. osób uwięzionych, 148 tys. zostało 

zamordowanych. Jakże to miejsce przejmuje grozą a zarazem porusza nasze serca, gdy przywołujemy na 

pamięć twarze poszczególnych osób, które zginęły w mrokach obozowych. Pojedyncze twarze tej wielkiej 

wspólnoty cierpienia: członków antynazistowskiej niemieckiej opozycji, komunistów, socjalistów i 

chadeków, potem Żydów, Romów i Sinti, Świadków Jehowy i homoseksualistów. Ludzie z różnych grup 

społecznych i różnych narodów. 

 

A pośród nich duchowni z Kościołów chrześcijańskich. William W. Quinn, oficer U.S. Army napisał w 

sprawozdaniu z wyzwolenia obozu: „Dachau, 1933-1945, pozostanie na zawsze jako jeden z 

najstraszliwszych w historii symboli barbarzyństwa. [...] Za tymi słowami kryją się godziny i lata życia w 

tych warunkach, biografie młodych i dojrzałych kapłanów, kapłanów poddanych zwątpieniu i tych, co byli 

ostoją wiary dla innych. Podstawowym narzędziem pogardy dla człowieka jest ogołocenie, odarcie go ze 

wszystkiego. Znamy ten gest bardzo dokładnie jako poprzedzający ukrzyżowanie Chrystusa. W Dachau 

zabierano więźniom wszystko, ale oprócz rzeczy materialnych, zabierano im także imię, honor, poczucie 

wartości. Rodzaj prac, jakie wykonywali polscy kapłani dobitnie świadczył o pogardzie hitlerowskich 

oprawców i o pozbawieniu księży-więźniów poczucia osobistej godności. Tym, co jednak szczególnie 

musiało sprawiać cierpienie - była próba zabrania im Boga. Nie wolno było im odprawiać mszy świętej, 

odmawiać brewiarza, modlić się i mieć przy sobie jakiegokolwiek przedmiotu kultu religijnego. Zakazano 

także posługi duchowej umierającym więźniom".  

   

Była tam 2794 diakonów, zakonników, księży, biskupów różnych wyznań chrześcijańskich. W momencie 

wejścia na teren obozu usłyszeli: „Ihr seid ehrlos, wehrlos und rechtlos. Ihr habt hier zu arbeiten oder zu 
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verrecken!" Aż 1780 spośród nich było duchownymi katolickimi. Byli oni najgorzej traktowanymi w 

obozie. Zakazano im odprawiania Mszy świętych i nabożeństw. Z liczby 1780 - zamordowano 868 polskich 

duchownych. Kapłańska Golgota Zachodu. Prawdziwa szkoła męczenników.  

Dlatego na zewnętrznej ścianie kaplicy „Śmiertelnego Lęku Pana Jezusa" umieszczono napis:  

   

„Tu w Dachau, co trzeci zamęczony był Polakiem, 

Co drugi z więzionych tu księży Polskich  

złożył ofiarę życia".  

   

b. Nie są to bynajmniej jedyne straty pośród duchowieństwa w czasie II wojny światowej. Ogółem straty 

Kościoła katolickiego w Polsce w czasie drugiej wojny światowej wynoszą 2801 osób duchownych (w tym 

6 biskupów, 1863 kapłanów diecezjalnych i 63 kleryków oraz 289 kapłanów zakonnych, 86 kleryków i 205 

braci i 289 zakonnic). Stanowiło to 28 procent ówczesnego duchowieństwa polskiego.  

   

W polskiej świadomości zbiorowej nie ma wiedzy o tym, iż to polskie duchowieństwo poniosło w czasie II 

wojny światowej największe procentowe straty spośród wszystkich grup zawodowych w kraju.  

   

W tym kontekście warto zacytować „Zapiski więzienne" kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pod datą 25 

września 1953 roku aresztowany przez władze komunistyczne prymas pisał: „Lękałem się, że już nie będę 

miał udziału w tym zaszczycie, którego doznali wszyscy moi koledzy z ławy seminaryjnej. Wszyscy oni 

przeszli przez obozy koncentracyjne i więzienia. Większość z nich oddała tam swe życie; kilku wróciło w 

stanie inwalidztwa, jeden umarł po odbyciu więzienia polskiego. W ten sposób wypełniła się w części 

zapowiedź, którą w roku 1920 na wiosnę dał nam profesor liturgiki i dyrektor Seminarium Niższego we 

Włocławku, ksiądz Antoni Bogdański. Niezapomniany ten człowiek podczas pewnego wykładu liturgii 

powiedział: „Przyjdzie czas, gdy przejdziecie przez takie udręki, o jakich człowiek naszego wieku nawet 

myśleć nie umie. Wielu kapłanom wbijać będą gwoździe w tonsury, wielu z nich przejdzie przez 

więzienie..."  

   

Przykłady heroicznej postawy polskiego duchowieństwa, zakonników i sióstr zakonnych oraz świeckich 

katolików, więźniów obozów i innych miejsc zagłady, ukazały namacalnie procesy beatyfikacyjne i 

kanonizacyjne ojca Maksymiliana Kolbego, biskupa Michała Kozala, 11 sióstr nazaretanek z Nowogródka, 

księdza Stefana Frelichowskiego oraz 108 męczenników niemieckiego nazizmu. Ich wyniesienie na ołtarze 

jest wystawieniem duchowego pomnika, będącego trwałym upamiętnieniem męczeństwa także pozostałych 

ofiar zbrodni oraz wezwaniem do ewangelicznego przebaczania prześladowcom.  

   

c. Dzisiejsza pielgrzymka musi zastanowić się nad przyczyną misterium iniquitatis. O niej to pisał św. Jan 

Paweł II: „Skoro człowiek sam, bez Boga, może stanowić o tym, co jest dobre, a co złe, może też 

zdecydować, że pewna grupa ludzi powinna być unicestwiona. [...] Chodziło tu zazwyczaj o eliminację w 

wymiarze fizycznym, ale czasem także moralnym: mniej lub bardziej drastycznie osoba była pozbawiana 
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przysługujących jej praw. [...] Dlaczego się to wszystko dzieje? Jaki jest korzeń tych ideologii 

pooświeceniowych? Odpowiedź jest jednoznaczna i prosta: dzieje się to po prostu dlatego, że odrzucono 

Boga jako Stwórcę, a przez to jako źródło stanowienia o tym, co dobre, a co złe. Odrzucono to, co najgłębiej 

stanowi o człowieczeństwie, czyli pojęcie ‘natury ludzkiej' jako ‘rzeczywistości', zastępując ją ‘wytworem 

myślenia' dowolnie kształtowanym i dowolnie zmienianym według okoliczności" („Pamięć i tożsamość"). 

Tak, to miejsce niemieckiej historii niemal namacalnie ostrzega nas przed tym, do czego jest zdolny 

człowiek wychowany w duchu sprzeciwu wobec Stwórcy, pragnący zapanować nad światem.  

   

Gdy nadchodził koniec niewoli, komendant obozu zwrócił się do naczelnych władz Gestapo w Berlinie z 

zapytaniem, czy nie byłoby lepiej oddać obóz w ręce aliantów. Odpowiedź brzmiała: Żaden żywy więzień 

nie może dostać się w ręce wroga. Reszta, która nie została ewakuowana z obozu, miała zostać rozstrzelana 

w niedzielę o godzinie 21.00. Aby temu zapobiec, więźniowie z komanda ogrodniczego wysłali w sobotę 

trzech swoich delegatów do amerykańskiego dowództwa, informując je o zamiarach SS-manów. 

Dowództwo amerykańskie, które miało zamiar zająć Dachau w poniedziałek, a najpóźniej we wtorek, 

zdecydowało uczynić to szybciej. Dnia 29 kwietnia o godz. 17.25 obóz został wyzwolony przez 

osiemdziesięciu żołnierzy z 7 armii Patrona. To wyzwoleni księża uznali za cud. Dnia 22 kwietnia 1945 

roku złożyli ślubowanie, iż ci którzy przeżyją obóz, będą pielgrzymować do św. Józefa w Kaliszu w 

podzięce za wybawienie. I temu ślubowaniu pozostali wierni.  

   

Wydarzenie to uzmysławia nam, że istnieje „miara wyznaczona złu". Z pozoru zdawać się mogło, że to zło, 

które programowo przekreślało obecność krzyża było mocniejsze. Jeśli jednak popatrzymy nieco wnikliwiej 

na dzieje ludów i narodów, które przeszły przez próbę systemów totalitarnych i prześladowań za wiarę, 

wówczas odkryjemy w nich wyraźną, obecność zwycięskiego krzyża Chrystusa. To zło - choć po ludzku tak 

potężne, wydające się złem absolutnym, zdolnym zniszczyć do cna, poddać człowieka i naród bezbrzeżnej 

rozpaczy - to zło ma jednak swoją granicę poza którą traci moc. Tą granicą jest tajemnica odkupienia, 

ostateczne zwycięstwo Boga nad złem. Zwycięstwo, którego miarą jest krzyż i zmartwychwstanie.  

   

Z tego ogromnego tłumu więźniów wyłaniają się przed naszymi oczami kontury świetlistych, 

błogosławionych postaci. 44 polskich księży ogłoszonych już błogosławionymi w pierwszej grupie 

męczenników II wojny światowej (13.05.1999). W drugiej grupie - których proces aktualnie się toczy - 

następnych 20. A nie są to bynajmniej jedyni męczennicy Dachau wyniesieni na ołtarze. Któż nie zna 

błogosławionego księdza Georga Häfnera z Wűrtzburga, błogosławionego księdza Karla Meisnera z diecezji 

Münster, holenderskiego karmelitę błogosławionego Titusa Brandsma. Na tym miejscu, w którym Bóg - 

przez heroiczne czyny swoich świadków - potwierdził miarę wyznaczoną złu.  

   

2. Czy tajemnica odkupienia jest również odpowiedzią na zło naszych czasów? Na to zło, które dzisiaj 

rozgrywa się na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce. Na roszczenia tych, którzy faktycznie odrzucają 

Boga, chociaż nieraz wykorzystując Jego imię dla swoich zbrodni. Na mechanizm zła, którego nie da się 

wykorzenić przez zwykłe pakty, przymierza i kompromisy. Owszem, Nie można osiągnąć autentycznego 

pokoju bez odwołania się do prawdy o Bogu i prawdy o człowieku. Na dramatycznym tle naszych czasów 

tym, którzy są poddawani programowemu oddziaływaniu zła, nie pozostaje nikt inny i nic innego poza 

Chrystusem i krzyżem, jako źródłem duchowej samoobrony, jako rękojmią zwycięstwa.  
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Przemoc niszczy to, czego chciałaby bronić: ludzkiej godności, życia, wolności. Przemoc jest kłamstwem, 

bowiem sprzeciwia się prawdzie naszego człowieczeństwa (por. KKK, 496). Pokój natomiast będzie zawsze 

zagrożony tam, gdzie człowiekowi nie przyznaje się tego, co mu się sprawiedliwie należy jako człowiekowi, 

gdy nie szanuje się jego godności, a stosunki międzyludzkie nie są ukierunkowane na dobro wspólne. Lecz 

pokój jest nie tylko owocem sprawiedliwości. On jest także dziełem miłości. „Prawdziwy istotny pokój 

wypływa raczej z miłości aniżeli sprawiedliwości, gdyż sprawiedliwość usuwa raczej wszystko, co 

pokojowi stoi na przeszkodzie, więc szkody, więc krzywdy, podczas kiedy pokój jest właściwie wynikiem 

miłości" (Gaudium et spes, 78).  

   

Słusznie więc pisze ks. Ludwik Bujasz, kapłan i więzień Dachau, tuż po wyzwoleniu z Dachau: Ludzkość 

powinna nareszcie poznać swoje błędy i wejść na drogę pokoju, ucząc się istnieją dwa najważniejsze 

przykazania: Kochać Boga i kochać bliźniego. Bez praktykowania tych dwóch zginie cała ludzkość i próżna 

będzie praca nad pokojem (por. Ks. Ludwik Bujasz, Dachau, Łódź 1946, 5).  

   

Dlatego - przez wstawiennictwo wszystkich więźniów obozu koncentracyjnego Dachau - wołamy do Boga o 

święty dar pokoju. O ten pokój, który buduje się dzień po dniu, zachowując porządek ustanowiony przez 

Boga. Najpierw o pokój przeżywany we własnym sercu, w rodzinach, w różnych formach społecznego 

zrzeszania się, we wspólnocie politycznej, w końcu także we wspólnocie międzynarodowej. Nie osiągnie się 

tego ideału pokoju, „jeżeli nie zabezpieczy się dobra poszczególnych osób, a ludzie nie będą z zaufaniem i 

w sposób wolny obdarzać się nawzajem skarbami ducha i talentów (KKK, 495).  

   

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Modliliśmy się dzisiaj w miejscu, które ostatecznie objawiło misterium misericordiae, a zarazem stało się 

samo w sobie apelem.  

   

Wsłuchiwaliśmy się w mowę tego miejsca, w pieśń życia, tych, którzy oddali swoje życie za nadzieję dla 

nas. Chcemy zamilknąć wobec straszliwego zmagania, które odnawia się także dzisiaj.  

   

Chcemy więc złożyć hołd wszystkim tym, którzy giną współcześnie jako ofiary nienawiści, wrogości 

religijnej, wspominamy o chrześcijanach, dzisiaj najbardziej prześladowanych, ale również o wyznawcach 

innych religii.  

   

Chcemy wreszcie zebrać ich głosy i złączyć z naszymi w jednym wspólnym wołaniu, powtarzając słowa św. 

Jana Pawła z jego wstrząsającej homilii z pielgrzymki do Polski w 1979, z odwiedzin w obozie zagłady 

Auschwitz: „dlatego proszę wszystkich, którzy mnie słuchają, ażeby skupili się, ażeby skupili wszystkie siły 

w trosce o człowieka. Tych zaś którzy słuchają mnie z wiarą w Jezusa Chrystusa, proszę, ażeby skupili się w 
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modlitwie o pokój i pojednanie. Moi drodzy bracia i siostry, nie mam już nic więcej do powiedzenia. 

Przychodzą mi tylko na myśl słowa Suplikacji: Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny!... Od 

powietrza, głodu, ognia i wojny ...i wojny, wybaw nas, Panie! Amen".  

   

Z Freising - z kolebki bawarskiego chrześcijanstwa - wołamy słowami „Pieśni słonecznej" św. Franciszka z 

Asyżu: „Panie, bądź pochwalony przez tych, którzy przebaczają wrogom dla miłości Twojej i znoszą 

niesprawiedliwość i prześladowania. Błogosławieni, którzy trwają w pokoju i prawdzie, gdyż przez Ciebie, 

Najwyższy, będą uwieńczeni".  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Bądź odporny jak uderzone kowadło, 23.4.2015 

Abp Stanisław Gądecki. Bądź odporny jak uderzone kowadło (Watykan, Bazylika św. Piotra – 

23.04.2015). 
 

Drodzy Kapłani,  

Osoby życia konsekrowanego,  

obecni przy grobie św. Jana Pawła II świeccy, 

Słuchacze Radia Watykańskiego i Radia Maryja! 

 

W uroczystość świętego Wojciecha, głównego patrona Polski, podejmujemy w bazylice Watykańskiej 

krótką – z uwagi na czas transmisji – refleksję nad rolą św. Wojciecha w dziejach naszej Ojczyzny i Europy. 

   

1. ŚW. WOJCIECH 
 

W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy słowa: „Kto by chciał Mi służyć (diakone), niech idzie za Mną 

(akoloutheito)”, czyli kto chce być moim diakonem, niech będzie najpierw moim akolitą – mówi Chrystus.  

   

Tę prawdę wcielił głęboko w swoje życie św. Wojciech. Przeżył tragedie rodzinne, zmagał się z 

przeszkodami w swoim apostolskim posługiwaniu; na koniec przyjął śmierć męczeńską, ponieważ nie chciał 

wyrzec się głoszenia orędzia o zbawieniu. Wiedział, że do jego zadań należało budzenie wrażliwości 

człowieka na sumienie, na prawdę, na Boga. Musiała to być dla niego praca niełatwa, skoro autor Żywota I 

rozpoczyna charakterystykę Czechów, od następujących słów: „Jest kraj na pograniczu Germanii, bogaty w 

skarby, bardzo potężny dzięki zbrojnym zastępom walecznych mężów, który mieszkańcy nazywają 

Slawonią. Przeważna część jego ludności, opanowana błędami niewiary, czci stworzenie zamiast Stwórcy, 

[...]. Wielu zaś chrześcijan z imienia żyje jak poganie, co sprawia, że ich zbawienie narażone jest na 

niebezpieczeństwo” (Kapanariusz, Vita I). 

 

Dostrzegając chorobę ducha, biskup Wojciech nie wahał się publicznie nazywać ją po imieniu, co zresztą 

stało się przyczyną jego wygnania z Pragi. On zdawał sobie sprawę z tego, że do zasadniczych obowiązków 

stróża Ludu Bożego należy ostrzeganie go przed wrogiem. Pies, który nie szczeka, nie nadaje się do zadań 

stróża, dlatego nie zgadzał się na braki w życiu ludzi wierzących. Bez kompromisów niósł Ewangelię 

współczesnemu światu i nie zniechęcał się niepowodzeniami. Umiał ponosić nawet bardzo poważne, 

ziemskie klęski bez załamywania się, dla tego jedynego zwycięstwa w wieczności. „Niemałe też złożył 

dowody odwagi, męskiej wytrwałości i gorącej a niezłomnej wiary” (Tempore illo, 7). Jego męczeńska krew 

legła u fundamentów Kościoła i Państwa na ziemiach piastowskich”.  
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Dzięki odwadze ludzi takich jak Wojciech chrześcijaństwo przyniosło do Europy nowy system wartości, 

trudny do pogodzenia tak z filozofią grecką jak i z rzymskim poczuciem sprawiedliwości. Moralności 

umiaru charakterystycznej dla greckiego rozumu, chrześcijaństwo przeciwstawiło bezinteresowną miłość. 

Rzymskiemu prawu siły – służbę bliźniemu. Kultowi sukcesu – ducha ofiary. Nie przekreślając wcale 

innych wpływów, to przede wszystkim właśnie chrześcijaństwo – o wiele bardziej niż judaizm, hellenizm, 

czy romanizm – ostatecznie ukształtowało duchowe oblicze Europy (Norman Davies). Wniosło do niej tego 

rodzaju treści, bez których trudno zrozumieć dzisiejszą Europę.  

 

2. EUROPA 
 

a. Pierwszym wkładem chrześcijaństwa w kulturę Europy jest prawda o Wcieleniu. Odmiennie niż wielkie 

religie dalekiego Wschodu, dla których ciało jest tylko złudzeniem, a materia gorszą częścią rzeczywistości, 

chrześcijaństwo przyniosło Europie nieocenioną myśl o Wcieleniu. Według tej prawdy między umysłem 

ludzkim a światem istnieje zasadnicza zgodność. Zarówno umysł jak i świat są stworzone przez Boga, tzn. 

badanie materii jest możliwe i stanowi część chrześcijańskiego powołania.  

 

Drugim ważnym wkładem chrześcijaństwa w kulturę Europy było chrześcijańskie pojęcie osoby, 

określające rolę społeczną człowieka w jego odniesieniu do innych. Zarówno wewnątrz wspólnoty, w 

stosunku do innych sobie podobnych, jak i na zewnątrz, to jest w relacji do Boga. To właśnie 

chrześcijańskie pojęcie osoby stanęło u podstaw nowego prawa zmierzającego do zapewnienia wolności 

jednostce, a zarazem zobowiązującego ją do przestrzegania jej obowiązków w stosunku do wspólnoty.  

 

Trzecim wyznacznikiem wkładu chrześcijaństwa była skierowana do człowieka zachęta do konfrontacji z 

wyzwaniami czasu. Gdy inne cywilizacje pojmowały czas w kategoriach cyklicznych, w których odwieczne 

powroty ostatecznie wszystko wyrównują, chrześcijaństwo stawiło czoła czasowi. Zaczęło liczyć lata 

zgodnie z linią ciągłą i bez nawrotów. Jedynym przewidywalnym powrotem będzie powrót Chrystusa, który 

oznacza zarazem koniec czasu. Tym samym historia staje się dla nas niepowtarzalną przygodą, a człowiek – 

istotą odpowiedzialną za swoje czyny i za ich skutki w przyszłości.  

 

b. A jak przedstawia się dzisiaj to chrześcijańskie dziedzictwo Europy, ukształtowane między innymi przez 

św. Wojciecha? Odnosimy wrażenie, jakby powtarzała się sytuacja sprzed tysiąca lat: „Przeważna część 

jego ludności, opanowana błędami niewiary, czci stworzenie zamiast Stwórcy, [...]. Wielu zaś chrześcijan z 

imienia żyje jak poganie, co sprawia, że ich zbawienie narażone jest na niebezpieczeństwo” (Kapanariusz, 

Vita I). Rozprzestrzenia się uwiąd starczy wrażliwości moralnej i swoista atrofia pamięci. Społeczeństwo 

kipi od reformatorów, usiłujących poprawiać innych głównie po to, by uniknąć reformowania samych 

siebie. Największy jednak kryzys europejskiej cywilizacji objawia się w kryzysie człowieczeństwa.  

 

Towarzyszy temu kryzys prawa, które zostało oparte tylko i wyłącznie na autorytecie ludzkiego 

prawodawcy, albo na cząstkowym interesie grup, realizujących swoje partykularne cele. Lecz odkąd pogląd 

większości został potraktowany jako rozstrzygające źródło prawa, odtąd nic nie może pozostać skutecznym 

prawem na stałe. Od tego momentu uległa zniszczeniu ludzka zdolność rozeznawania tego, co jest prawem, 

a co bezprawiem. Chociaż intuicyjnie wyczuwa się, że prawo może być przez nas tylko formowane, ale nie 

może być przez nas stworzone, że istnieje coś, co niezależnie od nas jest samo w sobie dobre, prawdziwe i 

zobowiązujące, to jednak kwestionuje się wszelkie odniesienia do Praźródła. Przyznając sobie prawo do 

samowystarczalności, budowniczowie dzisiejszej Europy pragną na nowo zdefiniować swoją własną istotę i 

sami decydować o normach moralnych, odcinając się od Boga, bagatelizując przez to swoje własne życie i 

stając nieuchronnie oko w oko z nicością, ponieważ wszędzie tam gdzie Bóg i ustanowiona przez Niego 

norma ludzkiej egzystencji zostaje usunięta z życia publicznego i przesunięta w przestrzeń prywatną, tam 

też ulega likwidacji samo pojęcie prawa, a tym samym trwały fundament pokoju (kard. Josef Ratzinger).  

 

Mur, który dzieli Europę, nie runie bez nawrotu ku Ewangelii. Bez Chrystusa nie można bowiem budować 
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trwałej jedności. Nie można tego robić odcinając się o tych korzeni, z których wyrosły [narody i kultury] 

Europy i od wielkiego bogactwa kultury duchowej minionych wieków. Jakże można liczyć na zbudowanie 

wspólnego domu dla całej Europy – pytał święty Jan Paweł II w Gnieźnie – jeśli zabraknie cegieł ludzkich 

sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej będącej 

owocem miłości Boga? O taką rzeczywistość ubiegał się św. Wojciech, za taką przyszłość oddał swoje 

życie. On dzisiaj nam przypomina, że nie można zbudować nowego porządku bez odnowionego człowieka, 

tego najmocniejszego fundamentu społeczeństwa. 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

O odnowionego człowieka wołał papież Pius XII, zwracając się do Polaków: „Niech wasza wiara będzie jak 

skała, której nic skruszyć nie zdoła, niech waszej miłości nie przyćmi żadna ludzka niegodziwość, a wasza 

nadzieja niech jaśnieje nawet i wtedy, gdy wszystko wokoło zdaje się walić i upadać. Niech ona was 

wspiera i da wam patrzeć w przyszłość z niezachwianą ufnością. Czegóż macie się lękać? Kościół święty 

potrafi wzrastać wśród cierpień, a pośród zniewag nie zbaczać z prostej drogi; nie przygnębią go 

przeciwności, nie odurzą powodzenia; w pomyślności umie zachować pokorę, w trudnościach z nadzieją 

spoglądać ku niebu” (Z Listu apostolskiego papieża Piusa XII do Prymasa i Biskupów Polski w 700-lecie 

kanonizacji św. Stanisława). 

 

Niech na tej drodze umacnia nas duchowo nasz Patron, św. Wojciech. Z perspektywy tysiąclecia zdaje się 

on dzisiaj przemawiać do nas słowami św. Pawła: „Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii 

Chrystusowej, abym ja – czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka – mógł usłyszeć o was, że 

trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie 

dajecie się zastraszyć przeciwnikom” (Flp 1,27-28).  

 

A zatem, święty Wojciechu: 

„Daj w świętej wierze znaleźć zjednoczenie, 

Daj w świętej wierze wytrwać aż do końca; 

Krwi twojej posiew niechaj wyda plony 

Wiecznie trwające”  

(hymn z I Nieszporów ku czci św. Wojciecha)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość NMP Królowej Polski, 3.5.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Więź z Chrystusem. Uroczystość NMP Królowej Polski (Jasna Góra - 

3.5.2015)  

   

W uroczystość NMP Królowej Polski, będącą zarazem rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, 

wsłuchujemy się w jasnogórskim sanktuarium w to, co Duch mówi o więzi chrześcijanina z Chrystusem, o 

Maryi, najdoskonalszym obrazie tej więzi oraz o tym, jak owa więź z Chrystusem objawia się w świecie 

polityki.  

   

1. WINOROŚL I LATOROŚLE  

a. W Ewangelii według św. Jana Pan Jezus kilka razy opisuje sam siebie poczynając od słów „Ja jestem" 

(chlebem żywym, światłością świata, bramą, dobrym pasterzem, zmartwychwstaniem i życiem, drogą, 

prawdą i życiem). W tych obrazach uczy nas nie tylko o sobie, ale również o tajemnicy Kościoła. Dzisiaj 

przedstawia się nam jako „krzew winny". „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym" (J 15,1). 

„Prawdziwym" to znaczy szlachetnym, dobrym, rzeczywistym a nie pozornym lub domniemanym. 
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Krzewem jest wyłącznie sam Chrystus. Krzew żyje ciągle, natomiast latorośle zmieniają się z roku na rok, 

podobnie jak zmieniają się pokolenia. Chrystus trwa wiecznie, a pokolenia ludzi Kościoła ustawicznie się 

wymieniają.  

   

   

Chrześcijan z kolei Jezus nazywa „latoroślami"; „Wy jesteście latoroślami". Latorośl jest przedłużeniem 

krzewu winnego; jest przedłużeniem winorośli. Krzew winny i latorośle są tej samej natury. Dlatego On, 

będąc Bogiem, i posiadając naturę inną od naszej, stał się człowiekiem, aby w Nim natura ludzka stała się 

krzewem winnym, którego my ludzie jesteśmy latoroślami. Między krzewem winnym a latoroślami istnieje 

organiczny związek. Latorośle czerpią życiodajne soki z ziemi przez korzeń i krzew, wilgoć ziemi i 

wszystko, co potrzeba, aby w promieniach słońca wydać winne grona. Dlatego chrześcijaninem jest tylko 

ten, kto jest ściśle związany z Chrystusem wiarą, a nie jest to bynajmniej związek li tylko myślowy czy 

symboliczny, ale żywotna i życiodajna więź, która jedyna zapewnia - dzięki Jego łasce - życie wieczne. 

Chrystus oczekuje od nas dobrych uczynków, którymi pragnie ubogacać ludzkość.  

   

Podstawowym zadaniem winorośli jest „trwanie" w Chrystusie; trwanie w Jego miłości, trwanie w życiu 

wiecznym. „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę". Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu 

sama z siebie, jeśli nie jest związana z winnym krzewem, tak też i my, jeżeli nie trwamy w Chrystusie. 

Trwamy w Nim, kiedy spełniamy to, co nam nakazuje i pragniemy tego, co nam obiecuje. Jeśli jednak Jego 

słowa pozostają w naszej pamięci, lecz nie znajdują odzwierciedlenia w naszym życiu, wówczas latorośl nie 

należy już do krzewu winnego, bo nie czerpie życia z korzenia. Trwanie w Nim to unikanie postawy syna 

marnotrawnego, który dodaje niewierność do niewierności, zaniedbanie do zaniedbania, kompromis do 

kompromisu, opuszczając najpierw Komunię świętą, następnie Mszę św., potem modlitwę ,a w końcu 

wszystko. Trwanie w Chrystusie to stałe uczestnictwo w życiu eucharystycznym.  

   

Trwanie w Chrystusie oznacza jednocześnie trwanie w Kościele. Kościół - jako głosiciel Słowa Bożego i 

szafarz sakramentów - jednoczy nas z Chrystusem, prawdziwą winoroślą. Kościół jest „pełnią i 

uzupełnieniem Odkupiciela" (plenitudo et complementum Redemptoris, w: Pius XII, Mystici Corporis 

Christi); jest rękojmią życia Bożego. Dlatego św. Augustyn powie: „Każdy ma Ducha Świętego w takim 

stopniu, w jakim kocha Kościół Chrystusowy" (Traktat o Ewangelii Jana 32, 8).  

   

„Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do 

ognia, i płonie" (J 15,6). Gdy nasza łączność z Chrystusem zostaje zerwana, nie jesteśmy już w stanie 

przynosić żadnych dobrych owoców, ale usychamy duchowo. Dlatego słusznie zauważy św. Augustyn: 

„Jedno z dwojga winnej latorośli się przynależy; albo winny krzew lub ogień. Jeśli (latorośl) nie jest w 

winnym krzewie, będzie w ogniu, aby więc w ogniu nie była, niech będzie w winnym krzewie" (Komentarz 

do Ewangelii św. Jana 81,3).  

   

„A Ojciec mój jest tym, który go uprawia" (J 15,1). Bóg - jako pracownik winnicy - bierze nóż i jesienią 

odcina suche pędy, które spali. Pan Bóg nie potrzebuje wcale zsyłać na nas dotkliwych kar. Wystarczy, że 

pozwoli nam działać według naszego własnego widzimisię, aby następnie - wśród ruin i płaczu - ukazać 

nam, do czego jesteśmy zdolni sami z siebie. Na wiosnę z kolei przycina pasożytnicze pędy, czyli nasze 
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nieuporządkowane pragnienia i przywiązania, aby latorośl mogła skupić całą swoją energię na owocowaniu, 

aby dawała więcej owoców. Wielką łaską jest dostrzeżenie ręki Ojca niebieskiego w czynności przycinania 

winorośli, czyli w próbach i cierpieniu, które wzmacniają nasze zdrowe siły.  

   

„Ojciec mój jest tym, który uprawia". Jest to czynność, o której ludzie łatwo zapominają. Często nasi 

przywódcy tworzą ambitne plany. Obiecują wolność, sprawiedliwość, rozwój, dobrobyt i pokój. Mówią tak, 

jak gdyby wszystko tylko od nich zależało, albo od dobrej woli ludzi. Jak gdyby nie trzeba było szukać 

żadnego punktu oparcia w Ewangelii. Jak gdyby można się było obejść bez Chrystusa.  

   

Jeśli - jako chrześcijanie - chcemy ponownie pociągnąć świat ku Bogu, jest tylko jedno rozwiązanie: trzeba 

na nowo wszczepić się w Chrystusa. Trzeba udrożnić kanały łączące nas z krzewem winnym. Zbyt wiele 

mówimy dzisiaj o akcjach, działaniach, doskonaleniu metod apostolstwa, a zapominamy o tym, że przede 

wszystkim trzeba ożywić więź ze Zbawicielem, która zaowocuje miłością braterską. Trzeba tworzyć 

wspólnoty, które będą miały odwagę żyć prawem miłości wzajemnej. Które ukażą innym, co to znaczy być 

uczniem Chrystusa (por. Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. na stadionie, Berlin - 22.09.2011).  

   

2. MARYJA - KRÓLOWA POLSKI  

   

Drugi temat to Maryja - Królowa Polski. Latoroślą powiązaną w najdoskonalszy sposób z winnym krzewem 

jest Maryja, Matka naszego Zbawiciela. W apokaliptycznej Niewieście obleczonej w słońce Tradycja 

Kościoła dostrzegła również Maryję piękną jak księżyc, jaśniejąca jak słońce (Pnp 6,10).  

   

Między innymi właśnie z tytułu tej nadzwyczajnej łączności nazywamy ją naszą „Królową". Ona była 

złączona z Chrystusem tak w życiu jak i po śmierci, odkąd zasiada w niebie obok swego Syna, Króla 

chwały. Ona uczestniczy w chwale zmartwychwstałego Pana, gdyż miała udział w Jego dziele zbawienia. 

Jest Jego Matką, nosiła Go w swoim łonie, urodziła Go, dbała o Jego wychowanie, towarzyszyła Mu 

podczas Jego nauczania - szła za Nim aż pod krzyż. Jeśli więc Maryję nazywamy Królową, to przede 

wszystkim ze względu na Jej Syna. Królewskość Maryi jest więc pośrednia. Maryja ma władzę honorową i 

zleconą. Tę władzę sprawuje w szczególny sposób nad nami, służąc nam całe wieki swoją opieką. Tylko 

Pan Bóg jest Władcą najwyższym i jedynym.  

   

„Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi;  

i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie,  

bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami.  

Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi,  

przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstępują" (Ps 22,28-30) 

Do czego zobowiązuje nas królowanie Maryi? W encyklice Ad caeli Reginam czytamy: „Niech każdy, 

wedle swych warunków, stara się pilnie i bez ustanku odtwarzać w swej duszy i wyrażać w postępowaniu 

wspaniałe cnoty niebiańskiej Królowej i naszej najmilszej Matki. To zaś sprawi, że ci, którzy mienią się 

chrześcijanami, przez cześć i naśladowanie takiej Królowej i Matki, poczują się wreszcie prawdziwymi 
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braćmi i, zaniechawszy zawiści oraz zbytniej żądzy posiadania, zaczną krzewić miłość społeczną, szanować 

prawa słabszych i miłować pokój. Niech więc nikt nie uważa się za syna Maryi i nie sądzi, że łatwo dostanie 

się pod Jej najłaskawszą opiekę, jeśli za Jej wzorem nie wyróżni się sprawiedliwością, łagodnością i 

czystością, i nie będzie dążył do prawdziwego braterstwa nie tylko nie krzywdząc ani szkodząc, ale 

pomagając i niosąc pociechę".  

   

„Uczyńcie, co wam mówi Syn,  

Przyobleczcie wiarę w czyn.  

Niech się Słowo Boże stanie  

Ciałem w każdym z was".  

   

3. WYBORY  

Trzeci z dzisiejszych tematów stanowi więź katolickiego polityka z Chrystusem. Krzewić miłość społeczną, 

zmierzać do sprawiedliwości i braterstwa to jedno z wielu zadań polityki, za które - w różnym stopniu - 

biorą udział wszyscy obywatele, przede wszystkim jednak politycy.  

   

a. W związku z tym - w bliskości wyborów prezydenckich - wypada przypomnieć najpierw o prawie i 

obowiązku katolika udziału w wolnych wyborach dla pożytku dobra wspólnego. To prawo i obowiązek 

wynika z naszej wolności a wolność to jednocześnie odpowiedzialność za siebie i innych. A zatem 

dobrowolna rezygnacja z udziału w wyborach jest grzechem zaniedbania, ponieważ jest odrzuceniem 

odpowiedzialności za losy Ojczyzny. Nie możemy zapomnieć o tym, że Pan Jezus posłał apostołów na cały 

świat, aby go zmienili, a nie żeby świat zmienił apostołów.  

   

Nie wystarczy jednak powiedzieć, że każdy obywatel posiada prawo i obowiązek udziału w wyborach. 

Trzeba ponadto właściwie głosować, to znaczy zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi. Ludzie 

wierzący winni oddać głos na te osoby, których postawa i poglądy są im bliskie, a przynajmniej nie 

sprzeciwiają się wierze katolickiej i katolickim wartościom oraz zasadom moralnym.  

W samych wyborach winno uczestniczyć jak najwięcej osób uprawnionych do głosowania, bo tylko 

wówczas ich wyniki będą odzwierciedlać rzeczywistą wolę większości społeczeństwa, a nie tylko 

mniejszościowych grup, które - powodowane własnymi interesami - potrafią się skutecznie mobilizować.  

   

Duszpasterze natomiast - jako świadkowie rzeczywistości nadprzyrodzonej - nie powinni angażować się w 

kampanii wyborczej po żadnej konkretnej stronie. Winni unikać prezentowania własnego wyboru jako 

jedynego uprawnionego. Winni również respektować dojrzałość świeckich i przez formację ich sumień 

pomagać im taką dojrzałość osiągnąć. Kapłan nie jest ustanowiony dla polityki, lecz dla formacji sumień 

według Ewangelii tak, by były one zdolne do podejmowania samodzielnych decyzji. Do zadań kapłańskich 

należy podawanie etycznych kryteriów wyborów i pozostawienie wiernym odpowiedzialności za ich 

decyzje.  



1382 
 

   

Ojciec Święty Benedykt XVI przypomniał nam w swoim czasie szereg wartości nie podlegających 

żadnym negocjacjom. Są to: szacunek i obrona ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, 

rodzina oparta na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety, prawo - obowiązek rodziców do wychowania 

dzieci oraz promocja dobra wspólnego we wszystkich jego formach (Sacramentum Caritatis, 83). W wyżej 

wymienionych kwestiach - i w wielu innych - nie może być mowy o kompromisie.  

   

Tak więc, prosimy tak wszystkich wiernych świeckich, jak i osoby duchowne, zarówno w kraju jak i poza 

jego granicami, o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny, o liczny udział obywateli w wyborach 

prezydenckich. Matce Bożej, Królowej Polski polecamy tę ważną dla nas wszystkich sprawę.  

   

b. W bliskości wyborów prezydenckich warto na dodatek zapytać: Czy biskupi mają prawo ostrzegać 

polityków przed osłabieniem lub zerwaniem wspólnoty z Kościołem? Czy więź z krzewem winnym 

obowiązuje także tę specyficzną latorośl, jaką jest katolicki polityk?  

   

„Bardzo zdziwiły mnie słowa biskupów - pisze ktoś - zawarte w dokumencie krytykującym jedną z ustaw 

dotyczących zapłodnienia in vitro. Ostrzegają w nim, że politycy, którzy poprą tę ustawę, mogą się 

pozbawić pełnej łączności z Kościołem i utracić odpowiednią dyspozycję do przyjmowania Komunii 

świętej. Uważam to za oburzające. Czy nie jest to jawne ingerowanie w sprawy państwa i - co gorsze - 

wywieranie nacisku na sumienia polityków?".  

   

Aby zrozumieć o co chodzi w ostrzeżeniu biskupów, winniśmy najpierw zauważyć, że jedność Kościoła 

jest utrzymywana przez potrójną więź: przez wspólne wyznawanie jednej wiary, wspólne celebrowanie 

kultu Bożego i życie pod przewodnictwem biskupów, którzy jako następcy apostołów zostali wyznaczeni, 

aby umacniać „braterską zgodę rodziny Bożej".  

   

Z uwagi na to, każdy, kto przez chrzest został włączony do Kościoła, lecz nie wyznaje głoszonej przez niego 

wiary i świadomie neguje jego nauczanie, osłabia swoją jedność z nim. Politycy, którzy należą do Kościoła, 

mają prawo różnić się między sobą w wielu sprawach. Mogą należeć do różnych partii politycznych, mogą 

proponować odmienne sposoby ochrony i promowania wartości. Kościół nie ogranicza ich sumienia w 

odniesieniu do wyboru doraźnych środków rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych, nie 

zmusza ich do członkostwa w takiej czy innej partii, dopuszcza pluralizm w interpretowaniu podstawowych 

zasad teorii politycznych, nie zgadza się jednak na to, by katolickiemu politykowi - w imię wolności 

sumienia - wolno było wszystko w odniesieniu do stanowienia prawa przekreślającego prawo Boże.  

   

Podobnie jak wspólne wyznawanie wiary, tak też i uczestnictwo w Komunii świętej jest uzewnętrznieniem 

rzeczywistej duchowej jedności z Chrystusem. Byłoby głębokim fałszem, gdyby ktoś, kto świadomie i 

dobrowolnie narusza jedność Kościoła, głosząc publicznie prawdy sprzeczne z jego nauczaniem, 

przystępował do Komunii świętej. Ostrzeganie polityków, którzy publicznie sprzeciwiają się nauczaniu 

Kościoła, że mogą utracić właściwą dyspozycję do przyjmowania Komunii świętej nie jest więc żadną 
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uzurpacją ze strony pasterzy Kościoła, ale ich obowiązkiem. Jest tylko stwierdzeniem faktu osłabienia 

jedności, którego przyczyny szukać trzeba w takich, a nie innych wyborach samego polityka.  

   

Trzymanie się nauczania Kościoła pozwala katolickiemu politykowi uniknąć swego rodzaju schizofrenii 

duchowej. Uniknąć życia w dwóch równoległych, a przeciwstawnych sobie światach; w świecie 

wyznawanej wiary i w świecie polityki. Polityk katolicki nie może abstrahować od zasad wiary i popierać 

regulacje prawne, które sprzeciwiają się tym zasadom. Odrzucenie tego rodzaju duchowej schizofrenii nie 

oznacza wcale, że wierzący polityk winien zastępować prawo państwowe prawem kanonicznym (por. o. 

Mateusz Przanowski, Co wolno politykowi, W drodze 5/2015/129-131). Nie może on jednak zgodzić się na 

to, że racji stanu nie sposób pogodzić we wszystkim z racją sumienia i że czasami trzeba o sumieniu 

zapomnieć, skoro taki grzech przyniesie wielką korzyść państwu. Gdy bowiem zlekceważymy prawo Boże, 

nasze przedsięwzięcia doprowadzą nas prędzej czy później do zguby. Wszelka władza, która nie respektuje 

prawa Bożego, prędzej czy później staje się bandą złoczyńców (św. Augustyn).  

   

Niezwykle pouczającym w tym względzie jest przykład ministra spraw zagranicznych Niemiec, Frank-

Waltera Steinmeiera: „Również ja żyję moją wiarą. Jestem chrześcijaninem i człowiekiem aktywnym w 

Kościele. I oczywiście, moje bycie chrześcijaninem jest powiązane z moim zaangażowaniem w 

społeczeństwie. Nie zostawiam mojej religii w garderobie, kiedy rano wchodzę do biura. Koran mówi: «Bóg 

nie umieścił w piersi człowieka dwóch serc, lecz tylko jedno serce». Moja wiara inspiruje moje działanie, 

tak w prywatnej jak i w publicznej przestrzeni".  

   

ZAKOŃCZENIE  

Tak, również dzisiaj - a może nawet szczególnie dzisiaj - potrzeba, aby cała energia każdego i każdej z nas, 

każdego chrześcijanina - zaczerpnięta z winnego krzewu, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, naszej 

Królowej - została skierowana ku temu, by w naszej Ojczyźnie urzeczywistniało się coraz bardziej „wieczne 

i powszechne królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i 

pokoju".  

   

„Bądź pozdrowiona, bez zmazy poczęta,  

W której przedwieczne zamieszkało Słowo,  

Bądź pozdrowiona, o Maryjo święta, 

Bądź pozdrowiona, Królowo!".  

(Teofil Lenartowicz, Salve Regina)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dekalog, II Przykazanie, 10.5.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Dekalog - II przykazanie: Nie będziesz wzywał Imienia Pana Boga twego 

nadaremno! (Katedra Poznańska - 10.5.2015).  

   

Drugie przykazanie dociera do nas - podobnie jak pierwsze - w dwóch wersjach, jednej zawartej w Księdze 

Wyjścia i drugiej, pochodzącej z Księgi Powtórzonego Prawa.  
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„Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie 

tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy" (Wj 20,7).  

„Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny 

ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy" (Pwt 5,11).  

   

W obu redakcjach biblijnych Dekalogu - tak w Księdze Wyjścia, jak w Księdze Powtórzonego Prawa - 

pierwsze i drugie przykazanie przedzielone jest zakazem tworzenia sakralnych obrazów i rzeźb. Kościół 

rzymsko-katolicki i ewangelicko-augsburski uważa ten tekst za drugie przykazanie. Żydzi, Kościół 

prawosławny, anglikański, ewangelicko-reformowany traktują go jako trzecie przykazanie.  

   

Drugie przykazanie nakazuje nam szanować imię Boże i czcić je, wymawiać je tylko po to, by je 

błogosławić, wychwalać i uwielbiać (KKK, 2143).  

   

1. IMIĘ BOŻE  

   

„Imię" według Biblii - podobnie jak u innych ludów semickich - nie ogranicza się do samej nazwy, do 

zwyczajnej etykietki człowieka. Imię było częścią składową tego, który je nosił. Wszystko, co nie miało 

imienia, było bez znaczenia.  

   

Nadać czemuś imię oznacza czasami tyle, co powołać coś do istnienia. Zdanie: „Bóg nazwał światłość 

dniem, a ciemność nocą" (Rdz 1,5), oznacza tyle samo, co „powołał je do istnienia".  

   

Wymówić czyjeś imię często oznaczało zdobycie władzy nad daną osobą. Stąd też znać imię Boga i 

wzywać Jego imienia oznacza usiłowanie przyporządkowania własnym celom mocy i potęgi Boga.  

   

Imię wskazuje na istotę człowieka, na jego tożsamość. Przykładem tego wypowiedź Abigail o jej mężu: 

„Jak się nazywa, taki jest. Nazywa się Nabal [Głupi, Mizerny] i jest pełen głupoty" (1 Sm 25,25).  

   

W języku hebrajskim „imię" nie tylko określało tożsamość osoby, ono bywało synonimem osoby (Lb 

1,2.18.20.22; 1 Krn 23,24; por. Dz l,15), stąd „poznać imię" znaczyło „poznać osobę". Dlatego „imię 

Jahwe" oznacza często samego Jahwe (Mi 5,3; Iz 30,27; Jer 10,6). „Imię" Jahwe - tak samo jak Bóg - 

zbawia (Ps 54, 3), pomaga (Ps 23, 3; 25, 11; 143, 11; Jer 14, 7; Iz 48, 19), chroni (Ps 20,2; Prz 18,10), 

mieszka w świątyni (Pwt 12, 5; l Krl 8, 29). O tożsamości imienia Boga z osobą Boga mówi wypowiedź 

psalmisty: „Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego i na wieki będę sławił Twe imię" (Ps 
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86,12). „Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy! (Ps 34,4). Chwalić Twoje imię 

znaczy tyle samo, co sławić Ciebie.  

   

Kult imienia Bożego zastępował w Izraelu kult wizerunków bóstw w innych religiach. Co do jego 

początków mamy w Biblii dwie tradycje. Według pierwszej Set, trzeci syn Adama, zrodził Enosza i wtedy 

zaczęto wzywać imienia Jahwe (Rdz 4,26). Według drugiej tradycji, imię Jahwe zostało objawione dopiero 

Mojżeszowi (Wj 3,14).  

   

Imię Jahwe, które objawił Bóg Mojżeszowi wskazuje, że jest On Istotą istniejącą samoistnie. „Odpowiedział 

Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał 

mnie do was (...). To jest imię moje na wieki»" (Wj 3,14-15). Imię Jahwe wskazuje nie tylko na to, że Jahwe 

jest „wiekuistym Istnieniem, bez początku i bez końca" (aseitas), ale wyraża również całkowitą autonomię 

Boga: „Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, komu Mi się podoba" (Wj 33,19). Wyraża ono 

Istnienie skierowane ku Izraelowi, ku człowiekowi, ku światu; Istnienie dla człowieka. W tej nazwie kryje 

się jednocześnie stwierdzenie: Tylko Ja istnieję, podczas gdy inni bogowie nie istnieją. „Czyż nie Ja jestem 

Pan, a nie ma innego Boga prócz Mnie?" (Iz 45,21).  

   

Św. Jana Paweł II - w klasztorze św. Katarzyny na Synaju - w następujący sposób wyraził tę prawdę: „Bóg 

jest jednocześnie bliski i daleki, jest w świecie, ale nie ze świata. Jest Bogiem, który wychodzi nam na 

spotkanie, ale którego nie można posiąść. On jest «JESTEM, KTÓRY JESTEM» - imieniem, które nie jest 

imieniem! JESTEM, KTÓRY JESTEM - Boży bezmiar, w którym istota i istnienie są jednym! Bóg, który 

jest samym istnieniem! Czyż w obliczu takiej tajemnicy nie musimy «zdjąć sandałów», jak On nam 

nakazuje, i wielbić Go na tej świętej ziemi?" (Jan Paweł II, Dziesięcioro przykazań prawem miłości i 

wolności człowieka. Liturgia Słowa w klasztorze św. Katarzyny. 26.02.2000).  

   

Z takiego rozumienia Boga wypływał obowiązek szacunku dla Jego imienia, które określało Go jako istotę 

wielką (Ps 35,27; 40,17; 70,5), świętą, czyli doskonałą pod każdym względem (Iz 6,3; Ps 99,2n), potężną 

(Ps 24,7n. l0; 29,1; 63,3), mądrą (Iz 28,29; Hi 12,13), wszystkowiedzącą (Hi 28,24-27; Ps 33,13-15; 139,1-

18), sprawiedliwą (Iz 5,16; Ps 51,6), życzliwą ludziom (Ps 25,7; 106,1; 107,1; 136), miłującą Lud Boży (Oz 

11,1-4) i miłosierną (Rdz 18,23-32; Wj 34,6; Ps 51,3; 103,8-14).  

   

Mimo dziesiątków imion Bożych pojawiających się w Piśmie Świętym, nie ulega wątpliwości, że nie 

istnieje żadne imię, które byłoby w stanie wyrazić w sposób całkowicie wyczerpujący Boską istotę. Bóg 

będzie zawsze absolutnie wyższy, ponad wszelkim stworzeniem, będzie transcendentny i nie do ogarnięcia 

żadnym ludzkim pojęciem.  

   

Martin Buber pisze w ten sposób: „ze wszystkich słów ludzkich największy ciężar ma słowo: Bóg. Żadnego 

innego słowa tak bardzo nie sponiewierano i nie zniesławiono. Ale właśnie dlatego nie wolno mi z niego 

zrezygnować. Całe pokolenia łudzicie zwaliły na to słowo ciężar swojego niespokojnego życia i przygniotły 

je do ziemi. Leży ono w prochu i dźwiga cały ciężar. Pokolenia ludzi ze swoimi rozłamami religijnymi 

rozdarły to słowo na części: za to słowo zabijali i za nie umierali. Tkwią na nich ślady ich palców, ich 
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krew... Nie potrafimy słowa tego ani zmyć do czysta, ani scalić, ale możemy je - takie, jakie jest, splamione 

i pokiereszowane - podnieść z ziemi i jak sztandar wznieść w godzinę wielkiej troski" (A. Deissler, s. 51).  

   

2. WZYWANIE IMIENIA BOŻEGO  

   

a. Izraelici mieli prawo wzywać imię Jahwe, czyli modlić się do Niego (Sdz 16,28; l Sm 12,17n; l Krl 

8,43-52), oddawać Mu cześć w obrzędach religijnych (Rdz 4,26; 12,8; 13,4; 21,33; 26,25), bądź czcić Go i 

wyznawać w życiu (Jer 10,25; por. Ps 79,6), względnie prosić Go o pomoc (l Krl 18,24). Mogli posługiwać 

się tym imieniem z najwyższym szacunkiem, uznając Jego świętość (Iz 29,23; Ps 99,3; 103,1; Mt 6,9), 

oddawać mu cześć (Za 14,9; Iz 45,23) jak samemu Bogu.  

   

 „Jedni wolą rydwan, drudzy konie, a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego" (Ps 20,8). 

 „Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, odpuść mój grzech, a jest on wielki" (Ps 25,11) 

 „Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony" (Jl 3,5). 

   

Dozwolone było także posługiwanie się Jego imieniem przy składaniu przysięgi (Pwt 6,13; 10,20; por. Rdz 

24,3; Wj 22,10; 2 Sm 21,7; 1 Krl 2,43), zwłaszcza gdy trzeba było rozstrzygnąć sprawy wątpliwe (Wj 

22,10-16). Formuła haj Jahweh („Na życie Jahwe"; „Jak prawdą jest, że Jahwe żyje...") była używana, gdy 

chciano podkreślić prawdę wypowiadanych słów.  

   

Prorocy przemawiali w imię Jahwe (np. Jer 11,21; 14, 14n; 38,2; Za 13,3; Pwt 18,19nn), posługując się 

zwykle formułą: „Tak mówi Jahwe" (np. Am 1,3.6.9), lub „Słuchajcie słowa Jahwe" (Jer 21,11; Oz 4,1), 

podkreślając, że występują jako posłańcy samego Boga oraz przekazują słuchaczom Jego słowa.  

   

b. Po powrocie z niewoli babilońskiej, a zatem po 538 roku przed Chr. Żydzi - przez szacunek dla świętości 

Boga - zaprzestali wymawiania imienia Bożego, sądząc, że tego zakazuje drugie przykazanie. Arcykapłan w 

świątyni wymawiał je tylko raz w roku. Stało się ono rodzajem tabu, a jego wypowiedzenie na głos stało się 

równoznaczne z przestępstwem. Imię Boże zamiast miłości zaczęło budzić zabobonny strach.  

   

Izraelici przestali się posługiwać nim publicznie i zastępowali je - także podczas czytania Pisma świętego w 

synagogach - innymi określeniami, zwłaszcza imieniem Adónaj, które po hebrajsku znaczy: „Pan". Tak też 

postąpiła Septaginta, (czyli przekład biblijnego tekstu hebrajskiego na język grecki, sporządzony między 

połową III wieku a rokiem 132 przed Chr.), którego autorzy słowo Jahwe przekładali słowem Kyrios, czyli 

„Pan".  

   

Żydowscy masoreci (którzy w średniowieczu dołączyli samogłoski do biblijnego tekstu spółgłoskowego), 

dodali do spółgłosek wyrazu Jhwh samogłoski słowa Adonaj, lub Elohim, aby czytający Pisma święte nawet 
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przez nieuwagę nie wymówili świętego imienia. Z tego uzupełnienia zrodziło się imię Jehowa, które jako 

niebiblijne powinno zniknąć z użycia. Podążając za Septuagintą, nowożytne przekłady oddają imię Jahwe 

słowem „Pan". Obecnie Żydzi - w kontekście liturgii - w miejsce imienia Jahwe wymawiają słowo „Pan", 

na co dzień zaś używają hebrajskiego słowa Szem, tzn. „Imię".  

   

c. W Nowym Testamencie kult imienia Bożego jest dalej kontynuowany, choć ulega poszerzeniu na osoby 

Syna Bożego i Ducha Świętego. „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu 

swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara 

prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia" (Rz 10,9-10). Siedemdziesięciu 

dwóch uczniów mówiło do Jezusa: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają" 

(Łk 10,17).  

   

Bojaźń Boża nie zabrania więc wypowiadania imienia Boga, byleby tylko dokonywało się to z 

szacunkiem i miłością, dla osiągnięcia jakiegoś prawdziwego dobra. „Tam jest wielkie imię Jego, gdzie 

nazywają Go zgodnie z wielkością Jego majestatu... Tam jest święte imię Boże... gdzie wzywają Go ze czcią 

i bojaźnią, by Go nie obrazić" (św. Augustyn, De sermone Domini in monte, 2, 45, 19; por. KKK 2149).  

   

Chrześcijanin nie może żyć nie wzywając imienia Jezus, w trwodze lub zachwycie, w dobrym i złym czasie. 

Bóg pragnie, aby Jego imię było wzywane, kiedy jesteśmy zagrożeni, zwłaszcza przez grzech. „To właśnie 

przez grzeszników Imię [Boże] powinno być wzywane. [Mają Go] wzywać ci, którzy czują się duszeni 

przez szatana i chcą się wyzwolić z grzechu i od Zwodziciela. [...] Gdyby Ewa zawołała Boga, szatan 

uciekłby. Miejcie zawsze w sercu tę myśl i szczerze wzywajcie Pana. To Imię jest zbawieniem. Wielu z was 

chce wejść do rzeki, aby się oczyścić. Ale oczyszczajcie bez przerwy serca wypisując w nich miłością słowo 

«Bóg». Niech nie będzie kłamliwych modlitw. Nigdy praktyk z rutyny. Ale sercem, myślą, czynami, całym 

sobą wypowiadajcie to Imię - Bóg. Wymawiajcie je, abyście nie byli sami. Mówcie je, aby doznać wsparcia. 

Wypowiadajcie je dla uzyskania przebaczenia" (M. Valtorta. Poemat Boga-Człowieka, Księga druga 88, 

Katowice 1997).  

   

3. CZCZENIE IMIENIA BOŻEGO  

   

Święcenie imienia Bożego zachowuje swoje pełne znaczenie także w Nowym Testamencie, choć otrzymuje 

w nim także nowe treści. Treść imienia Jahwe, który od początku objawił się jako Wybawca, zawarte są w 

hebrajskim imieniu Jezus, czyli Joszua, które znaczy „Jahwe jest zbawieniem". To imię stało się 

synonimem wiary chrześcijańskiej, którą nazywa się po prostu „wzywaniem imienia Pańskiego" (Dz 

9,14.21; 1 Kor 1,2; 2 Tm 2,22). Jedna z najstarszych formuł chrzcielnych mówi: „Jeżeli ustami wyznasz, że 

Jezus jest Panem, i w sercu uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Albowiem 

każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony" (Rz 10,9-10). Oczywiście, chodzi o wiarę pełną, 

przyjętą sercem, sumieniem, całą swoją istotą, wyznaną ustami i poświadczoną życiem.  

   

Pozytywne wyjaśnienie treści drugiego przykazania znajdziemy w modlitwie Ojcze nasz. W Modlitwie 

Pańskiej mówimy: „Święć się imię Twoje" (Mt 6,9; Łk 11,2). Termin „święcić" znaczy tam „uznać imię 
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Boże za święte, traktować je w sposób święty" (KKK, 2807). Czynimy tak, kiedy wielbimy i wysławiamy 

Boga, gdy składamy Mu dziękczynienie. Gdy prosimy, by imię Boże było uświęcone przez nas. Byśmy 

oddawali Mu chwałę naszym życiem i żeby inni Go wielbili (Mt 5,16). „Od naszego życia i od naszej 

modlitwy zależy nierozłącznie to, czy imię Boże będzie święcone wśród narodów" (KKK, 2814).  

   

„Święć się imię Twoje" - które zwykle bywa rozumiane jako prośba o to, by wszyscy uznawali świętość 

Bożego imienia - w rzeczywistości jest prośbą o to, by Bóg okazywał się w dziejach ludzkich jako istota 

święta, czyli potężna i zbawiająca (Iz 5,16; Ez 20,41; 28,22.25; 36,23; 38,16; 39,27). By ludzie zachowywali 

Jego przykazania, a tym samym uznawali Jego świętość i władzą nad sobą (Kpł 22,32; Lb 27,14; Pwt 32,51; 

Iz 8,13), między innymi przez oddawanie czci Jego imieniu (Iz 29,23).  

   

Święcić imię Boże oznacza tyle, co poznać i czcić Boga takim, jakim On jest w rzeczywistości, takim, jakim 

sam się nam objawił a więc nieskończony, niepojęty, niewyrażalny, wieczny, większy niż ludzkie 

pragnienia, zdolny fascynować a jednocześnie nieskończenie bliski, drogi, pozostający w stanie zażyłości i 

przyjaźni z człowiekiem. Kto woła „Święć się imię Twoje" a nie szuka Jego woli w każdym czynie i nie 

wyznaje Jego świętości życiem, ten wzywa Boga nadaremnie i zniesławia Jego święte imię. Wyznając 

świętość imienia Bożego, nie tylko głosimy transcendencję Boga, ale jednocześnie wyznajemy, że świętość 

jest najwyższą wartością życia chrześcijańskiego, naszym własnym powołaniem jako chrześcijan. 

Rezygnacja z urzeczywistnienia tych wartości jest zniewagą świętości Boga.  

   

Człowiek wierzący powinien świadczyć o imieniu Pańskim, odważnie wyznając swoją wiarę (Mt 10,32; 1 

Tm 6,12; KKK, 2145). Chrześcijańska doskonałość nie kończy się na przykazaniach. Każdy z nas jest 

powołany do doskonałości na miarę Chrystusa (Mt 19,21). Jezus mówi do nas wyraźnie: „Tak więc niech 

świeci światło wasze przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w 

niebie" (Mt 5,16).  

   

Poszanowanie imienia Bożego domaga się także poszanowania imienia Najświętszej Maryi Panny, świętych 

i rzeczywistości świętych, w których Bóg jest obecny, przede wszystkim Eucharystii. Człowiek winien 

pamiętać o imieniu Bożym w ciszy adoracji (Za 2,17).  

   

4. ZNIEWAŻANIE IMIENIA BOŻEGO  

   

Przykazanie drugie następuje w sposób logiczny po przykazaniu pierwszym. Pierwsze wyklucza kult 

bożków. Drugie - ponieważ czcicielom jedynego Boga grozi banalizacja więzi z Bogiem - nakazuje czcić 

Boga.  

   

Zwraca ono uwagę na to, że istnieją pewne okoliczności, w których jest zabronione posługiwanie się 

imieniem Bożym. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do „czczych rzeczy", „do spraw 

błahych", „nadaremno". Język hebrajski oddaje ten zwrot słowem laszszaw (greckie - epi mataio; łacińskie 
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- in vanum). Występujący w tym zwrocie rzeczownik szaw znaczy „znikomość, kłamliwość, pustka". 

Czasami oznacza wprost „kłamstwo" (Wj 23,1; Ps 24,4; 144, 8.11; Iz 59,4; Ez 13; Oz 10,4; por. Kpł 

19,12a), lub bóstwa pogańskie (Jer 18,15; Jon 2,9), a w niektórych tekstach słowem szaw określane są 

widzenia fałszywego prorokowania (Ez 12,24; 13,6.8n.23; 21,34; 22,28; Za 10,2; Lam 2,14). W 

tłumaczeniach spotykamy tu słowa: na darmo, daremnie, bezcelowo, bezowocnie, bezproduktywnie, 

bezużytecznie, bez powodzenia, nieskutecznie, bez skutku, na próżno, niepotrzebnie, zbędnie, zbytecznie, 

bez potrzeby (Ps 60,13; 108,13; 127,1; Jer 2,30; 4,30; 6,29; 46,11; Ml 3,14). W sumie jednak zwrot laszszaw 

znaczy nie tyle bezowocnie, ile raczej w celu uskuteczniania kłamstwa.  

   

We współczesnym języku polskim nie bardzo wiadomo, co miałoby znaczyć wzywanie imienia 

„nadaremno". Poprawniej można wyrazić tę samą myśl słowami: „Nie wzywaj imienia Pana, Boga twego 

bez potrzeby". „Nie narażaj imienia Pana, twojego Boga, na znikomość". Owo „nadaremno, po próżnicy, 

niepotrzebnie" kojarzy się z nadużyciem imienia Bożego do złych celów, gdyż etymologia odnośnego 

wyrazu hebrajskiego wskazuje na fałsz i zły zamiar, dlatego trafniej - choć może mniej dosłownie - można 

je wyrazić zwrotem: „Nie nadużywaj imienia Pana, twego Boga". Nie chodzi więc tu jedynie o lekkomyślne 

wypowiadanie na głos imienia Bożego, ile raczej o wskazanie, że każdy grzesznik obraża imię Boże (Ez 

36,16-32).  

   

Zakaz ten nie zezwala na posługiwania się imieniem Bożym w celach magicznych. Idzie tu przede 

wszystkim o nadużywanie imienia Bożego do zaklęć, magii, wróżb i zabobonów (Wj 22,17; Kpł 19,31; 

20,6.27; Pwt 18,10; Iz 8,19), do rzucania uroków i wywoływania duchów (Pwt 18,11; por. 1 Sm 28,9). 

Świat Starożytnego Wschodu pełen był magicznych praktyk. Uważano, że wystarczy znać imię bóstwa, aby 

podporządkować sobie bóstwo.  

   

Biblia podaje też inne przykłady znieważania imienia Bożego, jakimi są formalne modlitwy: „Gdy 

wyciągniecie ręce do modlitwy, odwrócę od was oczy. Choćbyście nawet mnożyli wasze błagania, Ja nie 

wysłucham, bo ręce wasze pełne są krwi" (Iz 1,15). Boga nie da się oszukać przez chwalenie Go tylko 

samymi wargami, On bowiem patrzy na serce (Ps 24,4).  

   

Inny przykład znajdujemy w Księdze Judyty. W czasie oblężenia Betulii jej obrońcy wystawili Boga na 

próbę, stawiając Mu ultimatum: Jeśli w ciągu pięciu dni nie przyjdzie z pomocą oblężonemu miastu, 

wydamy je Asyryjczykom. Na to odpowiada Judyta: „Kim wy właściwie jesteście, żeście wystawiali na 

próbę w dniu dzisiejszym Boga i postawili siebie ponad Boga...? [...] Gdyby nawet nie zechciał nam pomóc 

w tych pięciu dniach, to ma On moc obronić nas w tych dniach, w których zechce, albo zgubić nas na 

oczach naszych wrogów. Wy zaś nie wymuszajcie zarządzeń od Pana Boga naszego, ponieważ nie można 

uzyskać nic od Boga pogróżkami jak od człowieka ani Nim rozporządzić jak synem ludzkim. Oczekując od 

Niego wybawienia, wzywajmy pomocy dla nas od Niego, a On wysłucha naszego głosu, jeżeli Mu się 

spodoba" (Jdt 8,12.15-17).  

   

Znieważaniem imienia Bożego jest także fałszywe prorokowanie. Mojżesz ostrzega przed fałszywymi 

prorokami: „jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo 

wystąpi w imieniu bogów obcych - taki prorok musi ponieść śmierć. Jeśli pomyślisz w swym sercu: «A w 

jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił?» - gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo 
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jego będzie bez skutku i nie spełni się, [znaczy to, że] tego Pan do niego nie mówił, lecz w swej pysze 

powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał" (Pwt 18,20-22).  

Drugie przykazanie Dekalogu uczy więc szacunku do Bożego imienia; czyli szacunku do Boga. Zakazuje 

nadużywania imienia Jahwe, posługiwania się nim w złym celu. Tym samym zakazuje wszystkiego, co 

byłoby sprzeczne z tym szacunkiem. Grzechem byłoby więc wymawianie Bożego imienia nadaremno, 

niepotrzebne przysięganie, bluźnierstwo, przekleństwo, krzywoprzysięstwo, wiarołomstwo.  

   

a. Wymawianie imienia Bożego nadaremno  

W obecnych czasach drugie przykazanie jest najczęściej kojarzone z niepotrzebnym wzywaniem Boga w 

sprawach błahych, z codziennymi okrzykami „O Jezu!", „O Boże!". Chociaż te odezwania są świadectwem 

jakiejś więzi, być może nieuświadomionej, mechanicznie dziedziczonej z Bożym imieniem, to jednak lepiej 

ich unikać, ale ten problem wydaje się drugorzędny.  

   

Imię Boże jest wymawiane nadaremno, kiedy nie pragnie się przez to osiągnąć żadnego dobra. Takim 

nieodpowiednim posługiwaniem się byłoby wymawianie go bez szacunku i miłości, przyzywanie Boga do 

błahych spraw, bez pragnienia zmiany życia, bez pragnienia osiągnięcia jakiegoś dobra.  

   

Według Majmonidesa istnieją cztery formy przysięgania nadaremno:  

   

 pierwsza polega na zaprzeczaniu ogólnie znanemu faktowi (np. że żelazny kielich jest zrobiony ze 

złota), 

 druga polega na przysięganiu w celu potwierdzenia dobrze znanego faktu (np. że kamień jest 

kamieniem), 

 trzecia - że złamie się którekolwiek z przykazań (człowiek nie może bowiem unieważnić tego, co 

Bóg na niego nałożył, ponieważ pod górą Synaj cały naród obiecał wypełnić przykazania, a obietnica 

ta nie może zostać cofnięta)  

 czwarta - gdy człowiek przysięga, że zrobi coś, co jest niemożliwe do zrobienia (np. że nie będzie 

oddychał przez godzinę). 

   

Powoływanie się na Boga i rzeczy święte ze strony ludzi Kościoła jest niebezpieczne, gdy duchowny, osoba 

konsekrowana, wierny świecki czyni to nieszczerze, zaniedbując życie zgodne z tym, co głosi.  

   

Byłoby też dobrze, gdyby politycy oszczędniej odwoływali się do Boga i chrześcijaństwa, a w zamian za to 

żyli i działali po chrześcijańsku. Odwiedzanie biskupów przed wyborami - jeśli nie towarzyszą temu 

chrześcijańskie decyzje - ma cechy „nabierania" wyborców wierzących. Sporo też samooszukiwania się w 

tym, gdy polityk nie widzi sprzeczności między podawaniem się za katolika, a dopuszcza się 

kwestionowania prawa Kościoła do moralnej oceny polityki. Dla wielu polityków i urzędników 

państwowych ostatecznym punktem odniesienia wydaje się państwo, rozumiane jako biurokratyczna 
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machina stanowiąca własne prawa, które przybiera cechy bożka. Takie państwo skłonne jest z jednej strony 

bagatelizować bluźnierstwa, a z drugiej chronić polityków przed wszelką krytyką.  

   

Podobnie wygląda sprawa z wybiórczym powoływaniem się na naukę Kościoła. Lewica np. powołuje się na 

chrześcijaństwo w sprawach socjalnych (np. broniąc morderców przed karą śmierci), a przeczy 

chrześcijaństwu, sprzyjając aborcji bądź też osłabiając rodzinę. Chrześcijański szyld towarzyszy niekiedy 

targom o korzyści dla poszczególnych grup zawodowych osiągane cudzym kosztem.  

   

Są jednak takie miejsca, gdzie publiczne odwołanie się do Boga jest wskazane. Przykładem może być 

preambuła konstytucji kraju czy krzyż w przestrzeni publicznej (Rz 13,1-2). Nie sposób jednak milczeć o 

Bogu, gdy Jego prawo jest wprost łamane (np. gdy państwo dopuszcza zabijanie niewinnych w formie 

aborcji czy eutanazji).  

   

b. Bluźnierstwo  

   

Nadużywania imienia Bożego dokonuje się również w przypadku złorzeczeń i bluźnierstw (Kpł 24,10-16; 

por. 2Krl 2,24). „Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje 

go" (Kpł 24,16). „Bluźnierstwo polega na używaniu w sposób obraźliwy imienia Boga, Jezusa Chrystusa, 

Najświętszej Maryi Panny i świętych" (KKK 2162).  

   

Drugiemu przykazaniu sprzeciwia się bluźnierstwo. Polega ono na wypowiadaniu - wewnętrznie lub 

zewnętrznie - słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań przeciwko Bogu, na mówieniu źle o Bogu, na braku 

szacunku względem Niego. Św. Jakub piętnuje tych, którzy „bluźnią zaszczytnemu Imieniu, które 

wypowiedziano nad wami?" (Jk 2,7). Zakaz bluźnierstwa rozciąga się także na słowa przeciw Kościołowi, 

osobom świętych lub rzeczom świętym.  

   

Bluźniercze jest również nadużywanie imienia Bożego w celu zatajenia zbrodniczych praktyk, zniewalania 

narodów, torturowania lub wydawania ludzi na śmierć. Nadużywanie imienia Bożego w celu popełnienia 

zbrodni jest odrzucaniem religii. Bluźnierstwo ze swej natury jest grzechem ciężkim (KPK, 1369; KKK 

2148).  

   

Częstym i oczywistym grzechem przeciw drugiemu przykazaniu jest lżenie Boga i wiary na różne sposoby. 

Celują w tym zlaicyzowane media, choć swój udział mają w tym także zawodowi ateiści i ludzie podający 

się za rzeczników opacznie rozumianej wolności słowa.  

   

c. Przekleństwo  
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Przekleństwo polega na wypowiadaniu w gniewie i złości imion świętych. Przez przekleństwo rozumie się 

też złorzeczenie drugiemu człowiekowi, przeklinanie go, życzenie mu zła. Nieraz w gniewie ktoś prosi Boga 

o ukaranie osoby, ku której kieruje się jego oburzenie. Każda forma używania imion świętych dla 

przeklinania jest grzesznym brakiem szacunku wobec Pana (por. KKK 2149).  

   

d. Krzywoprzysięstwo  

   

Drugie przykazanie nie zakazuje przysiąg, ale zakazuje krzywoprzysięstwa. Krzywoprzysięstwo bowiem 

wzywa Boga, by stał się świadkiem naszego kłamstwa (KKK 2151). Święte Imię Boga jest nadużywane 

poprzez przysięganie kłamstwa. Imię Boże winno być przedmiotem nieograniczonej czci, dlatego nie należy 

„wzywać symbolu najwyższej prawdy dla potwierdzenia kłamstwa": „Nie wzywaj imienia Wiekuistego, 

Boga twojego, do fałszu! Gdyż nie przepuści Wiekuisty temu, który wzywa imię Jego do fałszu" (tłum. 

Izaak Cylkow).  

   

Przysięga złożonej w imię Boże zakłada, że „chcemy dowieść prawdziwości naszych słów i uczciwości 

naszego działania poprzez podporządkowanie całej naszej przyszłości boskiej władzy decydowania o całym 

naszym losie. Stąd krzywoprzysięstwo stanowi najbardziej wzgardliwe wyparcie się Boga" (r. Hirsch).  

   

Komentarz do tego przykazania znajdziemy w Mądrości Syracha: „Niech moje usta nie przyzwyczają się do 

przysiąg, niech nie przywykną do wzywania świętego imienia. [...] Ten, który przysięga i wzywa często 

Pana nie będzie wolny od grzechu. Kto często przysięga, pomnaża nieprawość, [...] gdy przysięga fałszywie, 

nie będzie usprawiedliwiony" (Syr 23,9-11).  

   

Krzywoprzysięstwo potępił też Chrystus ucząc: „Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie 

będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie 

przysięgajcie, [...]. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi" (Mt 

5,33-34.37; por. Jk 5,12). Ideałem byłoby, gdyby chrześcijanie zawsze mówili tylko prawdę, w ten sposób 

nikt nie uciekałby się do przysięgi, by przekonać innych, że zasługuje na wiarę.  

   

Tradycja Kościoła - powołując się na św. Pawła (2 Kor 1,23; Ga 1,20) - nie dostrzega w tych słowach 

sprzeciwu wobec każdej przysięgi, zwłaszcza jeśli składa się ją z ważnego i słusznego powodu (np. w 

sądzie). Jednocześnie jednak każda przysięga - to jest wezwanie imienia Bożego na świadka prawdy - winna 

być składana tylko zgodnie z prawdą, rozwagą i sprawiedliwością (KKK 2154). Jezus sam zgodzi się na 

złożenie przysięgi, jakiej zażąda od niego arcykapłan (Mt 26,63).  

   

Powściągliwość w powoływaniu się na Boga w mowie jest znakiem szacunku dla Jego obecności, 

poświadczanej lub podważanej w każdym naszym stwierdzeniu (KKK 2153). Świętość imienia Bożego 



1393 
 

wymaga też, aby nie składać przysięgi w sytuacjach, w których mogłoby to być interpretowane jako 

aprobowanie władzy, która by się tego niesłusznie domagała. Można odmówić złożenia przysięgi, jeżeli 

domaga się jej nielegalna władza. Należy też jej odmówić, gdy żąda się jej w celach przeciwnych godności 

osoby ludzkiej lub komunii Kościoła (KKK 2155).  

   

e. Wiarołomstwo  

   

Wierność domaga się spełnienia danego słowa i obietnicy. To zobowiązanie jest tym większe, gdy ktoś 

bierze Boga na świadka, że dotrzyma przyrzeczenia. Przyrzeczenia dawane innym w imię Boże angażują 

cześć, wierność, prawdomówność i autorytet Boga.  

   

Niewierność przyrzeczeniom jest nadużyciem imienia Bożego i w jakimś sensie czynieniem Boga kłamcą (1 

J 1,10), (KKK 2147). „Wiarołomcą jest ten, kto pod przysięgą składa obietnicę, której nie ma zamiaru 

dotrzymać, lub ten, kto złożywszy pod przysięgą obietnicę, nie dotrzymuje słowa. Wiarołomstwo jest 

poważnym brakiem szacunku względem Pana wszelkiego słowa. Zobowiązanie się pod przysięgą do 

dokonania złego czynu sprzeciwia się świętości imienia Bożego" (KKK 2152).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w 1991 roku w Rzeszowie: 

„Chrześcijanami nazywamy się my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w Chrystusa Pana. Już 

w samej tej nazwie zawarte jest wzywanie Imienia Pańskiego. Drugie przykazanie Boże powiada: «Nie 

będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno». Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie 

wzywanie Imienia Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź 

chrześcijaninem byle jakim. «Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie! [...], lecz ten, kto spełnia wolę 

mojego Ojca». Spójrzmy na drugie przykazanie Boże od strony jeszcze bardziej pozytywnej: „Tak niech 

świeci wasze światło przed ludźmi - mówi do nas Chrystus Pan - aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili 

Ojca waszego, który jest w niebie" (Mt 5,16) (Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej 

biskupa Sebastiana Józefa Pelczara, Rzeszów - 2.06.1991).  

   

A zatem - w duchu dziękczynienia - wołajmy dzisiaj pełni radości: „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte 

imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych" (Didache, X). Amen.  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Eucharystia Zakonu Maltańskiego, 16.5.2015 

Abp Stanisław Gądecki. Aby wszyscy stanowili jedno. Eucharystia Zakonu Maltańskiego (Jasna Góra – 

16.05.2015). 
 

Wielce Szanowny Panie Prezydencie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, 
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Jego Ekscelencjo, Główny Kapelanie ZPMK, Księże Biskupie Andrzeju, 

Kapelanie Konwentualny ad honorem fr Marku, 

Księża Kapelani, Michale, Henryku i Janie, 

Członkowie Zarządu, 

Damy i Kawalerzy, 

Drodzy Goście z Austrii, wolontariusze i opiekunowie wraz z chorymi, 

Wszyscy drodzy, obecni przed obrazem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski!  

   

W dniu dzisiejszym spotykamy się w jasnogórskim sanktuarium na Dorocznej Pielgrzymce Związku 

Polskich Kawalerów Maltańskich. Po konferencji, Drodze Krzyżowej na Jasnogórskich Wałach przyszedł 

czas najważniejszy, czas poświęcony na Eucharystię przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.  

 

Na tym obrazie Maryja, Przewodniczka wiary, wskazuje dłonią na Jezusa – Drogę, Prawdę i Życie. 

 

EGZEGEZA 
 

I właśnie On – nasza Droga, Prawda i Życie – przypomina nam dzisiaj swoją prośbę skierowaną do Ojca o 

jedność chrześcijan. Jego prośba koncentruje się najpierw na uwielbieniu Ojca (ww. 1-8), następnie 

przechodzi we wstawiennictwo za uczniów (ww. 9-19), wreszcie we wstawiennictwo za Kościół, czyli 

wszystkich wierzących wszystkich czasów (ww. 20-23).  

 

Najpierw modlitwa Jezusa jest uwielbieniem Ojca, opartym na świadomości, że oto nadeszła ostateczna 

chwila, w której spełni się najważniejsza część Jego misji oraz zostanie zakomunikowany najważniejszy 

element objawienia; istota życia wiecznego.  

 

Drugi element modlitwy Jezusa to błaganie za uczniami (ww. 9-19). Jezus wstawia się za nimi, gdyż zostają 

w świecie, który jest do nich wrogo nastawiony. Świat nienawidzi uczniów za to, że przynależą do Boga. A 

zatem, uczniów spotyka ten sam los, który spotkał Jezusa. A jednak – chociaż są odrzuceni i znienawidzeni 

przez świat – to podobnie jak Syn są umiłowani przez Ojca. Komunia między Jezusem a uczniami – a także 

dzięki Jezusowi między Ojcem a uczniami – jest więc pełna i wielopłaszczyznowa. Obejmuje zarówno 

prześladowania na świecie, jak i Bożą chwałę.  

 

Modlitwa wstawiennicza za uczniów, których Jezus powołał podczas swego ziemskiego życia, prowadzi 

bezpośrednio do trzeciego wątku: mianowicie do modlitwy za przyszły Kościół. Ten wątek wydaje się 

najważniejszy. Jezus prosi o jedność obejmującą Ojca, Syna i Kościół. Odejścia i zdrady nie niweczą tej 

jedności, podobnie jak zdrada Judasza nie zniszczyła relacji Jezusa z Jego uczniami. 

 

Gdy Jezus modli się o jedność, nie chodzi Mu o jedność byle jaką, lecz o taką, która oparta jest na wzorze 

jedności, jaką jest Trójca Przenajświętsza. On prosił, abyśmy stanowili jedno, tak jak On stanowi jedno ze 

swoim Przedwiecznym Ojcem. Nigdy dość przypominania, że Ojciec i Syn, odrębne Osoby Boskie, 

stanowią jedno, bo jest w Nich jedna i ta sama osobowa Miłość, ten sam Duch Święty. Zatem modląc się o 

to, aby Jego uczniowie stanowili jedno, tak jak On z Ojcem jest jedno, Jezus modlił się o Ducha Świętego 

dla nas. 

 

DZISIAJ  
 

Ta Wielkoczwartkowa modlitwa Jezusa ogromnie nas dzisiaj zawstydza, ponieważ nie wypełniliśmy tego, 

co było Jego największym pragnieniem i prośbą skierowaną do nas. Skoro rozdarcie trwa nadal, to znaczy 

że ciągle inne sprawy są dla nas ważniejsze. Tymczasem brak jedności chrześcijan stanowi ciągle ogromne 

zgorszenie i antyświadectwo.  
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Z pewnością swoją rolę w tym rozbiciu odgrywa zły duch. Metodę jego walki przybliżył nam jasno św. 

Augustyn: „Kościół wciąż jest prześladowany przez diabła, który krąży raz niby lew ryczący, a innym 

razem wślizguje się niby smok. I bardziej trzeba się obawiać, gdy diabeł usypia i wprowadza w błąd, niż 

wtedy, gdy zastrasza. Kiedyś zmuszał on siłą chrześcijan, aby wyparli się Chrystusa. Za naszych czasów 

uczy, jak Chrystusa negować, jak Chrystusowi odmawiać racji. Kiedyś przemoc – dzisiaj rozumowanie. 

Dziś ucieka się do podstępu; dziś pułapki zastawia, pokazuje się wrażliwy i delikatny. Kiedyś krążył jak lew 

ryczący i trzymaliśmy się od niego z daleka. Dzisiaj trudno go rozeznawać, bo wślizguje się i służalczo 

płaszczy. Kiedyś, gdy zmuszał, by zaprzeć się Chrystusa – wiadome było, że zwyciężymy, gdy Chrystusa 

wyznamy. Dzisiaj, gdy uczy on Chrystusa negować – to tym łatwiej wprowadzić mu w błąd, że ci, którzy 

mu ulegają, nie spostrzegają, iż oddalają się od Chrystusa” (Komentarz do Psalmu 37). 

 

RODZINA  
 

Co zatem mamy robić? Trzeba rozpocząć od budowania jedności poczynając od najmniejszej wspólnoty, 

jaką jest małżeństwo i rodzina. To właśnie jest mały Kościół domowy.  

 

Co jest na przeszkodzie tworzenia jedności w rodzinie? Zazwyczaj są to błędne postawy, jakie przyjmujemy 

w stosunku do drugiego człowieka.  

   

 Najpierw jest to życie ponad drugą osobą – to nic innego jak kontrolowanie, kierowanie, 

sprawowanie nad drugą osobą całkowitej władzy. Ta postawa przypomina rodzica, który wszystko 

trzyma pod nadzorem i karami lub podniesionym głosem daje znać, kto tu rządzi. 

 Potem będzie to życie drugą osobą – jest to pochłaniająca miłość, nadopiekuńcza troskliwość. Taka 

postawa może przydarzyć się, kiedy żona nie posiadając dobrej relacji ze swoim mężem, przelewa 

wszystkie swoje uczucia na syna. 

 Życie dla drugiej osoby – to z kolei branie za kogoś całkowitej, zamiast wspólnej odpowiedzialności. 

„Ochraniający parasol” rodzica nad dzieckiem, aby czasami nie doświadczyło konsekwencji swego 

złego postępowania np.: „Mama pójdzie do szkoły i wszystko załatwi”. 

 Życie za plecami drugiej osoby – to nic innego jak pasożytnicze przylgnięcie do drugiej osoby. Taką 

postawę przyjmują czasami mężowie, którzy nie mając projektu na życie małżeńskie oraz 

wychowawcze swoich dzieci, wycofują się i składają wszystkie decyzje w ręce swojej żony. W razie 

błędu żony, mogą wytknąć jej nieumiejętność, sami nie ponosząc odpowiedzialności. 

 Życie poniżej drugiej osoby – to poddańcza zależność, robienie z drugiej osoby bożka. Brakuje tu 

właściwego dystansu i krytycyzmu wobec siebie, któryby pomógł wspólnie dostrzegać wady i zalety, 

a dzięki temu pomógłby wzrastać. 

 Życie bez drugiej osoby – to izolacja, odrzucenie drugiej osoby, wycofywanie się. Stwarza się wtedy 

np. pozory udanego małżeństwa. W towarzystwie zdaje się, że mamy do czynienia z miłymi ludźmi, 

tymczasem w domu, na co dzień, jest nie do wytrzymania.  

 Życie przeciw drugiej osobie – to postawa wrogości, robienie z drugiej osoby przeciwnika. Ta 

postawa objawia się walką o dominację w małżeństwie, w domu, w wychowaniu dzieci. 

 Życie pomimo drugiej osoby – to skrajny indywidualizm. „Sam sobie poradzę w życiu”.  

 

Wszystkie wymienione do tej pory relacje są chore i nie pozwalają nam wzrastać duchowo. Są one 

przyczyną regresu intelektualnego, duchowego i psychicznego w człowieku. Jeśli zaś podejmujemy je 

świadomie, to są one moralnie grzeszne.  

Jedyną właściwą postawą jest życie z drugą osobą – bez stawiania jej niżej lub wyżej od siebie samego. 

Wyraża się ona w trosce o drugiego człowieka, w chęci podejmowania rozmowy, wyjaśniania problemów i 

dzielenia się własnymi przeżyciami. Duch Święty nadaje tej postawie właściwy kierunek duchowego 

wzrastania.  
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ZAKOŃCZENIE  

 

O taki właśnie wzrost dla wszystkich obecnych w tej jasnogórskiej kaplicy prośmy najpierw 

błogosławionych i świętych Zakonu Maltańskiego.  

 

Błogosławionego Gerarda z Jerozolimy – założyciela zakonu, 

Błogosławionego Nuno Alvaresa Pereirę – przeora, 

Błogosławionego Gerarda Mecatii z Villamagna – zakonnika, 

Błogosławionego Gerlanda – zakonnika, 

Błogosławionego Adriana Fortescue – męczennika, 

Błogosławionego Dawida Gunston’a – męczennika,  

Błogosławionego Piotra Pattarini z Imoli – przeora, 

Świętego Jana Chrzciciela,  

Świętego Jana Jerozolimskiego,  

Świętą Ubaldeskę z Pizy – dziewicę, 

Świętą Florę z Beaulieu – dziewicę, 

Świętego Nikasii – męczennnika, 

Świętą Toscanę z Werony – wdowę i męczennicę, 

Świętego Hugona z Genui – zakonnika. 

 

O Maryjo czczona w ikonie z Filermo, Patronko i Wzorze świętości członków Zakonu Maltańskiego, 

Królowo serc rycerskich. Dopomóż nam w pielęgnowaniu boskiej jedności. Spraw, aby ten zakon 

charakteryzował się coraz większą miłością do Twojego Syna. By wzrastał w świętym postępowaniu dla 

obrony świętej wiary katolickiej, służby Kościołowi i w trosce o chorych i cierpiących.  

 

O Częstochowska Pani, 

„Królowo Polski, Królowo aniołów! [...] 

Nie daj nas sieciom piekielnym na połów!  

Nieśmiertelnymi na śmierć zbrojna leki,  

Wykaż znów śmierci na nas, że jest niczem,  

Wskrześ nas, o Pani, przed świata obliczem” 

(Zygmunt Krasiński, Hymn).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 

17.5.2015 

Abp Stanisław Gądecki. Wzniósł się do nieba Pan chwały. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

(Katedra Poznańska – 17.05.2015). 
 

Czterdziestego dnia po zmartwychwstaniu Chrystusa przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego, która kończy Jego misję w ludzkim ciele na ziemi. 

 

Otoczon świetnem gronem Aniołów,  

dziwiąc triumfem świat cały;  

spośrodka wiernych Swych Apostołów  

wzniósł się do nieba Pan chwały  

(Otoczon świetnych gronem Aniołów)  
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1. CHRYSTUS  
 

a. Wniebowstąpienie pozostawiło niezatarty ślad w pamięci apostołów. W Dziejach Apostolskich znajduje 

się dość szczegółowe opowiadanie o tym wydarzeniu: „Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i 

obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, 

przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i 

wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 

wstępującego do nieba». Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, 

w odległości drogi szabatowej” ( Dz 1,9-12).  

   

Apostołowie wzrokiem odprowadzali unoszącego się w górę Chrystusa, lecz nie wiadomo, czy w tym 

momencie zdawali sobie sprawę z tego, że oto ukazuje się im ostateczny cel ziemskiego pielgrzymowania 

człowieka: „A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i 

wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,1-3). Być może zrozumieli to dopiero wtedy, kiedy zostali oświeceni 

przez Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Być może dopiero wtedy zrozumieli, iż pożyteczne było dla 

nich Jego odejście: „Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do 

was” (J 16,7). 

 

b. Siedząc po prawicy Ojca, Chrystus dalej prowadzi swoje dzieło powszechnego Pośrednika zbawienia. 

Wstawia się za nami nieustannie u Ojca. Posyła nam swojego Ducha i ofiaruje nam nadzieję, że pewnego 

dnia znajdziemy się razem z Nim na wieki. 

 

Wniebowstąpienie Pańskie jest jednocześnie poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię: „Ten 

Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,11). 

Chrystus powróci dla ostatecznego tryumfu dobra. Wróci, by oddać wszystko swojemu Ojcu. Aby 

zgromadzić wszystkich i wszystko w powszechnym Kościele Boga (Lumen gentium, 2).  

 

2. KOŚCIÓŁ  

 

Wniebowstąpienie jest ostatnią sceną Ewangelii, a zarazem pierwszą sceną z życia Kościoła. Rozpoczyna 

ono okres nowego sposobu obecności Chrystusa w Kościele.  

 

a. Chrystus blisko każdego człowieka 

 

Wniebowstąpienie nie jest podróżą w kosmos – ku najdalszym gwiazdom; ponieważ, w gruncie rzeczy, 

również gwiazdy – podobnie jak ziemia – składają się z elementu materialnego. Wniebowstąpienie oznacza, 

że Zbawiciel nie należy już do świata zepsucia i śmierci, który warunkuje nasze życie, On należy całkowicie 

do Boga. Nie oddalił się od nas, lecz – dzięki swemu przebywaniu z Ojcem – jest blisko każdego z nas, na 

zawsze. Jest wszędzie tam, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Jego imię (por. Mt 18,20). On stale 

pozostaje w zasięgu naszego głosu, a chociaż my możemy oddalić się od Niego wewnętrznie, to jednak On 

zawsze na nas czeka (por. Benedykt XVI, Homilia na objęcie katedry Rzymu – 7.05.2005). Możemy 

spotkać Go w naszym sercu, zapewnił nas przecież: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 

a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać” (J 14,23). Modlitwa, Słowo 

Boże, sakramenty to różne sposoby naszego spotkania z uwielbionym Panem. „A oto Ja jestem z wami 

przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).  

 

Tak wiec, choć Chrystus wstąpił do nieba, to jednak nie odszedł od nas. On dalej cierpi na ziemi, ilekroć 

my, Jego członki, doznajemy utrapień. Daje nam tego dowód, gdy woła z nieba: „Szawle, Szawle, dlaczego 

Mnie prześladujesz?” oraz „Byłem głodny, a daliście Mi jeść”. 
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b. uświęcenie w Chrystusie  

 

Dzięki swojemu Wniebowstąpieniu Chrystus już teraz „uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do 

królestwa swego umiłowanego Syna” (Kol 1,13; por. Kol 1,12). Już teraz nas „wskrzesił i razem posadził na 

wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie” (Ef 2,6).  

Z tej racji Wniebowstąpienie wzywa nas dzisiaj do niebiańskiego sposobu życia. „W dniu dzisiejszym nasz 

Pan, Jezus Chrystus, wstąpił do nieba: podążajmy tam sercem razem z Nim. Posłuchajmy Apostoła, który 

mówi: «Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie 

przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi». 

Czemuż to i my tak nie wysilamy się tu na ziemi, aby dzięki wierze, nadziei i miłości, które łączą nas z Nim, 

z Nim też radować się pokojem niebios?” (św. Augustyn, Homilia o Wniebowstąpieniu Pańskim, 98,1-2). 

Nasze wstępowanie ku niebu dokonuje się tyle razy, ile razy zdobywamy się na akt autentycznej miłości, bo 

niebo to doskonała miłość. Każdy nasz czyn, każde słowo, każda myśl o drugim człowieku, o świecie, o 

Bogu – jeśli jest aktem miłości – jest zarazem krokiem w stronę nieba. Tylko droga w stronę wiecznej 

miłości jest piękna. 

 

c. ewangelizacja  

 

Ale oprócz tego duchowego wymogu wspinania się „w górę”, odchodzący do nieba Chrystus pozostawił 

nam także drugie zadanie: „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami 

[...] aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Te słowa są wyzwaniem dla każdego człowieka, który przyznaje się do 

Chrystusa.  

 

„Czemu patrząc tu stoicie? 

Czy słów Mistrza nie pomnicie? 

‘Idąc w cały świat pogański, 

Głoście mu testament Pański’ ” 

(Chrystus Pan w niebo wstępuje)  

 

Niebagatelną częścią tego świadectwa jest praktykowanie szacunku dla własnego życia oraz dla życia 

drugiego człowieka. Te właśnie wartości promuje dzisiejszy, poznański „Marsz dla życia”, będący 

manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia aż do 

naturalnej śmierci. Na tym marszu pod hasłem „Czas na życie” spotkali się ludzie, którym przyświeca jeden 

cel – promować rodzinne szczęście oraz zwrócić uwagę na ochronę życia i rodziny. Bardzo dziękuję 

wszystkim jego organizatorom, a w szczególności Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji 

Poznańskiej.  

 

d. szacunek do własnego życia  

 

Problem szacunku dla własnego życia wiąże się najpierw z uszanowaniem wartości własnego 

człowieczeństwa. To przede wszystkim problem miłości do siebie samego, czyli kierowanie się pragnieniem 

własnego szczęścia. Św. Augustyn uczy: „Kto nie umie kochać siebie, nie umie też kochać bliźniego” 

(Sermo, 368). Dojrzały szacunek do własnego życia oznacza najpierw troskę o własny rozwój, o realizację 

własnych możliwości. Jest wyrazem stałego wysiłku wydobywania z siebie całego bogactwa piękna, 

prawdy, dobra, wrażliwości, wytrwałości i nadziei.  

 

Szacunek do własnego życia wyrasta zazwyczaj z doświadczenia miłości we własnym życiu. Z doznania 

miłości ze strony rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, wychowawców. Ostatecznie jednak i przede wszystkim 

wyrasta z doświadczenia miłości Boga.  
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Nie sposób w tym miejscu nie przypomnieć słów św. Jana Pawła II: „Człowiek, który chce zrozumieć siebie 

do końca – nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych 

kryteriów i miar swojej własnej istoty – musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i 

grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą 

samym, musi sobie ‘przyswoić’, zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, aby siebie 

odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem 

Boga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą samym” (Redemptor hominis, 10). 

 

Umożliwia to wsłuchiwanie się w głos sumienia, osobista modlitwa z codziennym rachunkiem sumienia, 

regularne czytanie Pisma świętego, uczestnictwo w katechezie, w Eucharystii, regularna spowiedź i częsta 

Komunia święta. Tylko ten, kto żyje w przyjaźni z Chrystusem, kto żyje w Jego obecności, tylko ten potrafi 

kierować się wolą Bożą we własnym życiu. Tylko ten staje się zdolnym bardziej słuchać Boga niż ludzi, niż 

siebie samego. 

 

e. szacunek do życia drugiego człowieka  

 

Szacunek dla życia jest autentyczny, gdy jest otwarty nie tylko na własne życie, ale również na życie 

drugiego człowieka. Taki szacunek, jeśli jest szczery – uczył Benedykt XVI – wyraża się spontanicznie w 

preferencyjnej trosce o najsłabszych. Do tego właśnie zmierza najpierw troska Kościoła o rodzące się życie; 

najbardziej kruche i najbardziej zagrożone przez egoizm dorosłych. Życie należy chronić od samego 

poczęcia. Za Tertulianem możemy powtórzyć: „Już jest człowiekiem ten, kto ma nim być” (Apologetico, 

IX, 8). W obliczu niesprawiedliwości popełnianych w stosunku do życia człowieka na tym etapie warto 

przypomnieć słowa z Evangelium Vitae: „Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu 

ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście!” 

(EV, 5). Z tej też racji papież Benedykt XVI wzywał zajmujących się polityką, ekonomią i społecznym 

przekazem, aby uczynili wszystko co w ich mocy w celu promocji kultury szanującej zawsze ludzkie życie, 

aby tworzyli sprzyjające warunki i sieć ośrodków pomocy w jego przyjmowaniu i rozwoju (por. Szacunek 

dla każdego rodzącego się ludzkiego życia. Homilia podczas pierwszych Nieszporów Adwentu, Watykan – 

27.11.2010). 

 

W tym momencie trzeba zwrócić uwagę na aspekt ewolucyjny związany z biologią rozwoju każdego 

gatunku, w tym również z rozwojem człowieka.  

 

Istotą procesu zapłodnienia jest połączenie materiału genetycznego znajdującego się w plemniku z 

materiałem genetycznym komórki jajowej. Proces ten nosi nazwę kariogamii w wyniku czego powstaje 

zygota i od tego momentu rozpoczyna się rozwój osobnika. Powstała w wyniku zapłodnienia zygota posiada 

materiał genetyczny od obojga rodziców oraz określoną płeć, która zależy od rodzaju chromosomów 

płciowych znajdujących się w plemniku.  

 

Z punktu widzenia ewolucji można wyróżnić rozwój osobniczy (czyli ontogenezę), zaczynający się w 

momencie zapłodnienia, a kończący się wraz ze śmiercią oraz rozwój rodowy (czyli filogenezę), związany z 

kolejnymi pokoleniami.  

 

Samowolne i beztroskie ustalanie początku rozwoju organizmu ludzkiego w sposób wygodny dla jakiejś 

sprawy czy grupy ludzi jest sprzeczne nie tylko z naukami biologicznymi, ale również ze zdrowym 

rozsądkiem, ponieważ rozwój organizmu zaczyna się zawsze w momencie zapłodnienia. Gdyby było 

inaczej, wówczas nastąpiłaby przerwa w rozwoju osobniczym, czyli w ontogenezie i dany gatunek 

przestałby istnieć, gdyż nie byłoby ciągłości rozwoju następujących po sobie pokoleń. 

 

Z kolei, używanie zarodków do zapłodnienia „in vitro” to nic innego jak używanie żywych organizmów, 

które w przypadku nieudanej implantacji giną. Zarodek zamrożony jest również żywym organizmem, a 

dowodem tego jest właśnie udana implantacja w macicy matki. Niestety w procesie „in vitro” zarodek jest 

traktowany jak gdyby był przedmiotem, a nie żywym organizmem, posiadającym już cały materiał 
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genetyczny, pozwalający na wykształcenie się dziecka. Tak więc osoby praktykujące zapłodnienia „in vitro” 

bądź decydujące o kształcie dotyczącej tego tematu ustawy, winny sobie zdawać sprawę z tego, że w tej 

technice reprodukcji mamy do czynienia z żywymi organizmami. 

 

Embrion, płód, noworodek, niemowlę, dziecko, człowiek dorosły, starzec to są tylko określenia 

poszczególnych biologicznych etapów rozwoju jednego i tego samego człowieka.  

 

Niestety – również po narodzeniu – życie bywa zwykle narażone na opuszczenie, głód, nędzę, choroby, 

nadużycia, przemoc i wykorzystywanie. Papież Franciszek uczy: „Podobnie jak przykazanie «nie zabijaj» 

stawia jasną granicę, by chronić wartość życia ludzkiego, tak dzisiaj musimy powiedzieć «„nie” dla 

ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej». Ta ekonomia zabija. [...] Dzisiaj wszystko poddane jest 

prawom rywalizacji i prawu silniejszego, gdzie możny pożera słabszego. W następstwie tej sytuacji wielkie 

masy ludności są wykluczone i marginalizowane: bez pracy, bez perspektyw, bez dróg wyjścia. Samego 

człowieka uważa się za dobro konsumpcyjne, które można użyć, a potem wyrzucić. Daliśmy początek 

kulturze «odrzucenia», którą wręcz się promuje. Nie chodzi już tylko o zjawisko wyzysku i ucisku, ale o coś 

nowego: przez wykluczenie zraniona jest w samej swej istocie przynależność do społeczeństwa, w którym 

człowiek żyje, ponieważ nie jesteśmy w nim nawet na samym dole, na peryferiach czy pozbawieni władzy, 

ale poza nim. Wykluczeni nie są «wyzyskiwani», ale są odrzuceni, są «niepotrzebnymi resztkami” 

(Evangelii Gaudium, 53).  

 

Z kolei, w odniesieniu do życia ludzi starszych – papież Franciszek usilnie prosi, aby ci, którzy pomogli 

nam się rozwijać, nie zostali opuszczeni właśnie wtedy kiedy najbardziej potrzebują naszej pomocy, naszej 

wrażliwości i naszej miłości. „Niepokojący jest fakt, że liczni starcy, zwłaszcza chorzy i samotni, są 

opuszczani przez rodziny i krewnych, uważani za problem i ciężar, skąpi się im kontaktu i opieki. 

Społeczeństwo, które odrzuca starców jest bez przyszłości i nadziei. [...] Chodzi o to, byśmy „wszyscy tak 

wierzący, jak też inni – wzbudzili w sobie na płaszczyźnie osobistej i kolektywnej poczucie 

odpowiedzialności za naszych rodziców, dziadków i inne osoby starsze. Dać im odczuć w naszych 

rodzinach, wspólnotach i społeczeństwach, że mamy zawsze dług wdzięczności wobec nich, to skuteczny 

sposób, by rzucić wyzwanie kulturze «odrzucania»” (Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, 

Przesłanie do dźinistów – 31.03.2015).  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Czas kończyć. Gdy więc dzisiaj Chrystus ponownie zaprasza każdego z nas na naszą górę Oliwną, pójdźmy 

za Nim duchowo tam, skąd nas pośle do ludzi i powie: „Nieś niebo drugiemu człowiekowi. Nieś mu życie 

wieczne!”  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wmurowanie kamienia węgielnego kościoła św. 

Jana Pawła, 19.5.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Kamień, który odrzucili budujący. Wmurowanie kamienia węgielnego pod 

budowę kościoła pw. św. Jana Pawła II (Poznań – 19.05.2015).  

   

Dzisiejszego wieczoru przeżywamy radosne wydarzenie. Oto poświęciliśmy kamień węgielny pod budujący 

się kościół pw. św. Jana Pawła II.  

 

W tym historycznym momencie pragniemy głębiej zrozumieć to, co uczyniliśmy, rozważając trzy kwestie: 

co to jest kamień węgielny, dlaczego Chrystus został nazwany kamieniem węgielnym i wreszcie – dlaczego 

autentyczny chrześcijanin to człowiek wznoszący swoje życie na Chrystusie, kamieniu węgielnym.  
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1. KAMIEŃ WĘGIELNY  
 

Zacznijmy od pierwszej sprawy: cóż to jest kamień węgielny? 

 w budownictwie – to kamień w narożu ściany wieńcowej, na którym opiera się węgieł, czyli 

narożnik ściany (kamień węgielny świątyni herodowej np. waży ok. 100 ton) 

 położenie pierwszego kamienia lub pierwszej cegły rozpoczynającej budowę bywa wiązany z aktem 

erekcyjnym, wmurowywanym uroczyście na rozpoczęcie budowy  

 a zatem w przenośni „kamień węgielny” to oficjalny początek jakiegoś dzieła  

 w sensie przenośnym kamieniem węgielnym nazywane są czasami córki (Psalm 144,12), ponieważ 

jako żony i matki łączą ze sobą dwie różne rodziny i stają się dla nich oparciem 

 

W Starym Testamencie o kamieniu węgielnym słyszymy w Księdze Hioba. Autor tej księgi – przytaczając 

rozmowę Boga z Hiobem – tak w sposób sugestywny opisuje stworzenie ziemi: 

 

„Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię?  

Powiedz, jeżeli znasz mądrość.  

Kto wybadał jej przestworza?  

Wiesz, kto ją sznurem wymierzył?  

Na czym się słupy wspierają?  

Kto założył jej kamień węgielny  

ku uciesze porannych gwiazd,  

ku radości wszystkich synów Bożych? (Hi 38, 4-7) 

 

W przytoczonej rozmowie Pan Bóg w sposób obrazowy porównuje ziemię do kolosalnego budynku, 

zaplanowanego przez architekta i posadowionego przez geodetę (Hi 38,5), pod który położono fundament, a 

następnie wmurowano kamień narożny, czyli węgielny (Hi 38,6; Raszi uważa, że kamień węgielny ziemi 

został położony pośrodku morza). W ten poetycki sposób autor natchniony chce nam powiedzieć, że ziemia 

została zbudowana w sposób stabilny, według wszelkich zasad sztuki architektonicznej, a kamień węgielny 

gwarantuje jej trwałość. Nie znaczy to, że budowli tej nie czekają trzęsienia ziemi, ale że ostatecznie 

przetrwa ona wszelkie kataklizmy.  

 

W sensie przenośnym można powiedzieć, że również każdy człowiek wznosi mozolnie swój własny 

budynek, którym jest jego własne życie. Życie każdego z nas można przyrównać obrazowo do domu, który 

– podobnie jak budowla materialna – domaga się tak fundamentu, jak i kamienia węgielnego. Pragnienie 

wzniesienia takiego domu kryje się w sercu każdego z nas. Tęsknota za domem, który jest własny, który jest 

trwały, do którego można wracać z radością oraz przyjmować każdego przechodzącego gościa. Tęsknota za 

domem, w którym miłość jest chlebem powszednim, gdzie panuje przebaczenie, a prawda jest źródłem, z 

którego wypływa pokój serca. Tęsknota za domem, który napełnia nas dumą, którego nie trzeba się wstydzić 

i który nigdy nie zostanie zrujnowany. To pragnienie nie jest niczym innym jak tęsknotą za życiem pełnym, 

szczęśliwym i udanym (por. Benedykt XVI, Spotkanie z młodzieżą, Krakowskie Błonia – 27.05.2006). 

 

2. CHRYSTUS KAMIENIEM WĘGIELNYM  
 

Nie tylko nasza planeta, nie tylko nasze życie osobiste, lecz także Kościół osadzony jest na własnym 

kamieniu węgielnym. W najkrótszej syntezie mówi o nim Psalm 118: „Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana: cudem jest w oczach naszych” (Ps 118,22-23; por Iz 

53,4.8). Tekst ten komentuje tak odrzucenie Mesjasza, jak i jego wywyższenie.  

 

W Nowym Testamencie tym kamieniem węgła Kościoła zostanie nazwany Chrystus, odrzucony i zabity 

przez grzeszników. On sam – od początku swojej działalności publicznej – był świadom tego, że stanie się 

takim „odrzuconym kamieniem”. Świadczy o tym Jego przypowieść o dzierżawcach winnicy: „W końcu 
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posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili 

do siebie: «To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo». Chwyciwszy go, 

wyrzucili z winnicy i zabili”. 

 

To samo – bez pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości – wyraził Jezus mówiąc: „Czy nigdy nie 

czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i 

jest cudem w naszych oczach” (Mt 21,37- 42; Mk 12,10; Łk 20,17; Dz 4,11; 1P 2,7). „I zaczął ich pouczać, 

że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w 

Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa” (Mk 

8,31-32). 

 

Podobnie – po Jego śmierci – postrzegali rolę Jezusa apostołowie: „On jest kamieniem, odrzuconym przez 

was budujących, tym, który stał się głowicą węgła (eis kefalen gonias). I nie ma w żadnym innym 

zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być 

zbawieni” (Dz 4,11-12). Przez Krzyż stał się On węgielnym kamieniem ludzkości, która buduje się jako 

nieogarniona w czasie i przestrzeni, kosmiczna świątynia stworzenia dla Stwórcy. 

 

Ten Chrystus jest dalej odrzucany w ciągu historii ludzkości – w różnych pokoleniach i społeczeństwach – 

jako „znak sprzeciwu” (por. Łk 2,34), a jednak On dalej trwa. Trwa w dziejach, kształtując ich najgłębszy 

rdzeń i pion – ten właśnie pion, poprzez który dzieje ludzkie – mimo wszelkiego rodzaju odstępstw i negacji 

– wznoszą się dalej ku Bogu; do swoich wiecznych przeznaczeń. 

 

3. CHRZEŚCIJANIN ŻYWYM KAMIENIEM  
 

A teraz trzecia kwestia, czyli dlaczego autentyczny chrześcijanin to człowiek wznoszący swoje życie na 

Chrystusie, „kamieniu węgielnym?” 

 

a. Apostoł Piotr – podobnie zresztą jak św. Paweł – odwołuje się do symboliki Kościoła jako wielkiej 

budowli duchowej. Fundamentem tej budowli są apostołowie i prorocy, a „kamieniem węgielnym” jest 

Chrystus. Wierni, z kolei, są kamieniami tej budowli duchowej. Każdy z wierzących jest „żyjącym 

kamieniem” budowli, którą jest Kościół. „Żyjące kamienie” to wszyscy, którzy opierają swoje życie na 

Chrystusie. „Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u 

Boga wybranym i drogocennym – powie św. Piotr – wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani 

jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu 

przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, 

drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, 

cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą 

węgła – i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są 

przeznaczeni” (1 Pt 2,4-8; por. Ef 2,19-22). Taka jest rzeczywistość Kościoła. Kościół to Chrystus i my, 

Chrystus z nami. Kościół opiera się na Chrystusie, jest przez Niego wspierany i nie może być od Niego w 

żaden sposób oddzielony (por. Ef 2,20-22; 1 P 2,5).  

 

b. Osadzenie budowli własnego życia na Chrystusie chroni wiernych przed katastrofą. „Każdego więc, kto 

tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój 

zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie 

runął, bo na skale był utwierdzony” (Mt 7,24-25). 

 

Kto usiłuje się obyć w swoim życiu bez Chrystusa, ten buduje na piasku, ponieważ zerwane więzi z 

Chrystusem – bez względu na to, czy dokonuje się to przy świadomości religijnej czy zeświecczonej – 

prowadzą do duchowego wyjałowienia. Wiodą do rozpaczy i wydobywają drzemiące w nas siły 

destrukcyjne. Każda próba wykluczenia Chrystusa z naszego życia kończy się tragicznie. Wystarczy 

wspomnieć narodowy i międzynarodowy socjalizm XX wieku, które miały zapewnić ludzkości szczęście, a 

tymczasem przyniosły milionom ludzi straszliwe nieszczęścia: wojny, prześladowania, obozy 
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koncentracyjne i gułagi. Człowiek pozbawiony fundamentu Bożego ulega rozpadowi, podobnie jak budynek 

bez fundamentu i kamienia węgielnego. Pęka jego serce, jego człowieczeństwo, jego cywilizacja i kultura, 

rozpada się literatura i sztuka. Z początku tego nie widać, zwłaszcza że nigdy nie brak klakierów, którzy 

wynoszą pod niebiosa wszystko, co nowe. Ten ludzki rozpad dobitnie przedstawił w swoim malarstwie 

Picasso. Niestety, publiczność oglądając jego dzieła, zamiast rozpoznać siebie w rozczłonkowanych 

twarzach i się przerazić, uznała je za wzorzec piękna i prawdy (por. K. Dorosz, Bóg i terror historii, 

Warszawa 2010, 187).  

 

Co znaczy więc budować swoje życie na skale? – pytał Benedykt XVI podczas pamiętnego spotkania z 

młodzieżą w Krakowie. To znaczy budować na Kimś, kto jest odrzucony. To że Bóg wybrał Jezusa, nie 

eliminuje tajemnicy zła, które sprawia, że człowiek jest w stanie odrzucić Tego, który go do końca 

umiłował. To odrzucenie Jezusa przez ludzi powtarza się w historii ludzkości i sięga również naszych 

czasów. Jeśli zatem w budowaniu domu twojego życia napotykasz na tych, którzy pogardzają Chrystusem, 

nie zniechęcaj się! Wiara przechodząc przez próby wzmacnia się. Nasza wiara w Jezusa musi często 

konfrontować się z niewiarą innych, aby pozostać naszą na zawsze. 

 

Budować na skale, to znaczy zdawać sobie sprawę z tego, że pojawią się przeciwności. Chrystus mówi: 

„Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom” (Mt 7, 25). Te naturalne zjawiska 

są nie tylko obrazem różnorakich przeciwności ludzkiego losu, one także są łatwe do przewidzenia. 

Chrystus nie obiecuje, że na budowany dom nie spadnie ulewny deszcz. Nie obiecuje, że wzburzona fala 

ominie to, co dla nas najdroższe. Nie obiecuje, że gwałtowne wichry oszczędzą to, co budowaliśmy nieraz 

kosztem wielkich wyrzeczeń. Chrystus jest w pełni świadom wszystkiego, co może zburzyć trwałe szczęście 

człowieka. Nie dziwcie się więc przeciwnościom! Nie zrażajcie się nimi! Budowa na skale to nie ucieczka 

przed żywiołami, które są wpisane w tajemnicę człowieka. Budować na skale znaczy zaufać mocy 

fundamentu i kamienia węgielnego, którym jest Chrystus. 

 

Być zbudowanym na kamieniu węgielnym znaczy być osadzonym na Miłości Chrystusa. Żyć czynną 

miłością. „Nie ma takiego sprawiedliwego porządku państwowego, który mógłby sprawić, że posługa 

miłości byłaby zbędna. Kto usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy uwolnić się od człowieka jako 

człowieka. Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie 

samotność. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej 

miłości bliźniego. Państwo, które chce zapewnić wszystko, które wszystko przyjmuje na siebie, w końcu 

staje się instancją biurokratyczną, nie mogącą zapewnić najistotniejszych rzeczy, których człowiek cierpiący 

– każdy człowiek – potrzebuje: pełnego miłości osobistego oddania. Nie państwo, które ustala i panuje nad 

wszystkim, jest tym, którego potrzebujemy, ale państwo, które dostrzeże i wesprze, w duchu pomocniczości, 

inicjatywy podejmowane przez różnorakie siły społeczne, łączące w sobie spontaniczność i bliskość z 

ludźmi potrzebującymi pomocy. Kościół jest jedną z tych żywotnych sił: pulsuje w nim dynamizm miłości 

wzbudzanej przez Ducha Chrystusa (Deus caritas est, 28). 

 

c. Żywym kamieniem bożej budowli spełniającym w niej wyjątkową rolę i przewyższającym inne kamienie 

był św. Piotr: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [Petros, czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół 

mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18).  

 

Żywym kamieniem był również następca Piotra, św. Jan Paweł II, który przewodził Kościołowi w sposób 

budzący zachwyt całej zdrowo myślącej ludzkości. Jego życie dokonało się w znaku miłości, w umiejętności 

darowania siebie w sposób wielkoduszny, bez ograniczeń, bez reszty, bez żadnych kalkulacji. Tym, co go 

motywowało była miłość do Chrystusa, któremu poświęcił życie, miłość przeobfita i bezwarunkowa. Dzięki 

niej coraz bardziej przybliżał się do Boga i potrafił stawać się towarzyszem podróży współczesnego 

człowieka. On pozwolił całkowicie spalić się dla Chrystusa, dla Kościoła, dla całego świata (por. Benedykt 

XVI). 

 

I oto ten człowiek ma teraz stać się patronem nowego kościoła przy ul. Mołdawskiej. Mieć taki patronat to 

ogromny zaszczyt dla powstającej parafii, ale i wielkie zobowiązanie. Ten patronat ma między innymi 
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pomóc wiernym powstającej parafii stawić czoła pytaniu, które uporczywie powraca do człowieka, a 

dotyczy tego, co najistotniejsze: co mam czynić, aby moje życie miało wartość, aby miało sens? Czy w 

kontekście dokonującego się postępu materialnego staję się lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej świadomy 

godności swojego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialny, bardziej otwarty na drugich, zwłaszcza na 

potrzebujących, na słabszych, bardziej gotowy nieść pomoc?  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na tym kończę dzisiejsze rozważanie, przywołując słowa modlitwy do świętego Jana Pawła II: 

 

Boże, bogaty w miłosierdzie, 

z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, 

spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu  

z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa,  

jedynego Odkupiciela człowieka.  

Wykład Arcybiskupa Poznańskiego, Kongres "Ewangelia Małżeństwa i Rodziny", 

29.5.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Chrystusowe wezwanie „od początku" - wzorem duszpasterstwa Kościoła 

(Toruń, WSKSiM - 29.05.2015)  

   

Pochylając się nad Dobrą Nowiną, jaką Zbawiciel kieruje do owej podstawowej rzeczywistości ludzkiej, 

jaką jest doświadczenie życia małżeńskiego i rodzinnego, w pierwszej części mojego wystąpienia chciałbym 

skupić się na Chrystusowym wezwaniu „od początku", aby - w części drugiej - wskazać na płynące z tego 

wezwania inspiracje dla duszpasterstwa rodzin. 

   

Przypomnienie nauczania Chrystusowego jest dzisiaj nader konieczne, ze względu na coraz to bardziej 

radykalne odchodzenia od nauczania Ewangelii w kwestii małżeństwa i rodziny. Jaskrawym przykładem 

tego odejścia są wyniki przedsynodalnej ankiety, jakie opublikował szwajcarski episkopat. Szwajcarski 

raport został opracowany na podstawie 6 tysięcy kwestionariuszy, jakie katolicy tego kraju wypełnili w 

ramach przygotowań do jesiennego Synodu Biskupów o rodzinie.  

   

W tym raporcie szwajcarscy katolicy wyrażają przekonanie, że Kościół winien pogodzić się z istnieniem 

powtórnych związków osób rozwiedzionych, związków niesakramentalnych, a także par homoseksualnych. 

Według nich większość rodzin żyje w sposób daleki od ideału małżeństwa sakramentalnego. Przykładem 

tego są samotni rodzice wychowujący dzieci lub małżeństwa kombinowane, czyli takie, gdzie oboje rodzice 

są po rozwodzie, lecz utrzymują kontakty z byłymi małżonkami, tak że ich dzieci nie mają dwóch, lecz kilku 

rodziców. Kościół winien docenić i zaaprobować te rodziny bez określania ich jako niedoskonałe lub 

nieregularne. Wierność małżeńska nie jest według Szwajcarów wartością absolutną, lecz można ją 

zanegować, gdy relacje małżonków uległy pełnemu rozkładowi, stąd prawo kanoniczne powinno 

uwzględnić jakąś formę rozwodu.  
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Katolicy w Szwajcarii postulują, aby Kościół zrezygnował z głoszenia Ewangelii rodziny i przystosował się 

do aktualnych prądów kulturowych. Włoskie czasopismo Il Timone w ten sposób skomentowało wyniki 

przedsynodalnej ankiety: „Chory szwajcarski Kościół prosi Synod o pozwolenie na popełnienie 

samobójstwa".  

   

1. „POCZĄTEK" WEDŁUG MARKA (10,6) I MATEUSZA (19,4.8)  

   

Chrystus pragnąc ukazać poprawna perspektywę spojrzenia na małżeństwo i odpowiedzieć na pytania 

współczesnych, odsyła ich do „początku" (Mk 10,2-12; Mt 19,3-9).  

   

Wersja Markowa: „2 Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno 

mężowi oddalić żonę.  

   

3 Odpowiadając zapytał ich: "Co wam nakazał Mojżesz?"  

   

4 Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić".  

   

5 Wówczas Jezus rzekł do nich: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. 
6 Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: 7 dlatego opuści człowiek ojca 

swego i matkę 8 i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno 

ciało. 9 Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!"  

10 W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to.  

   

11 Powiedział im: "Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. 12 I jeśli żona 

opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo" (Mk 10,2-12)  

   

Wersja Mateuszowa: „Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu 

pytanie: "Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?"  

   

4 On odpowiedział: "Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? 5 I 

rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. 6 A tak 

już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela". 7  
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Odparli Mu: "Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?"  

   

8 Odpowiedział im: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze 

żony; lecz od początku tak nie było.  

   

9 A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia 

cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo" (Mt 19,3-9).  

Według Ewangelistów Marka i Mateusza Chrystus trzykrotnie wraca do słowa „początek":  

   

 „Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę" (Mk 10,6). 

 „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?" (Mt 19,4).  

 „lecz od początku tak nie było" (Mt 19,8). 

   

Tak intensywne odwoływanie się przez Jezusa do „początku" prowadzi nas niejako bezwiednie do 

pierwszego wersetu Księgi Rodzaju: „Na początku [ְּב ֵר א ִׁש  en ἀρχῇ] stworzył Bóg niebo i ziemię" (Rdz ;תי

1,1). Co znaczy w Rdz 1,1 wyrażenie „na początku"?  

   

Komentarze mówią zazwyczaj w tym miejscu o początku czasu. Prokop: „Początek" mógłby oznaczać czas, 

ponieważ od tego momentu rozpoczął się i wziął swoje pochodzenie czas [Bazyli, In hexa. I,5; podobnie 

„czas nie istniał przed tym wydarzeniem, był to więc pierwszy moment, który nie może być częścią czasu" - 

Sforno]. W podobnym duchu Wielki słownik hebrajsko-polski sugeruje: początek znaczy: w pierwszej 

kolejności; kiedy Bóg zaczął stwarzać; w punkcie wyjścia; od dawna (Wielki słownik hebrajsko-polski i 

aramejsko-polski Starego Testamentu, opr. L. Kohler-W. Baumgartner - J. J. Stamm, W-wa 2008, 224-225). 

A zatem idzie tu o rozpoczęcie czegoś, o moment kiedy się rozpoczął bieg czasu (Arystoteles, Fizyka 

III,4,203), o najdawniejsze czasy, o prapoczątek, o coś, co nie jest wieczne, lecz ma swój początek, w 

którym się zaczęło (Filon, O stworzeniu świata, 54; O Dekalogu, 58), o początek historii zbawienia.  

   

Nie jest to bynajmniej jedyna możliwa interpretacja. Ojcowie Kościoła i późniejsi pisarze kościelni znają też 

inne znaczenie wyrażenia „na początku". Tak np. Orygenes pyta: „Co znaczy ‘początek' wszystkich rzeczy, 

jeśli nie Pan nasz i Zbawiciel wszystkich (1 Tm 4,10), Jezus Chrystus, ‘pierworodny wszelkiego 

stworzenia' (Kol 1,15)? W tym ‘początku', zatem, czyli w swoim Słowie, Bóg uczynił ‘niebo i ziemię', jak 

mówi również Ewangelista Jan na początku swojej Ewangelii: ‘Na początku było Słowo', i ‘Wszystko przez 

Nie się stało' " (J 1,3). W podobnym duchu wypowie się później Rupert: „Termin „początek" należy tu 

rozumieć jako imię własne Syna; ... ponieważ w tym „początku" Bóg stworzył niebo i ziemię". Do takiej 

interpretacji nawiązuje też św. Paweł nazywając Chrystusa w swoich pismach: arche, archegos, archo, 

kefale.  

   



1407 
 

Jeszcze obszerniej rozwinie tę myśl św. Augustyn: „Twoje Słowo... jest początkiem i przemawia do nas (J 

8,25). W tym ‘początku', o Boże, uczyniłeś niebo i ziemię; w Twoim Słowie, w Twoim Synu, w Twej 

Potędze, w Twej Mądrości, w Twojej Prawdzie. [...] ‘Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Omnia in 

sapientia fecisti' (Ps 104,24); w tej Mądrości, która jest Początkiem, ‘początkiem' w którym uczyniłeś niebo 

i ziemię. Tak więc - oprócz chronologicznej - istnieje również możliwość chrystologicznej interpretacji 

wyrażenia „na początku".  

   

Jeszcze bardziej interesujące znaczenie - z perspektywy Jezusowych słów: „od początku tak nie było" -

przybiera greckie arche (ἀρχῇ) jako odpowiednik hebrajskiego ְּב ֵר א ִׁש  .w kontekstach kosmologicznych תי

Znaczy ono Tm „pierwotne prawo, według którego wszystko się stało" (Tales, I,128,16), lub też 

principium, zasadę (Arystoteles, Metafizyka IV,1,1012).  

   

Gdy więc w argumentacji Jezusowej pojawia się wyrażenie „na początku stworzenia", albo „od 

początku" może to mieć nie tylko znaczenie czasowe, ale również „pierwotne prawo, wedle którego 

wszystko się stało" zakładało co innego, tego nie dopuszczało oraz „w Chrystusie, w Jego Mądrości, w 

jego Prawdzie" tak nie było".  

   

2. „POCZĄTEK" WEDŁUG ŚW. JANA PAWŁA II  

   

Św. Jan Paweł II podejmując analizę „początku" wychodzi od rozmowy Chrystusa z faryzeuszami na temat 

dopuszczalności rozwodów, w której Pan Jezus dwukrotnie odwołuje się do stanu pierwotnego stworzenia, 

do owego „na początku" (en arche).  

   

Papież - rozważając dwa opisy stworzenia świata zamieszczone na początku Księgi Rodzaju (nowszy, 

zwany kapłańskim [VI wiek przed Chr.] i starszy, zwany jahwistycznym [IX wiek przed Chr.]) ukazuje 

wielką godność człowieka, w którego kondycję wpisane są jego seksualność, płodność i zdolność do 

wyborów etycznych. Następnie - rozważając samotność Adama, wpisaną w naturę ludzką - ukazuje, co to 

znaczy, że jesteśmy samodzielnymi podmiotami - osobami. Stwierdzenie Boga: Nie jest dobrze, żeby 

człowiek był sam (Rdz 2,18), ukazuje, że człowiek zostaje w pełni stworzony dopiero poprzez komunię osób, 

którą stanowią od początku mężczyzna oraz niewiasta.  

   

Taka definicja „początku" pojawiającą się w tekście katechez środowych św. Jana Pawła II „Początek" 

oznacza to, o czym mówi Księga Rodzaju. Chrystus zatem przytacza w skrócie Rdz 1,27: ‘Stwórca od 

początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę', podczas gdy w całości pierwotny urywek brzmi dosłownie 

tak: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i 

niewiastę". Następnie nauczyciel odwołuje się do Rdz 2,24: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i 

matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem".  
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Przytaczając te słowa prawie in extenso, Chrystus nadaje im jeszcze bardziej wyraźne znaczenie 

normatywne (można by bowiem przypuszczać, że w Księdze Rodzaju brzmią one jako stwierdzenie faktu: 

„opuszcza [...], łączy się [...], stają się jednym ciałem"). Znaczenie normatywne jest logiczne o tyle, że 

Chrystus nie ogranicza się tylko do samego przytoczenia, lecz dodaje: „A tak już nie są dwoje, lecz jedno 

ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela". Owo „niech nie rozdziela" jest rozstrzygające. W 

świetle tych słów Chrystusa Rdz 2,24 wypowiada zasadę jedności i nierozerwalności małżeństwa jako 

treść słowa Bożego, wyrażonego w najdawniejszym objawieniu".  

   

Chrystusowe odwołanie do zamiarów Stwórcy, powołującego do istnienia człowieka jako mężczyznę i jako 

kobietę w ich fundamentalnej relacji, która zostanie zdefiniowana przez Papieża, jako jedność dwojga, jest 

po pierwsze odnalezieniem zasady życia małżeńskiego i rodzinnego, do istoty której należy wyłączność i 

nierozerwalność więzi, a po wtóre ukazuje tę rzeczywistość relacji małżeńskiej, jako doświadczenie 

„wyjściowe" dla wszystkich doświadczeń ludzkich: „małżeństwo i rodzina nie są instytucjami wyłącznie 

chrześcijańskimi; one są częścią dziedzictwa ofiarowanego ludzkości przez Boga: „Bóg stworzył 

człowieka na swój obraz; na obraz Boży go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą" (Rdz 1,27) 

(Rodzina w misji świeckich - 10.06.1988).  

   

Katechizm Kościoła Katolickiego zsyntetyzuje to w następujący sposób: „Głęboka wspólnota życia i miłości 

małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze 

małżeńskie... Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa" . Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą 

naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy" (KKK, 1603). „małżeństwo jest dobrem, którego 

źródło znajduje się w dziele stworzenia i które przez to zapuściło swoje korzenie w naturze ludzkiej .... (Mt 

19,4-5)" (Papieska Rady ds. Rodziny, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa,7 - 13.05. 1996 ).  

   

Szerokie rozwinięcie tych myśli spotkamy w Mulieris dignitatem: „Trzeba, ażebyśmy znaleźli się w orbicie 

tego biblijnego „początku", w którym objawiona prawda o człowieku jako „obrazie i podobieństwie Boga" 

stanowi niezmienną podstawę całej chrześcijańskiej antropologii. [...]  

   

W opisie Księgi Rodzaju (2,18-25) kobieta zostaje stworzona przez Boga „z żebra" mężczyzny i zostaje 

postawiona jako drugie „ja", jako rozmówca obok mężczyzny, który w otaczającym go świecie stworzeń 

ożywionych jest samotny i nie znajduje w żadnym z tych stworzeń właściwej dla siebie „pomocy". 

Powołana w ten sposób do istnienia kobieta natychmiast zostaje rozpoznana przez mężczyznę jako „kość z 

jego kości i ciało z jego ciała" (por. Rdz 2,23) i dlatego właśnie zostaje nazwana „niewiastą". W języku 

biblijnym nazwa ta wskazuje na istotową tożsamość w stosunku do mężczyzny: is-issa, czego niestety nie 

mogą na ogół wyrazić języki współczesne. („Ta będzie się zwała mężatką [iszsza; tłum. Izaak Cylkow], bo ta 

z mężczyzny [isz] została wzięta": Rdz 2,23).  

   

Tekst biblijny daje wystarczające podstawy do stwierdzenia zasadniczej równości mężczyzny i kobiety pod 

względem człowieczeństwa. Oboje są od początku osobami w odróżnieniu od otaczającego ich świata istot 

żyjących. Niewiasta jest drugim „ja" we wspólnym człowieczeństwie. Od początku jawią się jako „jedność 

dwojga", co oznacza wyjście z pierwotnej samotności człowieka, w której nie znajdował on „pomocy do 

siebie podobnej" (por. Rdz 2,20). Czy chodzi tu tylko o „pomoc" w działaniu, w „czynieniu sobie ziemi 

poddaną?" (por. Rdz 1,28). Z pewnością chodzi o towarzyszkę życia, z którą mężczyzna jako z żoną może 
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połączyć się, stając się z nią „jednym ciałem" i opuszczając swego „ojca i matkę" (por. Rdz 2,24). Opis 

biblijny mówi więc o ustanowieniu przez Boga małżeństwa wraz ze stworzeniem mężczyzny i kobiety 

jako nieodzownego warunku przekazywania życia nowym pokoleniom ludzi, do którego małżeństwo i 

miłość oblubieńcza ze swej natury są przeznaczone: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili 

ziemię i uczynili ją sobie poddaną" (Rdz 1,28),(Mulieris dignitatem, 6).  

   

„Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i 

wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i 

podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna 

miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, 

co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do 

tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: "Bóg im 

błogosławił, mówiąc do nich: ‘Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie 

poddaną'" (Rdz 1,28), (KKK, 1604).  

   

Prawda o małżeństwie i rodzinie jest „ponad wolą jednostek, kaprysami poszczególnych małżeństw, 

decyzjami organizmów społecznych i rządowych”. „Sam Bóg jest twórcą małżeństwa i rodziny". To On 

zatem ma wyłączne prawo decydować czym jest małżeństwo i rodzina oraz w jaki sposób mają one 

realizować wyznaczone przez Niego cele. Jeżeli się o tym pamięta, wówczas staje się jasne, że Boża wizja 

małżeństwa i rodziny (consilium Dei de matrimonio et familia) nie jest jakąś arbitralnie i z zewnątrz 

narzuconą normą, lecz należy do istoty ludzkiej natury. Odrzucanie tej wizji prowadzi nieuchronnie do 

rozkładu rodzin i do klęski człowieka - mężczyzny, kobiety czy dziecka. Negując Bożą wizję małżeństwa i 

rodziny, neguje się ich godność i powołanie. Natomiast ukazując tę wizję i przyjmując ją w całej pełni i 

prawdzie, umożliwiamy prawdziwy rozwój ludzki i chrześcijański. Boża wizja małżeństwa i rodziny jest 

„Bożym darem dla ludzkości"  

   

Ukazując zamysł Stwórcy powołującego do istnienia człowieka jako mężczyznę i jako kobietę, w ich 

wzajemnej komplementarności, we wyłącznej, nierozerwalnej i płodnej jedności, w której uzupełniają się 

powołani do bezinteresownego wzajemnego obdarowywana się sobą, odkrywamy że właśnie ta relacja staje 

się doświadczeniem sakramentalnym, doświadczeniem obecności Boga. Używając pojęcia zakorzenionego 

w teologii małżeństwa i rodziny, choć ciągle jeszcze nie do końca konsekwentnie zastosowanego, staje się 

Kościołem Domowym.  

   

2. KOŚCIÓŁ DOMOWY JAKO PRZESTRZEŃ DUSZPASTERSTWA  

   

Spróbujmy teraz naszkicować tę specyficzną perspektywę, dla której Jan Paweł II w 1994 roku; w roku 

poświęconym rodzinie, odpowiadając na pytanie: Familia, quid dicis de te ipsa?, przywołuje głos wspólnoty 

rodzinnej: «w czasach apostolskich: Ja jestem kościołem domowym. Innymi słowy: ja jestem Ecclesiola; I 

na nowo widzimy ten sam paralelizm: Rodzina - Kościół, to jest wymiar apostolski i uniwersalny Kościoła, z 

jednej strony, i wymiar rodzinny, domowy Kościoła, z drugiej. Jeden i drugi bierze początek z tych samych 

źródeł, mają tę samą genealogię: w Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Poprzez to pochodzenie 

urzeczywistniają się w wielkim misterium Bożej Miłości».  
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Pojęcie Kościół domowy wyrasta ze starożytnych źródeł sięgających nauczania św. Jana Chryzostoma, 

który kontynuuje myśl św. Klemensa Aleksandryjskiego. To w tym okresie, u zarania myśli teologicznej, 

rodzi się pojęcie, które opisuje zadania rodziny chrześcijańskiej na płaszczyźnie przekazu wiary. Jan 

Chryzostom w swoich homiliach rozwija zasadniczo podobieństwo między kościołem rozumianym jako 

przestrzeń kultu Eucharystii i głoszenia Słowa a domem - wspólnotą rodzinną, w której „wracając (z 

kościoła) do domu, przygotowujemy podwójny stół: jeden dla posiłku, drugi służący do lektury Słowa 

Bożego i mężczyzna powtarza rzeczy, które usłyszał w Kościele, tak aby kobieta mogła nauczyć się a dzieci 

były w stanie usłyszeć, aby również słudzy nie byli pobawieni tej lektury. Uczyń ze swego domu kościół, 

bowiem będziesz musiał zdać sprawę ze zbawienia swych dzieci i twych sług".  

   

Zadanie, jakie rysuje się przed wspólnotą rodzinną nie ogranicza się tylko do zaangażowania głowy domu, 

ale przywołuje do działania również pozostałych członków rodziny, jednoznacznie określając całe 

zgromadzenie: „Wszyscy, również najmniejsi powinni czuć się zaangażowani w odczytywanie przesłania 

Słowa Bożego i we wprowadzanie go wspólnie w życie [...] uczyń ze swego małego domu kościół. W 

rzeczywistości tam gdzie słyszymy śpiew psalmów, modlitwę, pieśni proroków, nie przesadza się nazywając 

takie zgromadzenie kościołem". Tak opisana rzeczywistość rodziny, rozumianej jako przestrzeń realizacji 

wiary a zatem w pełni uprawnionej do przyjęcia nazwy Kościoła domowego przez długie wieki nie znalazła 

podobnej kontynuacji. Duchowa perspektywa życia małżeńskiego i rodzinnego - wraz z jej mistyczną 

interpretacją cechującą pierwsze wieki chrześcijaństwa - została zepchnięta w cień poprzez jurydyczno-

moralne nachylenie traktatów teologicznych, które towarzyszyło Kościołowi przez następne wieki.  

   

Dopiero XX wiek - wraz z soborem Watykańskim II i pontyfikatem Pawła VI - przynosi ponowne 

przypomnienie pojęcia „Kościół domowy" oraz jego znaczenia dla teologii małżeństwa i rodziny. W 

Evangelii nuntiandi Paweł VI zaznacza, iż „warto dostrzec, w różnorakich momentach historii Kościoła, 

piękną definicję „Kościół domowy" uznaną przez Sobór Watykański II. Oznacza to, że w każdej rodzinie 

chrześcijańskiej należałoby odszukiwać różne aspekty całego Kościoła". Z tego twierdzenia teologia 

współczesna wypracowuje tezę o eklezjalnym charakterze rodziny, w której uobecnia się Chrystusa, gdzie 

realizuje się wezwanie do modlitwy i uobecniania miłości oraz ewangelizacji.  

   

W adhortacji Familiaris consortio odnajdujemy precyzyjny opis tego pojęcia umiejscowiony w ramach 

duszpasterstwa małżeństwa i rodziny. Jan Paweł II nakreśla fundamenty, które pozwalają w rodzinie 

dostrzegać Kościół domowy, mówiąc o głoszeniu Słowa, życiu sakramentami i dostrzegając w jedności 

małżeńskiej symbol jedności eklezjalnej, konkretyzując owe eklezjalne zadania w dwóch zasadniczych 

perspektywach, przypominając za Pawłem VI ewangelizacyjne zadanie rodziny jako uczestnika misji 

Kościoła, jak również odwołując się do niej, jako do sakralnej przestrzeni modlitwy i kultu zarezerwowanej 

dla jej członków.  

   

Zauważamy w tych kierunkach zasadnicze cechy Kościoła: kult, komunię i misję. W konsekwencji 

podkreślić należy, iż rodzina jest czymś więcej niż li tylko miejscem zaangażowania w duszpasterstwo 

Kościoła, czy jakąś specyficzną formą tego duszpasterstwa, ale jest prawdziwym obrazem Kościoła: „Istota 

i zadania rodziny są ostatecznie zdefiniowane przez miłość. Dlatego właśnie rodzina otrzymuje misję 

strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości, odbicie żywe i realne uczestnictwa w miłości Bożej wobec 

ludzkości i miłości Chrystusa Pana wobec Kościoła - Oblubienicy".  
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W pełni uzasadniony jest więc kierunek teologicznego myślenia o rodzinie jako "rzeczywistości kościelnej". 

P. Evdokimov sprecyzował to w następujący sposób: «nie mówimy tylko o byciu podobnym do Kościoła, w 

swym znaczeniu rzeczywistości łaski, wspólnota oblubieńcza jest organiczna częścią wspólnoty Kościoła, 

jest Kościołem». Twierdzenie to znajduje swoje podstawy w Liście do Efezjan, (5,21) ukazującym 

autentyczne uczestnictwo mężczyzny i kobiety związanych miłością małżeńską w miłości Chrystusa do 

Kościoła. To co wyrasta w porządku stworzenia realizuje się w porządku łaski i jak podkreśla M. Quellet: 

„płodna para jest stworzonym obrazem Trójcy, powołanym do poznawania i czynienia widzialnym 

wspólnoty i relacji Osób Boskich. Staje się «ikoną» porządku «nowego stworzenia» dzięki działaniu 

zbawczemu Ojca przez Syna w Duchu Świętym (rodzina) obwieszcza, iż komunia miłości pary ochrzczonych 

stanowi objawienie i ożywiającą realizację komunii wiecznej Ojca i Syna i Ducha Świętego"  

Tak rozumiana rzeczywistość rodziny - Kościoła domowego, w nauczaniu Jana Pawła II otrzymuje 

precyzyjnie nakreślone płaszczyzny działania. Pierwsza płaszczyzna - traktowana przez Familaris consortio 

jako wyjściowa - to zadanie związane z wychowaniem potomstwa. «We własnej rodzinie przez 

świadectwo układania wszystkich dziedzin życia zgodnie z prawem Bożym, przez chrześcijańskie 

wychowanie dzieci, wspomaganie ich dojrzewania w wierze, przez wychowanie do czystości, przez 

przygotowanie do życia, przez czuwanie, by uchronić je przed niebezpieczeństwami ideologicznymi i 

moralnymi, które często im zagrażają, przez stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie ich we wspólnotę 

kościelną i obywatelską, przez pomoc i radę w sprawie wyboru powołania, przez wzajemne pomaganie sobie 

członków rodziny dla wspólnego ludzkiego i chrześcijańskiego wzrostu itd." Zadania wychowawcze 

realizowane w małżeństwie traktowane niejednokrotnie na płaszczyźnie praktycznej jako indywidualna 

odpowiedzialność rodziców, musi być postrzegana jako autentyczne zadanie duszpasterskie Kościoła 

domowego. Pociąga to oczywiście bardzo konkretne konsekwencje w odczytywaniu zasady pomocniczości 

stosowanej do tego zadania. Katolickie wychowanie potomstwa, do czego zobowiązuje sakramentalne 

małżeństwo nie może być dodatkiem do innych działań czy form zaangażowania duszpasterskiego rodziców 

katolickich. Idąc dalej, każda forma pomocy w wychowaniu, realizuje wspomnianą zasadę pomocniczości, 

na tyle na ile akceptuje pierwszoplanową rolę rodziców.  

   

Drugi wymiar duszpasterskiego działania Kościoła domowego, zarysowany w dokumencie posynodalnym 

to wymiar apostolski. „Następnie, apostolstwo rodziny będzie promieniować czynami miłości duchowej i 

materialnej wobec innych rodzin, zwłaszcza najbardziej potrzebujących pomocy i podtrzymania, wobec 

ubogich, chorych, starszych, upośledzonych, sierot, wdów, opuszczonych małżonków, matek niezamężnych i 

tych, które w trudnych sytuacjach doświadczają pokusy usunięcia owocu ich łona, itp." W konsekwencji 

trzeba podkreślić również wspólnotowy charakter dzieł miłosierdzia, które w tym ujęciu nie są tylko 

indywidualnym zadaniem chrześcijanina, a tym bardziej nie ograniczają się do skoncentrowania uwagi na 

rodzinie dysfunkcyjnej, ale wyrastają ze wspólnoty rodzinnej i promieniują na całe otoczenie.  

   

I wreszcie trzecia płaszczyzna, która w pełni realizuje definicję duszpasterstwa rodzin, mianowicie 

zaangażowanie małżeństw i rodzin odpowiednio przygotowanych w formowanie i pomoc wobec innych 

rodzin. „Wciąż pozostając w kręgu Kościoła, który jest podmiotem odpowiedzialnym za duszpasterstwo 

rodzin, należy przypomnieć różne ugrupowania wiernych, w których ujawnia się i żyje w pewnej mierze 

tajemnica Kościoła Chrystusowego. Należy zatem uznać i ocenić - każdą zależnie od jej cech 

charakterystycznych, celów, odrębności i własnych metod - rozmaite wspólnoty kościelne, różne grupy i 

liczne ruchy, zaangażowane na różny sposób, z różnego tytułu i na różnych poziomach w duszpasterstwie 

rodzin". Formalnie ujmując tę rzeczywistość, mówimy faktycznie o strukturach duszpasterstwa rodzin i 

zaangażowanych na różnych jego poziomach, ruchach i stowarzyszeniach. Jednakże mamy również do 

czynienia z pewnym niebezpieczeństwem zawężenia tylko do tej, skądinąd ważnej, płaszczyzny pojęcia 
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duszpasterstwa rodzin z pominięciem wymienionych wcześniej płaszczyzn, które zaczynają być traktowane, 

jako samodzielne i niezależne byty, gdzie małżeństwo i rodzina traktowane jest jako jeden z wielu 

wariantów kształtowania działania.  

   

Analizując te wskazania, należy jednoznacznie podkreślić to, co zauważa D. Tettamanzi: „Familiaris 

consortio używa kategorii Kościół domowy, aby wskazać na chrześcijańska istotę rodziny nie tylko na 

płaszczyźnie działania, tzn. wskazując na uczestnictwo rodziny chrześcijańskiej w misji Kościoła, ale 

również - i przede wszystkim - na płaszczyźnie ontologicznej. Mówiąc o Kościele domowym, Familiaris 

consortio podkreśla status ontologiczny eklezjalności rodziny chrześcijańskiej, z którego wynika i rozwija 

się ministerium - posługa eklezjalna tej rodziny". Konkretne zadania stawiane przed rodziną chrześcijańską 

wyrastają z jej rodowodu, o którym wspominaliśmy wcześniej cytując wypowiedź Jana Pawła II, są zatem 

nie tyle przypisanymi wskazaniami dla jednej ze struktur społecznych, co raczej niezbywalnymi znakami jej 

eklezjalnego charakteru. Dlatego też działania duszpasterskie ukierunkowywane na małżeństwo i rodzinę 

powinny brać pod uwagę jej fundamentalny charakter eklezjalny.  

   

Biorąc pod uwagę powszechność doświadczenia małżeńskiego (większość osób odkrywa powołanie do 

małżeństwa) a jeszcze bardziej, bezwzględnie całkowite doświadczenie życia rodzinnego (nie ma osoby, 

która by takiego doświadczenia nie miała) musimy stwierdzić że doświadczenie to stanowi podstawowy 

kontekst zaangażowania człowieka. Zatrzymajmy się tylko na trzech perspektywach takiego doświadczenia.  

   

   

a. Budowanie Kościoła domowego - formacja narzeczonych  

   

W ankietach do badań socjologicznych młodzieży w wieku maturalnym prof. M. Z. Stepulaka, jedno z pytań 

brzmiało: „Czym jest dla Ciebie sakrament małżeństwa?" Dla badanych - jak wynika z przytoczonych 

wypowiedzi - sakrament ten jest często, owszem, ważny, istotny, niezbędny, związany z trwałym związkiem 

itp., jednakże nie znajdujemy w wynikach ankiety odwołania do motywów wiary. Nie są to wyniki 

zaskakujące, potwierdzają, bowiem codzienne obserwacje duszpasterzy przygotowujących narzeczonych do 

małżeństwa. Ta nienowa obserwacja pozwala stwierdzić, jak bardzo istotny element stanowi formacja 

religijna narzeczonych, obok przekazywania ważnej skądinąd, wiedzy i umiejętności odwołujących się do 

funkcjonowania związku czy umiejętności kształtowania relacji.  

   

Aspekt formacyjny na etapie przygotowania do małżeństwa, w kontekście naszych rozważań, stanowi punkt 

wyjściowy dla duszpasterstwa przyjmującego eklezjalny charakter chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny. 

Pozwala kształtować obraz małżeństwa zakorzenionego w misji Kościoła, wyrastającego z zbawczego 

posłannictwa. Dopiero w takim kontekście mówić będziemy mogli o przygotowaniu do wypełniania 

eklezjalnej misji rodziny.  

   

O uświadomienie właśnie takiej perspektywy chodziłoby w przygotowan  
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 31.5.2015 

Abp Stanisław Gądecki. W Świętą Trójcę wierzę. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Dziękczynienie za 

pół wieku obecności Biblii Tysiąclecia w Kościele katolickim (Poznań – 31.05.2015). 
 

Dzisiaj przeżywamy w Kościele uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Trójca jest jednym z najbardziej 

charakterystycznych elementów chrześcijaństwa. Stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest 

źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca (por. KKK 234).  

1. TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA  

 

a. trudności w zrozumieniu  

 

Za każdym razem, kiedy wypowiadamy się o tajemnicy Trójcy, jesteśmy jednocześnie świadomi naszych 

ograniczeń. Wiemy, że nasze poznanie Boga jest ograniczone, ograniczeniom podlega również nasz język, 

którym mówimy o Bogu. Gdy wskazujemy na podobieństwo między Stwórcą i stworzeniem, to zawsze 

jeszcze większe istnieje miedzy nimi niepodobieństwo.  

 

Tę niewystarczalność ludzkiego języka w wyrażaniu tajemnicy Trójcy ilustruje dobrze znany starożytny sen. 

Święty Augustyn, biskup Hippony w Afryce (+ 430) – w czasie pisania traktatu o Trójcy Świętej – miał sen. 

W czasie snu przechadzał się nad brzegiem morza, gdzie zobaczył chłopca, który za wszelką cenę próbował 

małą muszelką przelać całą wodę z morza do wykopanego przez siebie dołka. Po przebudzeniu się Augustyn 

zrozumiał, że ów sen traktował o nim samym i o dziele, które właśnie pisał. Zrozumiał, że niezgłębiona i 

bezkresna tajemnica Boga przypomina morze, natomiast teologia jest tylko muszelką. Ludzkie możliwości 

poznania nieskończonego Boga są tylko maleńką muszelką wobec nieskończonego oceanu Bożej tajemnicy.  

 

A jednak – mimo tej bezkresnej prawdy – musimy szukać jakiegoś porównania, które ułatwiłoby nam jej 

zrozumienie. Takie porównanie podsunął nam sam św. Augustyn, który powiedział: Chociaż źródło, rzeka i 

kropla wody są trzema różnymi rzeczami, to jednak woda w nich jest jedna. Chociaż każda z Osób Boskich 

działa na swój własny sposób – Ojcu przypisujemy dzieło stworzenia, Synowi – dzieło odkupienia, a 

Duchowi – dzieło uświęcenia, to jednak w każdej z tych osób działa jedna i ta sama najczystsza, 

nieskończona i wieczna miłość.  

 

b. tajemnica objawiona  

 

Bóg widząc, że Trójca Święta pozostaje dla nas niezgłębioną do końca tajemnicą, sam objawił nam tę 

tajemnicę. Objawił samego siebie w Osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego.  

 

W czasach Starego Testamentu objawił się najpierw jako Ojciec. Najbardziej znanym dowodem tego jest 

scena odwiedzin Abrahama przez trzech aniołów (por. Rdz 18,1-33), pięknie zilustrowaną przez ikonę 

Rublowa. Patriarchę odwiedziło trzech aniołów, a on: „Trzech ujrzał, a jednemu oddał pokłon” (tres vidit et 

unum adoravit).  

 

W czasach Nowego Testamentu Pan Bóg objawił się nam w Osobie Syna.  

 

Wreszcie, po Wniebowstąpieniu, objawił się Kościołowi w Osobie Ducha Świętego.  
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Teologicznym streszczeniem tych prawd są słowa Grzegorza Cudotwórcy (+ ok. 270 po Chr.): „Trójca 

doskonała, niepodzielna i nieodmienna w chwale wieczności i królowaniu. W Trójcy nie ma nic 

stworzonego, nic służebnego, nic dodanego, czego by przedtem nie było, a dopiero później przybyło. Tak 

więc nigdy nie brakowało Ojcu Syna ani Synowi Ducha, ale zawsze ta sama Trójca nieodwracalna i 

niezmienna” (Wyznanie wiary).  

 

Dla kogoś, kto wierzy, cały wszechświat mówi o Trójjedynym Bogu – powiedział papież Benedykt: 

„Możemy to wyczuć w pewnej mierze, obserwując zarówno makrokosmos (naszą ziemię, planety, gwiazdy, 

galaktyki), jak też i mikrokosmos (komórki, atomy, cząsteczki pierwsze). Wszystko, co istnieje, nosi w 

sobie w pewnym sensie «imię» Trójcy Przenajświętszej, ponieważ cały byt, aż po najmniejsze cząsteczki, 

opiera się na związkach, które odzwierciedlają relacyjność Boga; ukazują stwórczą miłość. Wszystko 

pochodzi z miłości, dąży do miłości i porusza się pod wpływem miłości, oczywiście różny jest stopień 

świadomości i wolności. [...] «W Nim bowiem [...] żyjemy, poruszamy się i jesteśmy» – Dz 17, 28” 

(Benedykt XVI, Mikro- i makrokosmos są obrazem Trójcy Świętej. Rozważanie przed modlitwą «Anioł 

Pański» – 7.06.2009). 

 

Chociaż tajemnicę Trójcy odsłania przed nami Księga Pisma Świętego i Księga Stworzenia, to jednak 

poznamy ją w pełni dopiero w niebie: „Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 

[zobaczymy] twarzą w twarz” (1Kor 13,12). 

 

Co wnosi w nasze życie osobiste Trójca Święta? Ona uczy nas wspólnoty. Skoro człowiek stworzony jest na 

obraz Trójcy – ta zaś istnieje jako Wspólnota Osób – to potrzeba, aby ludzie tworzyli jedność, będącą 

owocem miłości Ojca, łaski Chrystusa oraz daru komunii Ducha Świętego („Łaska Pana Jezusa Chrystusa, 

miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!” – 2 Kor 13, 13). Łaska, 

miłość i komunia to trzy różne aspekty działania jednego i tego samego Boga. Działania, które tworzy 

Kościół i czyni z Kościoła „lud zjednoczony jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (św. Cyprian, De 

Orat. Dom., 23).  

 

Tego rodzaju wspólnota jest zapowiedzią przyszłego świata. Ona pozwala nam wyjść z naszej samotności, z 

zamknięcia się w sobie i łączy nas z Bogiem, a tym samym również z braćmi. Łatwo zrozumieć wielkość 

tego daru, gdy tylko pomyślimy o nieskończonych podziałach i konfliktach między jednostkami, grupami 

społecznymi, a nawet całymi narodami. Jeśli zabraknie jedności w Duchu Świętym, podział ludzkości 

będzie niepokonalny. Komunia między ludźmi jest cennym darem, który pozwala nam czuć się 

przygarniętymi i kochanymi przez Boga, w jedności Jego ludu, zgromadzonego w imię Trójcy; jest 

światłem, które pozwala jaśnieć Kościołowi jako znakowi wzniesionemu między narodami (por. Benedykt 

XVI, Kościół – komunia z Bogiem i braćmi. Katecheza – 29.03.2006).  

Potrzebne jest więc wyznanie wiary w Trójcę Przenajświętszą, które na swój sposób tak wyraża poetka:  

 

„W Mądrość Przedwieczną, która światy tworzy,  

Słońce zapala, sieje blaski zorzy,  

Morza napełnia i gwiazd drogi strzeże,  

W Boga i Ojca wszechistnienie wierzę,  

W Boga i Ojca wszechistnienie wierzę. 

 

W miłość najwyższą, co wzgardziła niebem,  

Z ludźmi się dzieląc gorzkim życia chlebem;  

W miłość, co Krew swą dała nam w ofierze,  

W Zbawcę ludzkości, w Krzyż Chrystusa wierzę,  

W Zbawcę ludzkości, w Krzyż Chrystusa wierzę. 



1415 
 

 

W serc czystych Twórcę i Pocieszyciela,  

W Światło, co wieki i ludzi obdziela.  

W Boga z człowiekiem wieczyste przymierze,  

W Ducha Świętego, w Świętą Trójcę wierzę,  

W Ducha Świętego, w Świętą Trójcę wierzę”  

(Maria Konopnicka, Mądrość przedwieczna) 

 

2. PISMO ŚWIĘTE 
 

Jednym ze źródeł poznania Trójcy jest – jak mówiłem – Księga Pisma Świętego, mimo tego, iż 

chrześcijaństwo nie jest wcale „religią Księgi”, ale jest religią Osoby, religią Wcielonego Słowa, religią 

Chrystusa. „Jeden jest tylko Bóg, a poznajemy Go nie skądinąd, ale z Pisma świętego. Cokolwiek więc ono 

głosi, w to powinniśmy wierzyć, i cokolwiek uczy, to przyjąć. Mamy tak wierzyć w Ojca, jak On chce, aby 

weń wierzono, i tak wysławiać Syna, jak Ojciec chce, aby Go sławiono, i tak przyjąć Ducha Świętego, jak 

On chce, aby był dany. Nie godzi się iść za własnym pragnieniem i własnym rozumieniem, ani też 

przeinaczać tego, co od Boga pochodzi, ale pojmować Jego naukę tak, jak On ją zechciał podać w Piśmie 

świętym” – uczył św. Hipolit (Przeciw błędom Noeta, 9-12).  

 

Ono „nie jest owocem ludzkich poszukiwań i odkryć, ale wypływa z Objawienia Bożego. Objawienie to 

pochodzi od Ojca światłości, od którego bierze początek wszelkie ojcostwo na ziemi i na niebie. Od Niego 

też, przez Jego Syna Jezusa Chrystusa, zstępuje na nas Duch Święty. Ten Duch Święty, wszystkim 

rozdzielający swe dary według swej własnej woli, daje wiarę, a przez wiarę Chrystus mieszka w naszych 

sercach. Ta wiara jest znajomością Jezusa Chrystusa. Z niej, jakby ze źródła, wypływa pewność i 

rozumienie całego Pisma świętego (św. Bonawentura, Breviloquium, Prolog). 

 

Biblia nie została spisana dla zaspokojenia ludzkiej ciekawości, ale po to, by w każdym szczególe mówić 

nam o Bogu. „Kto zna Pismo Święte, zna Boga” (Grzegorz Wielki). Bóg jest sensem Pisma świętego. 

Ludzie i wydarzenia służą tam tylko po to, by dać świadectwo o Bogu. Gdy niektórzy nauczają, że świat jest 

iluzją, Biblia pozwala swojemu czytelnikowi patrzeć na świat jako na aluzję.  

 

Biblia mówi wszystko, co konieczne o Bogu, a jednocześnie i wszystko to, co konieczne o człowieku. Nie 

ma i nie może być książki na świecie, która by człowiekowi mówiła więcej, pełniej i głębiej o tym, kim jest, 

skąd się wziął i dokąd zmierza, jaki jest sens jego egzystencji i co ma robić ze swoim życiem. Właściwy 

pożytek z lektury odnosimy dopiero wtedy, gdy dzięki czytaniu rozumiemy lepiej samych siebie. W ten 

sposób i świat nabiera dla nas sensu. Nie drepcze już w miejscu. I my, o ile wkorzeniamy się w ten sens, 

sami nabieramy sensu.  

 

Owocem Pisma Świętego nie jest rzecz małej wagi, ale pełnia wiecznego szczęścia. Dlatego Kościół musi 

się dostosować do Słowa Bożego, a nie do opinii większości (kard Meisner). Pismo Święte jest bowiem 

księgą, w której zawarte są słowa życia wiecznego. Są one spisane po to, abyśmy nie tylko wierzyli, ale też 

posiedli życie wieczne, w którym będziemy widzieć i kochać; w nim urzeczywistnią się wszelkie nasze 

pragnienia. Do tej pełni pragnie wprowadzić nas Pismo święte. Dlatego czytanie Pisma Świętego jest dla 

chrześcijanina nie mniejszym obowiązkiem niż modlitwa. W chwilach ciężkiego smutku, zwątpień i 

niepowodzeń, znajomość Pisma Świętego będzie najlepszym drogowskazem postępowania (Św. 

Bonawentura). „Ci wszyscy, którzy nie zwracają oczu ku promieniu światła zawartego w Piśmie Świętym, 

wpadają stanowczo w błędy i w liczne grzechy (Św. Jan Chryzostom).  

 

Słowo Boże zawarte w Biblii domaga się odpowiedzi i to odpowiedzi niebagatelnej. Właściwie, wszystkie 

dzieła, które przeżyły swoich twórców, stanowią wyjaśnienie Pisma świętego lub są atakami skierowanymi 

przeciwko niemu, czasami zaś mimowolnym dowodem tego, czym byłby świat bez Boga, a człowiek bez 

Chrystusa. Słowa Pisma świętego nie przechodzą bez echa. Najmniejsze Słowo Boże ma wagę skały; uderza 

w dno i wywołuje echo. Jeśli tego echa nie wywołuje to chyba tylko wtedy, kiedy to dno jest grząskim 
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bagnem. Niechęć człowieka do czytania Pisma świętego jest najczęściej owocem lenistwa, biorącego swój 

początek z uczucia trwogi przed konfrontacja z prawdą Boga.  

 

„Bez Boga i Biblii niepodobna sprawiedliwie postępować w kierowaniu sprawami tego świata” – 

powiedział Jerzy Waszyngton, pierwszy prezydent USA. Biblia formowała duszę Europy, jej historię i 

codzienne życie. Ziarna Pisma świętego przeniknęły głęboko nie tylko w instytucje chrześcijańskie, ale 

także w literaturę, sztukę i naukę europejską. Są obecne nie tylko w dziedzictwie kulturowym, ale również 

etyczno-moralnym naszego kontynentu. Nie można nie oprzeć się zdumieniu patrząc na księgi biblijne 

pisane nieraz bez specjalnej troski literackiej, jak wielki wpływ wywierają one wciąż na rozwój myśli i 

sztuki. To prowadzi do przekonania, że istnieje coś większego niż piękno i porządek, coś prawdziwszego niż 

najinteligentniejsze rozumowanie, a jest to prostota pochodząca z głębokiego doświadczenia duszy, 

odzwierciedlona w Biblii.  

 

3. BIBLIA TYSIĄCLECIA  
 

Z tytułu swej ważności, Biblia jest najczęściej tłumaczoną księga wszech czasów. Ok. 95 % ludzi na świecie 

może dzisiaj czytać Biblię lub jej fragmenty. Cała Biblia jest obecnie przetłumaczona na 469 języków, a 

Nowy Testament jest dostępny w całości w 1231 językach świata.  

 

W Polsce – przez ostatnie półwiecze – konkretną postacią Pisma świętego jest Biblia Tysiąclecia. Jest to 

pierwsze tłumaczenie całej Biblii na język polski w Kościele katolickim, po prawie czterech wiekach od 

wydania Biblii ks. Jakuba Wujka.  

Biblia Tysiąclecia zrodziła się w bardzo szczególnych okolicznościach. Zbliżało się 1000-lecie Chrztu 

Polski. Był to pierwszy polski przekładem Biblii z języków oryginalnych. Zainicjowany przez 

Benedyktynów z Tyńca, został wydany po raz pierwszy w roku 1965 przez poznańskie Wydawnictwo 

Księży Pallotynów. Redaktorem naukowym pierwszego wydania był benedyktyn O. Augustyn Jankowski, z 

kolei, ze strony pallotynów pracował nad nim ks. Kazimierz Dynarski. Początkowo dzieło nazwano Biblią 

Tyniecką, z uwagi na inicjatorów. Jednak w związku z tym, że tłumaczenie ukazało się rok przed milenium 

chrztu Polski, ostatecznie zostało nazwane Biblią Tysiąclecia. Pierwszy egzemplarz tego tłumaczenia 

wręczono księdzu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, Prymasowi Polski, dnia 2 sierpnia 1965 roku. 

 

Do dnia dzisiejszego ukazało się pięć głównych wydań Biblii Tysiąclecia (w latach: 1965, 1971, 1980, 

1983, 1999). Na rynku dostępnych jest ponad 50 różnych wersji edytorskich.  

 

Po dziś dzień – przez 50 już lat – Biblia Tysiąclecia jest podstawowym tłumaczeniem używanym w liturgii 

Kościoła katolickiego w Polsce i najlepiej rozpoznawalnym w Polsce. W międzyczasie pojawiły się 

postulaty przygotowania nowego, szóstego już jej wydania. Wydaje się, że potrzeba – podobnie jak w 

przypadku Biblii Wujka – nieustannego procesu doskonalenia kolejnych wydań pod względem językowym, 

merytorycznym i redakcyjnym (ks. R. Pietkiewicz, Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim. tom 

V, Poznań 2015, 385). Pomimo powstania innych tłumaczeń (Biblia Edycji św. Pawła; Biblia ekumeniczna), 

pierwszorzędny wkład Biblii Tysiąclecia w życie Polaków jest niekwestionowany.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec modlitwa jednego z największych komentatorów Biblii, św. Augustyna: „Boże mój, Światło 

ślepych, Siło słabych, a zarazem Światło widzących i Siło mocnych, wejrzyj na moją duszę i usłysz 

wołającego z przepaści. Nie na próżno chciałeś, aby spisano tyle kart o niezgłębionych tajemnicach. [...] O 

Panie, dopełnij swego dzieła we mnie i odsłoń je przede mną. Oto głos Twój radością moją, głos Twój 

przewyższa obfitość wszelkich rozkoszy. Daj to, co kocham; kocham bowiem, a tę miłość Ty mi dałeś. Nie 

zaniedbuj swego daru i nie pogardzaj spragnioną rośliną Twoją. Spraw, niech wyznaję przed Tobą 

wszystko, cokolwiek znajdę w Twych księgach, i niech słucham głosu chwały, niech wchłaniam Ciebie i 
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rozważam cuda prawa Twego od samego początku, kiedy uczyniłeś niebo i ziemię, aż do wiekuistego 

królowania z Tobą w świętym mieście Twoim (św. Augustyn: Wyznania XI, 2, 3).  

Kazanie Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa, 4.6.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Niedziela Dniem Człowieka. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa (Plac Katedralny – 4.06.2015). 
 

Tegoroczna procesja Bożego Ciała prowadzi nas od medytacji nad niedzielą jako „Dniem Kościoła”, 

poprzez „Dzień Rodziny”, „Dzień Wiary”, do niedzieli jako „Dnia Człowieka”.  

 

Co to znaczy, że niedziela jest także Dniem Człowieka?  

   

1. SZABAT  

 

Nie zrozumiemy tego, nie zwróciwszy uwagi na „odpoczynek” Boga, po skończeniu procesu stwarzania 

świata.  

 

a. Bóg „odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął” (Rdz 2,2). Dlaczego Pan Bóg, który 

się nigdy nie męczy, nagle potrzebował odpoczynku? Stało się tak, ponieważ Stwórca pragnął nacieszyć się 

tym, co zrobił. Zatrzymał się, niczym ojciec i matka, którzy po narodzinach dziecka wpatrują się w nie jak w 

obraz, pragnąc w tym spojrzeniu przelać na niego całą swoją miłość. To boskie spojrzenie było zarazem 

zachwytem, jak i deklaracją: „Choćby cały świat stanął przeciw tobie, pamiętaj: Ja będę cię chronił”.  

 

b. Skoro „praca” Boga jest przykładem dla człowieka, to jest nim również Boży „odpoczynek”. Szabat jest 

podkreśleniem przewagi ducha nad materią. Abraham Joshua Heschel napisał o tym następujące słowa: 

„Kto pragnie zrozumieć świętość szabatu, musi wpierw odsunąć na bok bezbożność hałaśliwego handlu i 

wyprząc się z codziennego kieratu obowiązków. Musi zostawić za sobą krzykliwość i kakofonię kolejnych 

dni, gorączkową i zajadłą chciwość oraz zdradę i sprzeniewierzanie się sobie. Musi rozstać się z pracą 

fizyczną i zrozumieć, że świat został już stworzony i doskonale da sobie rade bez pomocy człowieka. Sześć 

dni w tygodniu zmagamy się ze światem czyniąc sobie ziemię poddaną, w szabat troszczymy się o ziarno 

wieczności posiane w naszych sercach. Światu oddaliśmy nasze ręce, lecz dusza należy do Kogoś Innego. 

Sześć dni w tygodniu staramy się zapanować nad światem, siódmego dnia staramy się zapanować nad 

swoim „ja”. W tradycji Izraela przekazywano przekonanie, że szabat jest tak dawny jak świat. Mistycy 

nauczali, że wszystkie dni tygodnia podporządkowane są szabatowi. Człowiek i szabat w myśli Boga 

stworzeni są dla siebie”.  

 

Szabat otacza nas jak strumień świeżego powietrza w wypełnionym smogiem mieście, pozwala wrócić do 

planowanej przez Boga równowagi. Szabat to świątynia, jaką budujemy sobie w środku czasu. Szabat to 

przedpokój wieczności – pisze Heschel.  

 

c. A jednak podstawowym celem zachowania szabatu (por. Wj 20,8-12; Pwt 5,12-16) jest nie tyle 

powstrzymywanie się od pracy, ile raczej poszukiwanie Boga, uwielbienie Go. Najważniejszą treścią 

odpoczynku jest nie tyle przerwanie pracy, ile świętowanie wielkich dzieł Bożych. „Odpoczynek” człowieka 
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w dniu Pańskim zyskuje właściwy sens w takiej mierze, w jakiej żywa jest w nim ta przeniknięta 

wdzięcznością i uwielbieniem pamięć. Dzięki temu możemy przeżyć podobne wzruszenie, jakiego zaznał 

Stwórca, gdy dokończywszy dzieła stworzenia zobaczył, że wszystko, co uczynił, „było bardzo dobre” – 

Rdz 1,31 (Dies Domini, 17).  

 

W zasadzie Pan Bóg nie potrzebuje naszego świętowania! Przez nasze świętowanie nie pomnażamy w 

niczym Jego wielkości i chwały. Natomiast świętowanie potrzebne jest nam, bo żaden człowiek ani żadna 

wspólnota nie mogą istnieć na dłuższą metę bez świętowania. Kto nie świętuje, ten z czasem marnieje. 

Świętowanie uwalnia człowieka od ciągłych nacisków, otwiera czas i przestrzeń na swobodę i regenerację, a 

przez to umożliwia postawienie pytania o sens i ponowne przeorientowanie swego życia. Pozwala 

zainteresować się innymi ludźmi i otoczeniem. Aby zachować człowieczeństwo należy kultywować sztukę 

świętowania, która tak naprawdę występuje w każdej religii i w każdym kręgu kulturowym. Człowiek 

bowiem jest nie tylko istotą produkującą (homo faber), ale także istotą świętującą (homo festivus) oraz 

bawiącą się i wypoczywającą (homo ludens). 

 

2. NIEDZIELA  
 

Chrześcijanie – dostrzegając wyjątkowość nowej epoki rozpoczętej przez Chrystusa – postanowili 

świętować odpoczynek pierwszego dnia po szabacie, w którym dokonało się zmartwychwstanie Pana. W 

świetle tej tajemnicy sens świętowania szabatu zostaje odzyskany, ubogacony i ukazany w pełni, w chwale, 

która jaśnieje na obliczu zmartwychwstałego Chrystusa. „Dla nas – powie św. Grzegorz Wielki – 

prawdziwym szabatem jest osoba naszego Odkupiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Radość, z jaką w 

pierwszy szabat dziejów Bóg przyglądał się stworzeniu wydobytemu z nicości, odtąd wyrażać będzie 

radość, z jaką Chrystus objawił się swoim uczniom w niedzielę Wielkanocy (por. J 20,19-23).  

 

Niedziela staje się duszą całego tygodnia, a sercem niedzieli jest uczestnictwo w Eucharystii, która stanowi 

źródło i szczyt życia chrześcijańskiego. Z pewnością Msza święta stanowi najważniejszy i centralny punkt 

po chrześcijańsku przeżywanej niedzieli, tej „małej Wielkanocy”. Świętując niedzielę i uczestnicząc w 

pełny sposób w Eucharystii – to znaczy, przyjmując Słowo Boże i Ciało Pana – umacniamy w nas życie 

nieśmiertelne i „przygotowujemy” szczęśliwą wieczność w niebie. Doświadczenie Pana Boga w górach, nad 

oceanem nigdy nie będzie porównywalne z doświadczeniem Boga podczas Mszy św., ponieważ we Mszy 

św. Chrystus jest obecny rzeczywiście, sakramentalnie.  

 

O niedzieli tak pisał prymas Stefan Wyszyński: „Niedziela, to «dzień Pański», dzień Boży, a nie dzień nasz, 

w którym by nam wolno było robić, co chcemy i spędzić go wedle swego upodobania. Należyte 

ustosunkowanie się do tego dnia, tak ze strony jednostki, jak i całej społeczności wiernych, jest 

fundamentalnym kamieniem, na którym wznosi się i opiera ład Boży. Bez chrześcijańskiej niedzieli życie 

chrześcijańskie pocznie zamierać i gasnąć, bo święcenie dnia Pańskiego jest jawnym wyznaniem wiary, jest 

owym oddaniem Bogu, co Bożego, czego domaga się Chrystus od swoich wyznawców” (List pasterski – 

czerwiec 1950). 

 

Benedykt XVI w Mediolanie – podczas VII Światowego Spotkania Rodzin – wspominał niedziele spędzane 

ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Mówił, że dzisiaj, gdy jest już w podeszłym wieku i coraz częściej 

zaczyna się zastanawiać, jak będzie „tam”, po drugiej stronie, to marzy, by było tak, jak z rodzicami w 

domu rodzinnym. „Chcę, by w niebie było jak w domu z rodzicami”.  

 

3. TRUDNOŚCI  
 

A jednak, w tak rozumianym odpoczywaniu pojawiły się niemałe trudności: „Wszyscy pamiętamy bowiem, 

że jeszcze stosunkowo niedawno ‘świętowanie’ niedzieli było ułatwione w krajach o tradycji 

chrześcijańskiej przez liczny udział rzesz wiernych i niejako przez samą organizację społeczeństwa, w 

którym odpoczynek niedzielny stanowił trwały element prawodawstwa dotyczącego różnych form pracy.  
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Dzisiaj jednak, nawet w krajach, w których świąteczny charakter tego dnia jest zagwarantowany ustawowo, 

ewolucja sytuacji społeczno-ekonomicznej doprowadziła w wielu przypadkach do głębokich przemian w 

zachowaniach zbiorowych i w konsekwencji także w samym charakterze niedzieli. Powszechna stała się 

praktyka „weekendu”, rozumianego jako cotygodniowy czas odpoczynku, przeżywanego nieraz z dala od 

stałego miejsca zamieszkania i związanego często z udziałem w różnych formach aktywności kulturalnej, 

politycznej lub sportowej, które zwykle są organizowane właśnie w dni świąteczne. Jest to zjawisko 

społeczne i kulturowe, w którym nie brak z pewnością elementów pozytywnych, jeśli tylko przyczynia się 

ono, w duchu poszanowania autentycznych wartości, do rozwoju człowieka i do postępu życia społecznego 

jako całości. Pozwala ono zaspokoić nie tylko potrzebę odpoczynku, ale także „świętowania”, wpisaną w 

ludzką naturę. Niestety, gdy niedziela zatraca pierwotny sens i staje się jedynie „zakończeniem tygodnia”, 

zdarza się czasem, że horyzont człowieka stał się tak ciasny, że nie pozwala mu dojrzeć „nieba”. Nawet 

odświętnie ubrany, nie potrafi już „świętować”. 

 

Od chrześcijan oczekuje się, by nie mylili świętowania niedzieli – które powinno być prawdziwym 

uświęceniem dnia Pańskiego – z tzw. „zakończeniem tygodnia” (weekendem), rozumianym zasadniczo jako 

czas odpoczynku i rozrywki. Bardzo potrzebna jest tutaj autentyczna dojrzałość duchowa, która pomoże 

chrześcijanom „być sobą”. Wymaga to także głębszego zrozumienia niedzieli, aby nawet w trudnych 

okolicznościach można ją było przeżywać w postawie pełnego posłuszeństwa Duchowi Świętemu (por. Dies 

Domini, 4). Świętować znaczy nie tylko nie pracować (feriari), ale także coś czcić (celebrare). 

 

4. CO ROBIĆ?  
 

Przez ponad 25 lat – konkretnie od 1990 roku – nie udało się z różnych przyczyn zakazać handlu w 

niedzielę w kraju, który mieni się katolickim. Dlaczego? Po pierwsze zarówno w wielkich miastach, jak i 

mniejszych miejscowościach wytworzył się specyficzny zwyczaj robienia zakupów w niedzielę czy wręcz 

rodzinnych wizyt w hipermarketach. Po okresie komunistycznej ascezy konsumpcyjnej próbujemy nadrobić 

utracony czas. Poza tym chyba zachłysnęliśmy się wolnością, zapominając, iż przy okazji tracimy coś 

bardzo cennego, właśnie z wolnością związanego.  

 

Na wolnej niedzieli zyskamy wszyscy. Po pierwsze człowiek wypoczęty pracuje lepiej. Po drugie niedziela 

jest po to, by nabrać dystansu do tego, co się robi, zastanowić się nad sensem swego działania. 

Argumentując na rzecz wolnej niedzieli, można odwołać się do konstytucji, zwłaszcza jej preambuły, oraz 

artykułów, w których mowa o godności człowieka i wolności jako jej wyrazie. Człowiek jako istota wolna, 

obdarzona godnością, będąc homo religiosus, tęskni za czymś, co go przekracza, kieruje się ku 

transcendencji. Poczucie sensu znajduje poza sobą. Długofalowo ma to także pewne znaczenie gospodarcze. 

Poczucie sensu może się przełożyć na większą innowacyjność i w ogóle przynieść pozytywne efekty 

ekonomiczne. 

 

Przedstawiane w debacie publicznej argumenty na rzecz niedzieli wolnej od pracy nie powinny mieć 

charakteru religijnego. Kiedy stanowimy prawo, tworzymy je dla wszystkich. Pracując nad nowymi 

normami prawnymi, trzeba przedłożyć argumenty, które trafią nie tylko do katolików. Walcząc o wolną 

niedzielę, musimy wiedzieć, że już od średniowiecza tzw. służby publiczne są wyłączone z nakazu 

świętowania (prof. A. Dylus).  

 

Przede wszystkim trzeba jednak zrozumieć, że do dobrego tonu należy zmaganie o wolną niedzielę i jej 

świętowanie. Potrzebny jest ruch społeczny. Zaczątki takiego ruchu na rzecz wolnej niedzieli są już u nas 

obecne. Funkcjonuje „Przymierze na rzecz wolnej niedzieli”, w diecezji legnickiej działa „Społeczny Ruch 

Świętowania Niedzieli”, ideę popiera Akcja Katolicka. Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa 

apelował do wszystkich Kościołów w Europie o podjęcie inicjatyw duszpasterskich na płaszczyźnie 

wychowawczej, duchowej i społecznej, które będą pomagać przeżywać niedzielę zgodnie z jej prawdziwym 

sensem (EIE 81). Należą do nich:  
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 formacja dzieci, młodzieży i dorosłych dotycząca znaczenia wartości niedzieli i umiejętności jej 

przeżywania (w ramach lekcji religii i katechez, rekolekcji i misji, głoszonych homilii i kazań, z 

wykorzystaniem mass mediów, podczas spotkań grup, ruchów i grup; np. w niektórych diecezjach 

czyta się przed Mszami św. krótkie katechezy wyjaśniające istotę Mszy św., jej poszczególne 

elementy, znaki i obrzędy liturgiczne); 

 troska o godne i piękne, zgodne ze wskazaniami przepisów liturgicznych, sprawowanie liturgii 

(obejmujące zarówno zaangażowanie celebransa, jak też włączanie do niej świeckich spełniających 

różnorodne posługi liturgiczne; trzeba zadbać o jakość homilii, kulturę muzyczną, dobre 

nagłośnienie, piękno kościoła, podjazdy dla wózków inwalidzkich itp.); 

 upowszechnianie wzorców świętowania niedzieli dotyczących różnorodnych form odpoczynku i 

realizacji form wolontariatu, a także ukazywanie wartości dobrze przeżytej niedzieli w kontekście 

psychologicznym, społecznym i ekonomicznym (w tym kontekście dużą rolę mają do odegrania 

mass media i reklama religijna);  

 organizowanie w parafiach różnorodnych form spędzania wolnego czasu (kawiarnie i kluby, 

czytelnie prasy i książek, organizacja przedstawień i koncertów); 

 propagowanie w Polsce obchodzonego w wielu krajach Europy Międzynarodowego Dnia Wolnej 

Niedzieli 3 marca (tego dnia 321 roku cesarz Konstantyn wydał dekret ustanawiający niedzielę 

państwowym dniem wolnym od pracy); 

 propagowanie działań Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli, który dąży do zachowania 

świątecznego charakteru niedzieli jako dnia wolnego od pracy; jego członkowie pragną doprowadzić 

do zapisu konstytucyjnego określającego niedzielę jako dzień wolny od pracy (warto w tym 

kontekście przywołać przykład konstytucji niemieckiej, która w 140 punkcie mówi, że niedziela jest 

dniem odpoczynku i duchowego wzrostu);  

 propagowanie idei W NIEDZIELĘ NIE ROBIĘ ZAKUPÓW (co czyni od kilku lat „Solidarność”); 

Celem tych akcji nie jest walka, ale formacja. Nawet jeśli nie uda się doprowadzić do zamknięcia w 

niedzielę marketów, to człowiek wolny i uformowany, przechodząc tego dnia obok nich, nie zrobi 

zakupów. 

   

Potrzeba wielu działań współpracujących ze sobą duchownych i świeckich, które będą budować i 

kształtować kulturę niedzieli i będą miały na celu zarówno ukazywanie istoty świętowania niedzielnego, jak 

też przyczyniały się do właściwego przeżywania tego dnia. Nie można pozostawić rzeczy w takim stanie, w 

jakim są obecnie. Potrzeba zmiany myślenia, potrzeba odwagi, potrzeba metod ewangelizacyjnych – EG 25; 

33 (Ks. dr hab. Tomasz Wielebski, UKSW). 

 

W ewangelijnych przypowieściach o zaproszonych na ucztę tym, którzy to zaproszenie odrzucili, bo musieli 

załatwiać inne ważne sprawy, Jezus odpowiada: „Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje 

mojej uczty” (Łk 14,23). Tak, u wszystkich lekceważących niedzielną Eucharystię potrzebna jest zmiana, a 

początkiem tej zmiany jest wiara. „Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i 

pokornego serca, a znajdziecie ukojenie [odpoczniecie] dla dusz waszych” (Mt 11,29). Jeśli nie znajdziemy 

w sobie miejsca odpoczynku, odbijającego boski spoczynek, zostaniemy zredukowani do wymiaru 

zwierzęcego, przemijającego. Czas nas pożre.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Zakończmy naszą refleksję słowami modlitwy zaczerpniętej z liturgii maronickiej:  

 

„W niedzielę: Bóg stworzył niebo i ziemię, i rozproszył ciemności sprzed swego oblicza. 
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W niedzielę nasz Pan powstał z martwych i nas ludzi wyzwolił spod niewoli szatana. 

W niedzielę nasz Pan w swoim zmartwychwstaniu pojednał mieszkańców nieba i ziemi, i złączył w jedno. 

W niedzielę Duch Święty zstąpił na uczniów i odsłonił im wszelkie tajemnice [...] 

Błogosławiony, kto zachowuje niedzielę [....]”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

12.6.2015 

Abp Stanisław Gądecki. Bo Jego miłosierdzie na wieki. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

(Poznań, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – 12.06.2015). 
 

Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wiąże się ona ze znaczącą rocznicą, 

bowiem 250 lat temu nasi przodkowie po raz pierwszy obchodzili tę uroczystość, zatwierdzoną wcześniej 

dla Rzeczypospolitej przez papieża Klemensa XIII (6.02.1765).  

 

Od samego początku uroczystość ta niesie ze sobą jednoznaczne wezwanie do praktykowania miłosierdzia. 

Dlatego – inspirując się bullą Misericordiae vultus – przypomnijmy sobie teraz prawdę o miłosierdziu Boga, 

Chrystusa, Kościoła i chrześcijanina.  

   

1. MIŁOSIERDZIE BOGA  

 

U samego początku, jako źródło wszystkiego, znajduje się miłosierdzie Boga. Bóg od początku objawia się 

w dziejach ludzkości i pojedynczego człowieka jako Ten, który jest bliski, święty i miłosierny.  

 

Starotestamentalny opis natury Boga głosi: Bóg jest cierpliwy i miłosierny. Jego miłosierdzie znajduje swoje 

potwierdzenie w dziełach historii zbawienia, gdzie dobroć Boga zwycięża nad chęcią kary i zniszczenia. Tę 

wielkość boskiego działania w sposób szczególny okazują psalmy: „Pan uwalnia jeńców, Pan przywraca 

wzrok niewidomym, Pan podnosi pochylonych, Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, 

chroni sierotę i wdowę, lecz na bezdroża kieruje występnych” (Ps 146 [145], 7-9); por. Ps 103 [102], 3-4; Ps 

147 [146-147], 3.6). Miłosierdzie Boga to akt czułości i współczucia, odpuszczenia i przebaczenia. Ono 

sprawia, że historia Boga i Izraela staje się historią zbawienia.  

 

Refren – „bo Jego miłosierdzie na wieki” – powtarzany po każdym wersecie psalmu 136-tego łamie 

zamknięty krąg przestrzeni i czasu, aby wszystko umieścić w tajemnicy wiecznej miłości. To tak, jak gdyby 

psalmista chciał nam uzmysłowić, że nie tylko w historii, ale również w wieczności Pan Bóg będzie 

spoglądał na człowieka wzrokiem miłosiernego Ojca.  

 

2. MIŁOSIERDZIE CHRYSTUSA  

 

Najdoskonalszym odbiciem miłosierdzia Ojca jest Chrystus. Ono w Nim osiągnęło swoją pełnię. On swoimi 

słowami, gestami i całą swoją osobą objawia nam miłosierdzie Boga.  

 

Ono staje się widoczne i namacalne w całym życiu Jezusa. Wszystkie znaki, które czyni przede wszystkim 

w stosunku do grzeszników, do biednych, wyłączonych, chorych i cierpiących, są naznaczone 
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miłosierdziem. Wszystko w Nim mówi o miłosierdziu. Nie ma w Nim niczego, co byłoby pozbawione 

współczucia.  

 

Gdy Jezus spotkał wdowę z Nain, której syna niesiono do grobu, odczuł wielkie współczucie z powodu 

przejmującego bólu płaczącej matki i przywrócił jej syna, wskrzeszając go z martwych (por. Łk 7, 15). 

Przechodząc obok komory celnej, spotkał się ze wzrokiem Mateusza. Było to spojrzenie pełne miłosierdzia, 

które przebaczyło grzechy tego człowieka i podniosło grzesznika do godności apostoła. W przypowieści o 

zaginionej owcy, o zagubionej monecie i o synu marnotrawnym Jezus objawia się pełen radości, przede 

wszystkim wtedy, kiedy przebacza.  

 

On uczy, że sprawiedliwość i miłosierdzie nie są sobie przeciwstawne, ale że są to dwa wymiary jednej i tej 

samej rzeczywistości, która rozwija się stopniowo, aż do osiągnięcia szczytu w pełni miłości. Sama 

sprawiedliwość nie wystarczy. Doświadczenie uczy, że odwoływanie się tylko do niej niesie ze sobą ryzyko 

jej zniszczenia. Sprawiedliwość prowadzi do legalizmu. Dlatego Chrystus przekracza sprawiedliwość 

miłosierdziem i przebaczeniem. Nie umniejszenia to sprawiedliwości ani nie czyni jej zbędną, wręcz 

przeciwnie; kto błądzi, ten musi ponieść karę. Chrystus nie odrzuca sprawiedliwości, ale ją włącza i 

przekracza swoim miłosierdziem.  

 

Miłosierdzie Chrystusa w najwyższym stopniu objawiło się na krzyżu jako siła, która wszystko zwycięża: 

„Otóż, aby z boku spoczywającego na krzyżu Chrystusa mógł się zrodzić Kościół, a zarazem aby się 

wypełniło Pismo, które mówi: «Będą patrzeć na Tego, którego przebodli», Pan Bóg dozwolił, iż jeden z 

żołnierzy uderzając włócznią otworzył najświętszy bok. Popłynęła zeń krew i woda stając się zapłatą 

naszego zbawienia. Ona to płynąc z samego źródła, z wnętrza serca Chrystusowego, dała sakramentom 

Kościoła moc udzielania życia łaski, a dla tych, którzy już żyją w Chrystusie, stała się napojem ze «źródła 

tryskającego na życie wieczne»” (św. Bonawentura, Opusculum 3, Lignum vitae, 29-30.47). 

 

3. MIŁOSIERDZIE KOŚCIOŁA  

 

W miłosierdzie Boga i Chrystusa wpatruje się Kościół, starając się je naśladować. Prawdziwym 

fundamentem, na którym wspiera się życie Kościoła jest miłosierdzie. Wszystko w działaniu duszpasterskim 

Kościoła – uczy papież Franciszek – winno być otulone czułością. Wiarygodność Kościoła weryfikuje się na 

drodze miłości miłosiernej i współczującej.  

 

Tu jednak, pojawia się pokusa, która podpowiada, by brać pod uwagę tylko i zawsze sprawiedliwość. 

Owszem, jest to pierwszy krok, konieczny i nieodzowny, ale Kościół potrzebuje wznieść się ponad 

sprawiedliwość, aby osiągnąć cel wyższy i o wiele bardziej znaczący.  

Jan Paweł II dostrzegał także dziwne pomijanie miłosierdzia w naszej kulturze: „Umysłowość współczesna, 

może bardziej niż człowiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, 

ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć ma margines życia i odciąć od serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie 

„miłosierdzie” jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój nauki i techniki 

bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się panem i uczynił sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28). Owo 

«panowanie nad ziemią», rozumiane nieraz jednostronnie i powierzchownie, jakby nie pozostawiało miejsca 

dla miłosierdzia”.  

 

Nadszedł czas, aby podjąć na nowo głoszenie przebaczenia. Nadszedł czas powrotu do tego, co istotne. 

Kościół ma misję głoszenia miłosierdzia Boga. Jest sprawą kluczową dla wiarygodności jego 
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przepowiadania, aby świadczył o miłosierdziu. Język Kościoła i jego gesty winny przekazywać miłosierdzie 

w taki sposób, aby wejść w głębię serca człowieka i zachęcić go do odnalezienia drogi powrotu do Ojca.  

 

4. MIŁOSIERDZIE CHRZEŚCIJANINA  

 

Wreszcie przychodzi kolej na refleksję nad miłosierdziem chrześcijanina. Sprowokowany pytaniem Piotra, 

ile razy należałoby przebaczyć, Jezus odpowiedział: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż 

siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18,22) i opowiedział przypowieść o „nielitościwym dłużniku”. Tenże 

dłużnik, wezwany przed oblicze króla po to, by zwrócił mu ogromny dług, błaga go na kolanach i król 

daruje mu należność. Zaraz po wyjściu ów dłużnik spotyka innego sługę, równego sobie, który był mu 

dłużny nieporównanie mniej. Sługa ten błaga go na kolanach o litość, której jednak nie otrzymuje i zostaje 

wtrącony do więzienia. Król, gdy tylko usłyszał o tym, co zaszło, rozgniewał się bardzo, wezwał 

nielitościwego dłużnika do siebie i rzekł: „Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować nad swoim 

współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” (Mt 18,33). Jezus kończy tę przypowieść słowami: „Podobnie 

uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu” (Mt 18,35).  

 

Oprócz powstrzymywania się od potępiania bliźnich jesteśmy również wezwani do przebaczania doznanych 

przez nas zniewag. Przebaczenie zniewag jest najbardziej dobitnym wyrazem miłości miłosiernej. Ono 

pozwala nam osiągnąć pokój serca. Tak, porzucenie żalu, złości, przemocy i zemsty jest nieodzownym 

warunkiem szczęśliwego życia. „Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem” (Ef 4,26).  

 

Odkryjmy zatem na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, 

nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych 

pogrzebać. I nie zapominajmy też o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze radzić, 

nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy 

chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią” (Mt 5,7).  

 

5. POMNIK NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
 

I wreszcie ostatnia sprawa. Pomnik Serca Jezusowego. Kiedy – w obliczu bolszewickiego najazdu – 

wydawało się, że dla Polski nie ma już żadnego ratunku, biskupi zgromadzeni na Jasnej Górze oddali naszą 

Ojczyznę Najświętszemu Sercu Jezusa (27.07.1920). W odpowiedzi na to papież Benedykt XV w liście do 

kardynałów Aleksandra Kakowskiego i Edmunda Dalbora napisał: „Zaiste powzięliście zamiar 

najpożyteczniejszy, jak nigdy; cóż bowiem można wynaleźć zbawienniejszego w tym przewrocie 

wszechrzeczy, jak wzmożenie miłości Pana Jezusa, który stanowi obronę i mocną podstawę każdej 

Rzeczypospolitej”. 

 

Temu zintensyfikowaniu miłości w odrodzonej Rzeczypospolitej służył pomnik Najświętszego Serca 

Jezusowego, postawiony w Poznaniu w 1932 roku. Poznańska inicjatywa nie była w tamtym czasie 

odosobniona. Była ona fragmentem ogólnonarodowego zrywu wdzięczności dla Serca Bożego.  

 

Na podwójną rolę tego monumentu zwrócił później uwagę święty Jan Paweł II podczas spotkania z 

młodzieżą w Poznaniu w 1997 roku: „Tu, na tym miejscu, na placu Adama Mickiewicza, stał kiedyś pomnik 

Najświętszego Serca Pana Jezusa – widomy znak zwycięstwa Polaków odniesionego dzięki wierze i nadziei. 

Pomnik był wzniesiony w 1932 roku ze składek całego społeczeństwa, jako wotum dziękczynne za 

odzyskanie niepodległości. Odrodzona Polska skupiła się przy Sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości 

ofiarnej czerpać siłę do budowania przyszłości Ojczyzny na fundamencie Bożej prawdy, w jedności i 
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zgodzie. Po wybuchu drugiej wojny światowej pomnik ten okazał się na tyle niebezpiecznym symbolem 

chrześcijańskiego i polskiego ducha, że został zburzony przez najeźdźcę na początku okupacji”.  

 

Również dzisiaj ten „symbol chrześcijańskiego i polskiego ducha” jest nam dalej potrzebny. Zebrane w 

krótkim czasie i w tak ogromnej liczbie podpisy domagające się jego przywrócenia są potwierdzeniem tego, 

że pomnik nadal żyje w pamięci mieszkańców Poznania. Żadna z dotychczasowych inicjatyw obywatelskich 

naszego Miasta nie może się poszczycić tak ogromnym poparciem. Dziękuję w tym miejscu panu 

profesorowi Stanisławowi Mikołajczakowi oraz wszystkim członkom Komitetu Odbudowy Pomnika za ich 

dotychczasowe wysiłki zmierzające do przywrócenia tego znaku Poznaniowi. 

 

Poparcia w tej sprawie udzieliła także Rada Miasta Poznania, podejmując uchwałę o przywróceniu Pomnika 

Wdzięczności. Niestety, ze strony Prezydenta Miasta i podległych mu służb pojawiły się trudności 

proceduralne. Nie wyrażają one zgody na czasową wystawę kopii figury Serca Pana Jezusa na Placu 

Mickiewicza. Nie zgadzają się też na odbudowę Pomnika Wdzięczności przy ul. Jana Pawła II. W zasadzie 

jednak wydaje się, że nie o przepisy tu chodzi, ani o zachowanie Komitetu Odbudowy Pomnika, ale o brak 

dobrej woli.  

 

Pomnik ten już dawno powinien być przywrócony Poznaniowi i – w pierwszym rzędzie – winna to być 

właśnie inicjatywa Władz Miasta. Skoro jednak dotąd tak się nie stało, to prawdopodobnie przyczyna jest 

znacznie głębsza aniżeli racje urzędnicze, a konflikt jest właśnie wynikiem owych głębszych przyczyn. 

 

Warto w tym momencie przypomnieć, że w Konstytucji RP nie istnieje pojęcie „neutralności 

światopoglądowej”. Istnieje natomiast zasada bezstronności religijnej i światopoglądowej władzy publicznej 

i państwowej (art. 25 ust. 2). W myśl tego przepisu organy administracji państwowej mają być bezstronne 

wobec światopoglądu obywateli, czyli nie mogą narzucać im swojego światopoglądu. Pojęcie neutralności 

światopoglądowej staje się natomiast oszustwem, gdy zakłada ono rugowanie religii z przestrzeni 

publicznej. Każda przestrzeń publiczna, w której funkcjonują ludzie zawiera w sobie myśli, przekonania, 

wierzenia, normy i religie, gdyż stanowią one przymioty charakterystyczne dla ludzi myślących.  

 

Zasada świeckości z kolei zakłada poszanowanie przez państwo wszystkich wyznań religijnych. Laickość 

czyli świeckość państwa nie oznacza laicyzmu, ponieważ laicyzm jest pozbawiony ducha tolerancji i 

szacunku wobec religii, będąc prawdziwym zagrożeniem dla wolności religijnej. Alcide de Gasperi mówił: 

Gdyby laicyzm miał oznaczać, że nie można publicznie wyznawać wiary ojców, wtedy taka forma laicyzmu 

okazałaby się wrogiem konstytucji i ustroju demokratycznego.  

 

Blokowanie odbudowania Pomnika Wdzięczności w godnym miejscu jest smutnym symbolem dzisiejszej 

polityki historycznej, dominującej w naszej Ojczyźnie. Gdyby Społeczny Komitet zgodził się na 

odbudowanie Pomnika na peryferiach, gdzie codziennie przewija się niewiele osób, nie byłoby większych 

problemów. Problemy pojawiają się głównie dlatego, ponieważ starania dotyczą miejsca godnego; 

podobnego temu, w jakim pomnik został wzniesiony pierwotnie. Dla niektórych osób pomnik pozostaje 

również dzisiaj „niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha”. Krótko mówiąc, idzie o 

to, jaka ma być przyszła Polska, na jakich wartościach ma się opierać; o jakie założenia ideologiczne chodzi.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Módlmy się więc o szczęśliwą odbudowę Pomnika Wdzięczności. W szczególności niech każdy z nas 

przyczynia się do tego, stając się – poprzez słowo i czyn – orędownikiem przebaczenia, pomocy i 

miłosierdzia. Niech każdy z nas będzie wytrwałym w przebaczaniu. Niech powtarza z ufnością: „Wspomnij 

na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków” (Ps 25 [24],6).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, IV Krajowy Kongres Misyjny, 14.6.2015 
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Abp Stanisław Gądecki. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. XI Niedziela Zwykła "B" (Fara 

Poznańska – 14.06.2015).  
 

W naszej Ojczyźnie przeżywamy w tych dniach IV Krajowy Kongres Misyjny. Wiąże się on z 50. rocznicą 

wydania soborowego Dekretu o działalności misyjnej Kościoła oraz 25. rocznicą ukazania się encykliki 

Redemptoris Missio. Celem tego Kongresu jest ożywienie świadomości misyjnej wszystkich członków 

Kościoła w Polsce, dotarcie z problematyką misyjną do duszpasterzy i wiernych, budzenie powołań 

misyjnych, nawiązanie trwałej współpracy środowisk misyjnych oraz zintensyfikowanie form pomocy 

duchowej i materialnej dla misyjnej działalności Kościoła, dla polskich misjonarzy i misjonarek.  

   

Zanim jednak zaczniemy mówić o misji i misjonarzach, najpierw musimy sobie wyjaśnić: czego pragnął 

Jezus? Należy więc koniecznie dotknąć trzech tematów: Królestwa Bożego, nakazu misyjnego oraz polskich 

misjonarzy.  

 

1. KRÓLESTWO BOŻE  

 

Najpierw Królestwo Boże. Jezus rozpoczął swoje nauczanie od słów: „Czas się wypełnił i bliskie jest 

królestwo Boże” (Mk 1,15). Tym samym uczynił On nauczanie o tym Królestwie głównym tematem swojej 

działalności na ziemi. Co więcej, On nie opowiadał o królowaniu Boga, On je ogłosił, jako już istniejące: 

„Oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6,2).  

 

W Jego zapowiedzi Królestwa nie kryje się bynajmniej wezwanie skierowane do Ludu Bożego, aby się 

nawrócił i uwierzył w Ewangelię. Jest odwrotnie. Nawrócenie nie uprzedza zbawienia. To zbawienie 

uprzedza nawrócenie, które jest jego konsekwencją. Na początku istnieje zatem działanie Boga, a nie 

działanie człowieka. To uprzedzające działanie Boże umożliwia działanie człowieka.  

 

Ale co to właściwie znaczy Królestwo Boże, zwłaszcza dzisiaj, kiedy monarchia jest w odwrocie. Nie jest to 

nic innego jak panowanie Boga, czyli panowanie dobra i świętości w sercu człowieka. W sercu, w którym 

włada Bóg. Orygenes powie: „Wierzę, że słowa «Królestwo Boże» oznaczają błogosławiony stan panującej 

woli oraz porządek mądrych myśli” (De oratione, XXV,1). To nic innego jak panowanie Boga w człowieku, 

w społeczeństwie i świecie.  

 

Zrozumiemy to łatwiej, kiedy dostrzeżemy, że Królestwo Boże to przede wszystkim sam Chrystus. Ono jest 

najpierw tożsame z osobą Chrystusa, jedynego Zbawiciela wszystkich i każdego człowieka. To On jest tym, 

który sam jeden może pokazać nam Boga i do Niego doprowadzić. „Nie ma w żadnym innym zbawienia, 

gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 

4,12). Panowanie Boga w człowieku może przyjść tylko od Chrystusa.  

 

Jaki jest cel panowania Boga w człowieku? Władanie Boga ma na celu przekształcenie relacji między 

ludźmi. Ono rozpoczyna się w nas w sposób wolny, za pośrednictwem wiary i nawrócenia (por. Mk 1,15), 

poprzez które człowiek otwiera się na dar Boga (por. Łk 12,32) i przyjmuje królestwo „jak dziecko” (Mk 

10,15). Jest gotów do wszelkich wyrzeczeń, byle by tylko w nim się znaleźć. Panowanie Boga w człowieku 

rośnie stopniowo, w miarę jak ludzie uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie wzajemnie. Dzisiejsza 

przypowieść o nasieniu, które samo wyrasta (por. Mk 4,26-29), podkreśla, że Królestwo nie jest w 

pierwszym rzędzie dziełem człowieka, ono jest darem miłości Bożej, która działa w sercach wiernych i 

prowadzi ludzkie dzieje ku ich ostatecznemu spełnieniu.  
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Nie ogranicza się ono bynajmniej tylko do duchowego, niewidzialnego wymiaru. Ono ma również wymiar 

widzialny, materialny: „niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi 

słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 11,5). Polega na wyzwoleniu człowieka 

tak w wymiarze materialnym, jak i w wymiarze duchowym: „Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się 

je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17).  

 

Jeśli świat ma się zmienić, panowanie Boga w sercu człowieka musi objąć wszystkich ludzi, społeczeństw, 

cały świat. Wszyscy są powołani przez Boga do tego, by stać się uczestnikami tego Królestwa. Wcześniej 

zaproszony był do niego Izrael, ale – wraz z przyjściem Chrystusa – zaproszenie zostało skierowane także 

do pozostałych narodów. 

 

2. MANDAT MISYJNY  
 

Lecz Jezus nie ograniczył się do głoszenia Królestwa Bożego. On równocześnie wprowadzał swoich 

uczniów w jego tajemnice, a następnie – po swoim zmartwychwstaniu – nakazał im głoszenie Królestwa, 

każdemu i wszystkim, na każdym miejscu: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i 

nauczajcie wszystkie narody […]. A oto Ja jestem z wami poprzez wszystkie dni, aż do skończenia świata” 

(Mt 28, 18-20; por. Mk 16, 1.5-18; Łk 24, 46-49; J 20, 21-23). 

 

Panowanie to winno – zgodnie z mandatem misyjnym – mieć wymiar powszechny. Apostołowie zostali 

posłani do wszystkich narodów (por. Mt 28,19); na cały świat (por. Mk 16,15); „aż po krańce ziemi” (Dz 

1,8). 

 

Najgłębiej o tej misji wypowiada się ewangelista Jan, który mówi wyraźnie o posłaniu. Jan łączy misję z 

posłannictwem, które Jezus otrzymał od Ojca: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). 

Ostatecznym celem misji jest więc przekazanie uczestnictwa we więzi, w komunii, jaka istnieje między 

Ojcem i Synem. Uczniowie winni żyć w jedności pomiędzy sobą, trwając w Ojcu i w Synu Bożym, „aby 

świat poznał i uwierzył” (J 17,21-23). Jest to bardzo znamienne wskazanie misyjne, które mówi, że o 

wartości misjonarza decyduje przede wszystkim to, kim on jest, a dopiero potem to, co on mówi lub czyni. 

 

Wszyscy Ewangeliści podkreślają, że misja uczniów jest współpracą z misją Chrystusa: „Oto Ja jestem z 

wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Dlatego misja nie opiera się na 

zdolnościach ludzkich, ale na mocy Zmartwychwstałego Pana. W realizacji tego zadania misjonarze nie 

pozostają sami. Otrzymują pomoc Jezusa: „Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z 

nimi” (Mk 16, 20). 

 

Co to znaczy wprowadzać panowanie Boga w człowieku? To nic innego jak praca na rzecz wyzwolenia 

człowieka od wszelkiego rodzaju zła materialnego, ale przede wszystkim od zła duchowego (Redemptoris 

Missio,15). Jest to najpierw okazywanie pomocy ludziom żyjącym w nędzy materialnej, choć to nie 

wystarczy. Pomoc świadczona tym, którzy są głodni, którzy potrzebują jedzenia, odzieży i dachu nad głową 

jest ważna, lecz o wiele bardziej dramatycznym ubóstwem człowieka jest jego ubóstwo duchowe. Jest nim 

brak wiary w Boga, który jest Miłością.  

 

W prosty sposób uczyła o tym w swoim czasie Jadwiga Zamoyska: „Bez czystości serca – umysł zawsze 

jest ciemny”. „Wszelka nauka bez wiary służy raczej do wypaczenia umysłu, niż do kształcenia go; ale 

jeżeli nauka bez wiary wykoleja umysł, a tym samym sąd i życie całe, to nauka oparta na wierze i jej 

towarzysząca stokroć pomnaża dobrodziejstwa płynące z wiary”. „Tak społeczeństwa jak i jednostki, które 

się przykazaniami Boskimi nie rządzą lub rządzić przestają, utrzymują się w stanie barbarzyństwa lub do 

niego muszą powrócić”.  

 

Tej misji nie można odłączać ani od Chrystusa, ani od Kościoła, ponieważ Kościół jest zalążkiem i 
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początkiem tego Królestwa (Augustyn, Sermo 125). Lud Boży jest widzialnym, czyli namacalnym, 

uchwytnym znakiem owego panowania Boga.  

 

3. POLSCY MISJONARZE  

 

Apostołowie podjęli tę powszechną misję zleconą przez Chrystusa z wielką gorliwością. Wystarczy 

wspomnieć o niezwykłym zapale misyjnym pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Mimo ówczesnego 

ubóstwa środków transportu i komunikacji, Ewangelia dotarła w krótkim czasie aż po krańce ówczesnego 

świata.  

 

Przed nami również stoi to samo wezwanie misyjne. Na mocy otrzymanego chrztu – uczy papież Franciszek 

– każdy z nas staje się uczniem-misjonarzem. Każdy ochrzczony – niezależnie od swojej funkcji w Kościele 

i stopnia wykształcenia w wierze – jest misjonarzem i czymś niestosownym byłoby myślenie o misji 

prowadzonej tylko przez wykwalifikowanych misjonarzy, podczas gdy reszta Ludu Bożego poczuwałaby się 

tylko do modlitwy za misje i starania o jej materialne wsparcie. Jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości 

Boga, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić Dobrą Nowinę. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem 

w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie (por. Evangelii gaudium, 120).  

 

Potrzeba więc włączenia się każdego i wszystkich w dzieło misyjne Kościoła. Potrzeba tym bardziej, że 

dzisiaj temu zadaniu sprzeciwiają się tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne trudności.  

 

Najpierw trudności zewnętrzne, które wydają się nie do przezwyciężenia. Do niektórych krajów misjonarze 

mają wzbroniony wstęp. W innych, zabroniona jest nie tylko ewangelizacja, ale również nawrócenie, a 

nawet kult chrześcijański. Gdzie indziej istnieją trudności natury kulturowej; przekazywanie Ewangelii 

wydaje się mało znaczące czy niezrozumiałe, a nawrócenie traktowane jest jako porzucenie własnego 

narodu i własnej kultury. 

 

Nie brak też trudności wewnętrznych w łonie samego Kościoła. Na pierwszym miejscu zdaje się brakować 

mu gorliwości. Ogromnymi przeszkodami dla misyjności Kościoła są również dawne i obecne podziały 

między chrześcijanami, dechrystianizacja krajów niegdyś chrześcijańskich, spadek liczby powołań do 

apostolstwa, antyświadectwo dawane przez ochrzczonych, którzy nie idą w swoim życiu za wzorem 

Chrystusa. Jedną z najpoważniejszych trudności wewnętrznych jest postawa obojętności samych 

chrześcijan, często nacechowana relatywizmem religijnym, który prowadzi do przekonania, że „jedna religia 

ma taką samą wartość, jak inne (por. RM, 35-36). 

 

A jednak – mimo wszelkich trudności – głoszenie panowania Boga dalej trwa. Świadczy o tym choćby 

rzesza polskich misjonarzy. Obecnie w 97 krajach misyjnych pracuje 2065 osób.  

 

Na tę liczbę osób składa się:  

   

 1029 zakonników 

 661 sióstr zakonnych 

 314 kapłanów diecezjalnych tzw. fideidonistów,  

 61 osób świeckich 

 

Najwięcej z nich pracuje w Brazylii (260), Boliwii (128), Kamerunie (124), Argentynie (124) oraz 

Kazachstanie (114). Najwięcej Polaków pracuje w Afryce, następnie w Ameryce Południowej, Azji, 

Oceanii, najmniej w Ameryce Północnej.  
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Pośród polskich misjonarzy wybijają się na plan pierwszy męczennicy. Heroicznej odpowiedzi na 

powołanie misyjne udzielili w Peru dwaj młodzi, polscy franciszkanie, misjonarze – o. Zbigniew 

Strzałkowski i o. Michał Tomaszek. Dnia 9 sierpnia 1991 roku – w niewielkim Pariacoto, zagubionym w 

wysokich Andach – oddali swoje życie, głosząc Dobrą Nowinę. Ich beatyfikacja będzie miała miejsce 5 

grudnia tego roku w Peru. Oni to stali się najbardziej autentycznymi świadkami Chrystusa. Najpierw dzięki 

spotkaniu z Chrystusem znaleźli Prawdę, a potem ani cierpienie, ani śmierć zadana przemocą nie skłoniła 

ich do odstąpienia od Prawdy. Oto dlaczego po dziś dzień świadectwo męczenników nie przestaje 

fascynować, znajduje uznanie, przyciąga uwagę i pobudza do naśladowania (por. Fides et Ratio, 32). 

 

Ten zapał misyjny charakteryzuje nie tylko wykwalifikowanych polskich misjonarzy i misjonarki. On 

cechuje także młodych, którzy udają się na krótsze doświadczenie misyjne. W ubiegłym tygodniu spotkałem 

się z młodą, neokatechumenalną rodziną, udającą się z trójką maleńkich dzieci na misję, a ich mowa była 

najczystszym echem ducha misyjnego czasów apostolskich. Także dzisiaj – z Fary Poznańskiej – zostanie 

posłanych na misje 56-ciu młodych ludzi z projektu Apollos Ojców Werbistów; z Salezjańskiego 

Wolontariatu Misyjnego; z Diakonii Misyjnej Ruchu Światło-Życie; ze Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia; 

z Fundacji Humanitarnej Redemtoris Missio; z Duszpasterstwa Sióstr Nazaretanek; z Akademickiego Koła 

Misjologicznego oraz – co jest godne podkreślenia – z parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w 

Swarzędzu.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Módlmy się – słowami św. Jana XXIII – za jednych i drugich, którzy pragną świadczyć własnym życiem 

teraz i w przyszłości o panowaniu Boga w ludzkich sercach w najbardziej odległych i trudnych miejscach 

świata:  

 

„Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy 

wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych, ochroną 

przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim 

oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. 

W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach 

życia apostolskiego – światło i wytrwanie. Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, 

nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do 

Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych 

wysławiali Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia 

wiecznego. Amen” (Jan XXIII).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, XII Pielgrzymka Mężczyzn, 21.6.2015 

Abp Stanisław Gądecki. I rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! XII Niedziela Zwykła „B” (Tulce – 

21.06.2015). 
 

W dzisiejszą niedzielę przybywamy do Tulec, do tutejszego sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny, do Tuleckiej Pani. Jest to przyjście odmienne od innych, bo przeznaczone dla mężczyzn 

Archidiecezji Poznańskiej, czyli dla tych, którzy – według swojej męskiej natury – zmagają się ze sobą, z 

intensywną pracą, z wychowaniem dzieci, a w tych codziennych sprawach starają się wsłuchiwać w Słowo 

Boże i mobilizować się do dalszego rozwoju życia chrześcijańskiego własnego i swojej rodziny, 

społeczeństwa w którym żyją.  

   

Jako mężczyźni doświadczamy tego, że w naszym życiu bywają sytuacje łatwe, ale bywają też i niełatwe. 

Bywają chwile trudne, które pozostawiają trwały ślad w naszych sercach i umysłach. Niemiecki filozof Karl 
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Jaspers nazywał je „sytuacjami granicznymi”. Takimi trudnymi chwilami może być np. śmierć bliskiej 

osoby, choroba, uzależnienie lub wypadek. W tych momentach człowiek zazwyczaj popada w trwogę, 

smutek, rozpacz, strach. Są one niczym burza na jeziorze naszego życia. A chociaż my staramy się je 

ominąć albo o nich zapomnieć, chociaż ludzkość próbuje kontrolować destrukcyjne siły, chociaż stara się 

zagwarantować sobie życie zdrowe, długie i piękne, składające się z samych sukcesów, to jednak – pomimo 

ogromnych wysiłków – pozostaje bezradna wobec „sytuacji granicznych”.  

 

1. Wszechmocne Słowo Boga w dziele stwarzania świata 
 

O takiej „granicznej sytuacji” słyszeliśmy dzisiaj w przypadku biblijnego Hioba. Ten sprawiedliwy 

człowiek zostaje poddany próbie, która ma dowieść, czy jest on w stanie – nie tylko w obliczu powodzenia, 

ale również pośród niepowodzeń – postępować sprawiedliwie. Hiob – wystawiony na ekstremalną próbę, w 

której traci cały majątek, dzieci i zachoruje na trąd – nie odstępuje od sprawiedliwości i – mimo wszystko – 

dalej zachowuje wiarę w sprawiedliwego Boga.  

 

Wierzy, że Bóg jest jego jedynym, ostatecznym oparciem. W odpowiedzi na to usłyszy: Człowiek nie może 

równać się z Bogiem i jego wszechmocą. „Z wichru Pan odpowiedział Hiobowi tymi słowami: „Kto bramą 

zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność 

pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie 

dalej! Tu zapora dla twoich nadętych fal” (Hi 38,1.8-11). Wystarczy jedno słowo Boga, wystarczy Jego 

prawo, aby uspokoić wzburzony pierwotny ocean i zmusić go do posłuszeństwa. Pytanie Boga: „kto bramą 

zamknął morze?” jest pytaniem retorycznym. Nie uczynił tego ani nie uczyni żaden człowiek. Słowa te 

skierowane są nie tylko do Hioba. 

 

2. Wszechmocne Słowo Boga ocalające rozbitków  
 

Tę samą prawdę potwierdza – w poetycki sposób – dzisiejszy psalm responsoryjny (107, 23-32), który 

przytoczę w przekładzie Jana Kochanowskiego:  

 

„Którzy w przeważnym drewnie po morzu żeglują 

A swe potrzeby pławem sprawują, 

Ci umieją powiedzieć o Pańskiej możności 

I cudach Jego na głębokości. 

 

Kiedy każe, wnet wiatry wstaną popędliwe, 

Alić już morze skacze gniewliwe, 

A nawę to do nieba wełny wymiatają, 

To zaś w przepaści ślepe spuszczają. 

 

Żeglarzom twarzy bladną, serce zjął strach srogi, 

Odjął i ręce, odjął i nogi; 

Taczają się pijanym podobni; mądrości 

Nie zstawa przeciw morskiej srogości. 

 

Ci do Pana wołali, a Pan w ich frasunku 

Prędkiego smutnym dodał ratunku; 

Stanął wiatr, morze spadło, żeglarze ożyli, 

Nawę do portu zdrową przybili”  

(przekł. Jan Kochanowski). 

 

Psalm opisuje dramatyczną sytuację kupców, którzy wypłynęli w morze, gdzie napotkali sztorm. Fale 

zaczęły rzucać okrętem jak piłką. „Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, ich dusza truchlała w 

nieszczęściu”.  
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Świadomi bliskiego niebezpieczeństwa śmierci obecni na pokładzie rozpoczęli rozpaczliwe modlitwy o 

ocalenie. Ich sytuacja była jakby echem losu żeglarzy z dziejów Jonasza: „Pan zesłał na morze gwałtowny 

wiatr, i powstała wielka burza na morzu, tak że okrętowi groziło rozbicie. Przerazili się więc żeglarze i 

każdy wołał do swego bóstwa; rzucili w morze ładunek, który był na okręcie, by uczynić go lżejszym. 

Jonasz zaś zszedł w głąb wnętrza okrętu, położył się i twardo zasnął. Przystąpił więc do niego dowódca 

żeglarzy i rzekł mu: "Dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do Boga twego, może wspomni Bóg na nas i nie 

zginiemy" ” (Jon 1,4-6).  

 

Podobnie zachowali się kupcy: „Wołali w niedoli do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. Zamienił burzę na 

powiew łagodny, umilkły morskie fale. Radowali się w ciszy, która nastała, przywiódł ich do upragnionej 

przystani”. Kolejny raz pełne mocy Słowo Boga powstrzymało burzę na morzu i przyniosło ludziom 

ocalenie.  

 

3. Słowo Jezusa pełne Bożej mocy 
 

Z kolei scena burzy na morzu – opisana w dzisiejszym fragmencie Ewangelii – jest swego rodzaju 

komentarzem do usłyszanych słów Psalmu 107. Rozgrywa się ona na Jeziorze Galilejskim. Ten zbiornik 

wodny liczy 21 km długości i 12 km szerokości i jest położony w niecce około 200 m. poniżej Morza 

Śródziemnego. Burze na tym jeziorze zdarzają się często i znane są ze swojej gwałtowności. Sztorm pojawia 

się szybko i niespodziewanie. Następuje uderzenie wiatru o niewyobrażalnej mocy na spokojną 

powierzchnię wody. Dzieje się tak za sprawą licznych wąwozów, uformowanych po północno-wschodniej i 

wschodniej stronie jeziora. Wpadające w nie wiatry z wyżyn Hauranu, z płaskowyżu Trachonickiego i ze 

szczytu góry Hermon zostają w ich wąskich gardłach tak bardzo stłoczone, że pędzą w dół z zawrotną 

szybkością, a kiedy w końcu wydostaną się na wolną przestrzeń nad wodami jeziora, uderzają w nie, 

wywołując gwałtowne burze. Uczniowie Jezusa znaleźli się właśnie pośrodku takiej burzy. „Naraz zerwał 

się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała”.  

 

Jezus tymczasem spał na wezgłowiu (por. Jon 1,4). Jak to możliwe, że nasz Pan spał podczas burzy? Św. 

Ambroży powie: ten sen wyrażał świadomość Jego władzy, bo tylko On spał spokojnie, podczas gdy 

wszyscy inni byli przerażeni. Inną więc była Jego natura, skoro wobec niebezpieczeństwa inaczej był 

nastawiony.  

 

Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Ich wołanie było 

głosem rozpaczy w obliczu śmierci. Apostołowie pragnęli, aby Jezus coś uczynił, by ocalił ich od śmierci.  

 

„On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka 

cisza” (słowa Jezusa skierowane do żywiołu brzmiały dosłownie: „milcz, nałóż sobie kaganiec”). Tym 

samym Jezus objawił swój boski autorytet, według Biblii bowiem tylko Bóg mógł zapanować nad 

żywiołami zagrażającymi ludzkiemu życiu (Ps 107,29). Skuteczny ratunek w „sytuacji granicznej” może 

przyjść tylko z zewnątrz – od Boga. Boskie zaś rozwiązania są niezwykle proste i przekraczające nasze 

oczekiwania. Apostołowie liczyli na wylewanie wody z wnętrza łódki, a Jezus po prostu uspokoił wodę w 

całym jeziorze.  

 

„Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”. Lęk przed burzą Jezus 

uznaje za przejaw braku wiary apostołów. To wskutek braku wiary apostołów ogarnął strach. Brak wiary 

powoduje bowiem osamotnienie człowieka wobec świata, a zwłaszcza wobec śmierci. Bo cóż może 

człowiek w obliczu ogromu wszechświata i swego nieuchronnego końca, jeśli nie ma Boga? Jeśli się w 

Niego nie wierzy? Człowiek podejmuje owszem rozpaczliwą walkę o ratowanie siebie, ale daremnie, bo 

samemu nie można się zbawić. Słusznie więc apostołowie zostali skarceni za to, że lękali się, mając 

Chrystusa przy sobie. Przecież kto trzyma się blisko Chrystusa, ten nie może zginąć.  
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Po nastaniu ciszy bojaźń [deilos] przed żywiołem przeradza się u uczniów w lęk [fobos] przed wielkością 

mocy Jezusa. „Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: Kim właściwie On jest, że nawet wicher i 

jezioro są Mu posłuszne?” Ewangelista rozróżnia wcześniejszy stan apostołów od późniejszego, używając 

na ich określenie różnych pojęć. Wcześniejsza bojaźń zrodziła się w nich z braku ich wiary, natomiast 

późniejszy lęk płynął z głębokiego szacunku dla mocy Bożej, działającej w osobie Zbawiciela. Ten religijny 

szacunek znajdzie swoją kulminację w wyznaniu setnika pod krzyżem: „Prawdziwie, ten człowiek był 

Synem Bożym” (Mk 15,39). 

 

Ojcowie Kościoła znają zasadniczo trzy główne sposoby tłumaczenia burzy na morzu:  

 

Jedni odnoszą to do sytuacji indywidualnej osoby, łódź to – ich zdaniem – ludzkie serce. Słowa 

„Przepłyńmy na drugi brzeg” (Mk 4,35) są rozumiane jako zachęta skierowana do słuchacza, by przeszedł 

od rzeczy ziemskich do niebieskich; od tego, co doczesne, do spraw przyszłych. Łodzią jest serce, którym 

miota wicher beznadziejności i trosk o sprawy doczesne. Gdy tak się dzieje, wówczas Słowo Boże 

pogrążone jest we śnie w jego wnętrzu. Pod wpływem duchowej burzy człowiek staje na granicy rozpaczy, 

zapomina o Chrystusie, lecz wystarczy że rozbudzi wiarę, aby napełnił swoje serce pokojem i bezpiecznie 

doszedł do portu zbawienia, którym jest życie wieczne.  

 

Inni tłumaczą tę scenę na sposób zbiorowy. Łodzią jest dla nich Kościół. Burzą są prześladowania oraz 

pokusy, które towarzyszą jego wędrówce przez dzieje, a interwencja Jezusa oznacza opiekę, jaką otacza On 

Kościół w poszczególnych chwilach jego historii. Sen Zbawiciela oznacza Jego cierpliwość, natomiast 

wołanie uczniów jest odczytywane jako symbol modlitwy świętych. W czasach ostatecznych (podczas 

paruzji) Chrystus definitywnie okaże swoją władzę nad światem i zaprowadzi wieczny pokój. 

 

Autor „Listu do Jakuba” wyróżnia nawet poszczególne kategorie osób znajdujących się w łodzi Kościoła. 

Głównym sternikiem na rufie jest Chrystus, lecz Jego pomocnikiem, znajdującym się na dziobie okrętu, i 

pełniącym rolę drugiego sternika jest biskup. Marynarze symbolizują kapłanów. Nadzorcy wioślarzy to 

diakoni. Na łodzi Kościoła znajduje się też grupa tych, którzy zachęcają do wejścia na pokład – to katecheci. 

Pasażerami łodzi są wszyscy ochrzczeni. A niebezpieczeństwem grożącym łodzi – poza burzą i wichrem – 

są podwodne skały oznaczające prześladowców oraz piraci, którymi są hipokryci.  

 

Trudniejsza jest interpretacja paschalna, gdzie łódź oznacza krzyż, sen Jezusa to jego śmierć, przebudzenie 

to zmartwychwstanie, a uciszenie burzy to zwycięstwo Chrystusa nad szatanem, grzechem i śmiercią. 

Przypomina to wiersz Cypriana Norwida „Krzyż i dziecko”:  

 

„ – Ojcze mój! Twa łódź  

Wprost na most płynie –  

Maszt uderzy!...wróć...  

Lub wszystko zginie. [...] 

 

- Synku! Trwogi zbądź:  

To znak – zbawienia;  

Płyńmy! Bądź co bądź –  

Patrz, jak? Się zmienia...  

 

Oto – wszerz i wzwyż  

Wszystko – toż samo.  

 

- Gdzie się podział krzyż?  

 

- Stał się nam bramą”.  
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4. Słowo Boże w naszych czasach  
 

Próbą wiary są różne przeciwności, których doświadczamy dzisiaj na wzburzonym morzu naszego życia. Im 

głębiej potrafimy w takiej sytuacji oprzeć się na Bogu, tym bardziej zwycięsko wychodzimy z wszelkich 

opresji.  

 

Pokładanie ufności tylko we własnych zdolnościach, w ludzkich układach, w doczesnych zabezpieczeniach 

jest budowaniem zamków na piasku, które ulegną zburzeniu przy najbliższym podmuchu wiatru. Żaden 

człowiek choćby najukochańszy, żaden przedmiot choćby najwartościowszy, żaden ludzki układ, choćby 

najbardziej stabilny, żaden tytuł choćby najbardziej naukowy nie jest w stanie obdarzyć nas pokojem 

podczas burzy na jeziorze naszego życia. Tylko nasza wiara w moc Słowa Bożego, które może uciszyć 

wszelkie burze i nawałnice pozwala nam kroczyć za Panem w zadziwieniu, radości i pokoju serca. Lecz do 

dorosłej wiary musimy dojrzewać. Ten, kto jest dzieckiem w wierze, nie posiada właściwego rozeznania, 

czuje się niepewny, bojaźliwy, „miotany przez fale i poruszany przez każdy powiew nauki” (Ef 4, 14). 

 

W tym miejscu trzeba jednak dopowiedzieć kilka słów o tym, co rozumiemy pod słowem „ocalenie” w 

sytuacji granicznej. Mogą się przecież zdarzyć takie sytuacje, kiedy – mimo naszych modlitw – nie 

otrzymamy ratunku. O takiej właśnie sytuacji mówił przykładowo Ojciec Święty Benedykt XVI podczas 

swojej wizyty w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau: „Ileż pytań nasuwa się w tym miejscu! 

Ciągle powraca jedno: Gdzie był Bóg w tamtych dniach? Dlaczego milczał? Jak mógł pozwolić na tak 

wielkie zniszczenie, na ten tryumf zła? Przychodzą na myśl słowa Psalmu 44, zawierające skargę 

cierpiącego Izraela: «[...] starłeś nas na proch w miejscu szakali i okryłeś nas mrokiem. Lecz to z Twego 

powodu ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? 

Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze!» (Ps 44,20.23-24). Ten krzyk trwogi cierpiącego Izraela , który 

wzywa Boga w godzinie ogromnej udręki, jest równocześnie wołaniem o pomoc wszystkich ludzi, którzy w 

historii – wczoraj, dziś i jutro – płacą cierpieniem za umiłowanie Boga, prawdy i dobra; a jest ich wielu, 

również dziś.  

 

Nie potrafimy przeniknąć tajemnicy Boga – widzimy tylko jej fragmenty i błądzimy, gdy chcemy stać się 

sędziami Boga i historii. Nie obronimy w ten sposób człowieka, przeciwnie, przyczynimy się do jego 

zniszczenia. Nie – ostatecznie powinniśmy wytrwale, pokornie, ale i natarczywie wołać do Boga: Przebudź 

się! Nie zapominaj o człowieku, którego stworzyłeś! To nasze wołanie do Boga winno jednocześnie 

przenikać i przemieniać nasze serca, aby obudzić ukrytą w nas obecność Boga – by Jego moc, którą złożył 

w naszych sercach, nie została stłumiona i zagrzebana w nas przez muł egoizmu, strachu przed ludźmi, 

obojętności i oportunizmu” (Auschwitz-Birkenau – 28.05.2006).  

 

Tego rodzaju sytuacje należą rzeczywiście do tajemnicy Boga. Podobnie jak śmierć Jego własnego Syna, o 

którym mowa, że Jego modlitwy zostały wysłuchane: „Z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni 

doczesnych zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został 

wysłuchany dzięki swej uległości” (Hbr 5,7).  

 

Ten Chrystus – całkowicie oddany Ojcu – pozostaje dla nas przykładem prawdziwego zawierzenia. Razem z 

Nim winniśmy wołać każdego dnia: „Ojcze w ręce Twoje oddaję ducha mego!” Taka wiara pozwoli nam na 

doświadczenie mocy Bożej podczas sztormów naszego życia.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec – słowami modlitwy napisanej przez świętego Cypriana – polećmy Bogu wszystkie nasze 

„sytuacje graniczne”: „Błagamy, o Panie, aby szybko został nam dany pokój i pomoc w tych ciemnościach i 

niebezpieczeństwach, i aby spełniły się obietnice, jakie raczyłeś zapowiedzieć Twoim sługom: odnowienie 

Kościoła, pewność zbawienia wiecznego, po deszczu pogoda, po ciemnościach światło, po burzy przyjemna 
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cisza. Prosimy jeszcze o łaskawą pomoc Twojej miłości ojcowskiej, o cuda Twego boskiego majestatu na 

zawstydzenie prześladowców, o szczerą pokutę dla upadłych i o to, aby żywa i mocna wiara tych, którzy są 

wytrwali, została nagrodzona”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 200. rocznica urodzin św. Jana Bosko, 20.6.2015 

Abp Stanisław Gądecki. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego sprawiedliwość. 200. rocznica 

urodzin św. Jana Bosko (Warszawa, Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa – 20.06.2015). 
 

W dniu dzisiejszym gromadzimy się – razem z Rodziną Salezjańską, aby uczcić 200. rocznicę urodzin św. 

Jana Bosko, wychowawcy trudnej młodzieży. 

 

1. „KRÓLESTWO BOŻE” 
W takich okolicznościach słyszymy wezwanie Ewangelii: „Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co 

macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać” (Mt 6,25). Wezwanie to budzi z początku 

nasze zdumienie, bo przecież człowiek do zwykłego funkcjonowania potrzebuje rzeczy, bez których trudno 

mu przeżyć (np.: pokarm, napój, odzienie czy dach nad głową). Dlatego czymś zupełnie naturalnym, 

wpisanym w naturę człowieka, wydaje się troska o to, co jest mu niezbędne do życia.  

   

Jezus zresztą nie zabrania samej troski o rzeczy konieczne do życia. On jedynie zabrania „zbytniej” troski o 

nie. Zabrania, ponieważ w „zbytniej” trosce o zapewnienie sobie podstawowych dóbr kryje się 

niebezpieczeństwo zapomnienia o życiu wiecznym. Zbytnim gromadzeniem sobie dóbr możemy sprawić, że 

nie starczy nam czasu dla Boga, a nawet że sam Bóg stanie się dla nas zbyteczny. Troska o życie doczesne 

stanie się pierwszorzędną, natomiast troska o Królestwo Boga stanie się drugorzędna.  

 

a. Co to właściwie jest Królestwo Boga? Ono jest najpierw tożsame z osobą Jezusa. Chrystus objawił nam w 

sposób najdoskonalszy na czym ono polega.  

 

Dalej, Królestwo Boże to nic innego jak obecność Boga w sercu człowieka. To panowanie sprawiedliwości i 

miłosierdzia w człowieku. To Boży porządek w człowieku, w społeczeństwie i świecie. Orygenes powie: 

„Wierzę, że słowa «Królestwo Boże» oznaczają błogosławiony stan panującej woli oraz porządek mądrych 

myśli” (De oratione, XXV,1).  

 

Do czego jest nam potrzebne Królestwo Boże? Ono służy przekształcaniu relacji między ludźmi. To 

przekształcanie rozpoczyna się w nas w sposób wolny poprzez wiarę i nawrócenie (por. Mk 1,15), przez 

które człowiek otwiera się na Boga (por. Łk 12,32) i przyjmuje królestwo „jak dziecko” (Mk 10,15). Ono 

rośnie w człowieku stopniowo, w miarę jak uczy się kochać, przebaczać i służyć innym.  

 

To Królestwo ma swój wymiar widzialny, dotykalny: „niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, 

trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 

11,5). Ma także swój wymiar duchowy. Polega on na wyzwoleniu człowieka w duchowym wymiarze: „Bo 

królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” 

(Rz 14,17).  

 

Wszyscy są powołani do tego, by stać się uczestnikami Królestwa Bożego. Wcześniej zaproszony był do 

niego Izrael, ale – wraz z przyjściem Chrystusa – zaproszenie zostało skierowane także do pozostałych 
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narodów. 

 

b. „Starajcie się naprzód (proton) o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość”. Jezus każe nam „najpierw” 

szukać sprawiedliwości. Nie idzie tu tylko o pierwszeństwo chronologiczne (jak np. w powiedzeniu: 

„zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim” – Mt 5,24; por. Dz 

13,46). 

Idzie raczej o pierwszeństwo bezwzględne, co jasno podkreślił św. Augustyn: „Gdzie Bóg jest na pierwszym 

miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu”. Bóg jest najważniejszy, On jest Pierwszy. Gdy w naszym 

myśleniu i działaniu zachowamy pierwszeństwo Boga, wtedy też nasz stosunek do rzeczy materialnych 

będzie właściwy. Jezus nie wzywa nas bynajmniej do odrzucenia doczesnych trosk, ale do tego, by nasze 

troski nie nabrały „zbytniego” charakteru: „Nie troszczcie się zbytnio”. Królestwo Boże winno zajmować 

nadrzędne miejsce pośród naszych oczekiwań i pragnień. Tylko to uwalnia od panicznego lęku o swoje 

życie. 

 

2. KRÓLESTWO BOŻE W ŻYCIU DON BOSCO  
 

Konkretnym przykładem tego, czym jest panowanie Boga w ludzkim sercu było życie Don Bosco. Nie tylko 

czym ono jest, ale także jak można je urzeczywistnić w nader trudnych warunkach.  

 

Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi. Był synem piemonckich rolników. Gdy miał 2 lata, 

zmarł mu ojciec. Jego matka musiała się zająć utrzymaniem trzech synów. Z uwagi na to, swoje młode lata 

Jan spędził w ubóstwie i wcześnie musiał podjąć pracę zarobkową.  

 

Kiedy miał 9 lat, Pan Bóg w tajemniczym widzeniu sennym objawił mu jego przyszłą misję; duszpasterstwo 

pośród trudnej młodzieży.  

 

Gdy miał lat 14, rozpoczął naukę u kapłana-emeryta, którą musiał po roku przerwać z powodu jego nagłej 

śmierci. W latach 1831-1835 ukończył szkołę podstawową i średnią. Nie mając funduszów na naukę, musiał 

pracować dodatkowo w różnych zawodach, by zdobyć konieczne podręczniki i opłacić nauczycieli. 

Mieszkając na stancji, musiał pomyśleć o własnym utrzymaniu. Dorabiał więc udzielaniem korepetycji. 

 

Po ukończeniu szkoły średniej został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Turynie. Tam – pod 

kierunkiem św. Józefa Cafasso, wykładowcy i spowiednika – poczynił znaczne postępy w doskonałości 

chrześcijańskiej (1835-1841). Aż wreszcie, dnia 5 czerwca 1841 roku, otrzymał święcenia kapłańskie.  

 

Dnia 8 grudnia 1841 roku napotkał przypadkowo 15-letniego młodzieńca-sierotę, zupełnie opuszczonego 

tak w sensie materialnym, jak i moralnym. Od tego dnia zaczął gromadzić opuszczoną młodzież, aby ją 

uczyć prawd wiary, szukać dla niej pracy u uczciwych ludzi. W niedzielę dawał okazję do wysłuchania 

Mszy świętej i przyjmowania sakramentów świętych. „Zaniósł wiarę, światło i pokój tam, gdzie samotność 

rodziła nędzę” (z hymnu Liturgii Godzin).  

 

3. DZIEŁO 
 

Panowanie Boga w życiu tego świętego przybrało bardzo konkretny kształt. W ciągu prawie 73 lat swego 

życia był on świadkiem głębokich i złożonych przemian politycznych, społecznych i kulturalnych: ruchów 

rewolucyjnych, wojen i masowej migracji ludności wiejskiej do miast. Wszystko to wycisnęło piętno na 

warunkach życia ludności, zwłaszcza warstw najuboższych. Stłoczeni na peryferiach miast ludzie ubodzy, a 

szczególnie młodzi, stali się przedmiotem wyzysku lub padali ofiarą bezrobocia. W okresie intensywnego 

rozwoju osobowego, moralnego, religijnego i zawodowego byli pozbawieni należytego kierownictwa, a 

często zupełnie opuszczeni.  

 

W dziedzinie wychowania chrześcijańskiego św. Jan Bosko wyróżnił się jako jeden z największych 

pedagogów w dziejach Kościoła, jako ten, który pozostawił po sobie tzw. system zapobiegawczy, albo 
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uprzedzający, wprowadzający przewrót w dotychczasowym wychowaniu. W tym wychowaniu 

wychowawca – w pełni szanując wolną wolę młodego człowieka – staje się mu bliski i towarzyszy mu na 

drodze autentycznego wzrastania. Potrafił ukazać świętość jako konkretny cel swojej pedagogii. Właśnie ta 

wzajemna wymiana pomiędzy „wychowaniem” i „świętością” jest cechą wyróżniającą jego postać. 

 

Na podstawie doświadczenia innych apostołów, szczególnie św. Filipa Nereusza i św. Karola Boromeusza, 

stworzył instytucję Oratorium. Oratorium będzie wyznacznikiem całej jego działalności, będzie je 

stopniowo kształtował, przystosowując je do swoich chłopców i do ich potrzeb.  

 

Dzieło Oratoriów zostało rozpoczęte w 1841 roku od prostej katechezy, aby stopniowo się rozszerzyć, 

odpowiadając na naglące potrzeby i przybrać formy schroniska dla bezdomnych, warsztatów, szkół 

zawodowych uczących pracy oraz samodzielnego i uczciwego zarabiania na życie, szkół typu 

humanistycznego, otwartych na ideał powołaniowy, dobrej prasy, różnego rodzaju inicjatyw i metod 

rozrywki odpowiadających tamtej epoce (teatr, orkiestra, śpiew, jesienne wycieczki). „Przyrzekłem Bogu – 

mówił – że moje życie aż do ostatniego tchnienia będzie dla moich biednych chłopców”. I rzeczywiście, 

rozwinął na ich rzecz zdumiewającą działalność poprzez słowo, pisma, instytucje, podróże, spotkania z 

osobistościami cywilnymi i kościelnymi. Okazywał młodym troskliwą uwagę, która skupiając się na ich 

osobach, pozwoliła im w tej ojcowskiej miłości dostrzec znaki miłości Bożej. Jego duszpasterstwo nie 

ograniczało się nigdy do samej katechezy lub samej liturgii, ale przeradzało się w konkretne zaangażowanie 

pedagogiczne i kulturalne na rzecz młodzieży.  

 

4. DZISIAJ  
 

Sytuacja młodzieży w dzisiejszym świecie – w 200 lat od urodzin księdza Bosko – bardzo się zmieniła. A 

jednak także dziś pozostają aktualne pewne problemy, wobec których od początku swej działalności stawał 

ksiądz Bosko i które starał się rozpoznawać i rozwiązywać: Kim są młodzi? Czego chcą? Do czego dążą? 

Jakie mają potrzeby? Są to problemy – tak wówczas, jak i dzisiaj – trudne, którym każdy wychowawca musi 

stawić czoło. I dzisiaj nie brak wśród młodzieży na całym świecie grup wrażliwych na duchowe wartości, 

pragnących pomocy i oparcia w procesie dojrzewania ich osobowości. Z drugiej zaś strony młodzież jest 

także wystawiona na oddziaływanie i uwarunkowania negatywne, owoc różnych poglądów ideologicznych.  

 

Dawne metody wychowawcze dzisiaj już nie wystarczą. Już się nie sprawdzają. Nie da się wrócić do tego, 

co było kiedyś. Dawniej wymagając od ucznia pewnych postaw i zachowań, można się było odwołać do 

ogólnych norm i wzorców, które obowiązywały i były oczywiste dla wszystkich. Dzisiaj dla młodych ludzi 

nic nie jest oczywiste a argument, że „tak było od zawsze” ich nie przekonuje. Dlatego trzeba powracać do 

wyjaśniania sensu zachowań i postaw, bo tylko jeśli młody człowiek je zrozumie, będzie w stanie je przyjąć 

i stosować również w trudnych sytuacjach. Zaś sens wymaganych form powinien być zakorzeniony w 

wierze, bo to z niej człowiek najczęściej czerpie poczucie sensu.  

 

Coś jednak nie zmieniło się od czasów księdza Jana Bosko. Jest to potrzeba tworzenia wspólnot, by 

budować wzajemne zaufanie i tworzyć środowisko, w którym młody człowiek mógłby wzrastać i rozwijać 

się. Potrzeba tworzenia wspólnot – rozumianych nie jako organizacja czy instytucja lub symboliczna 

wspólnota oparta na cechach ją wyróżniających – lecz podobnie jak w Oratorium jako osobowa wspólnota 

ludzi, którzy się wzajemnie wspierają. Tylko wspólnota zapewnia odpowiednie środowisko wychowawcze.  

 

Całościową wizję wychowawczą, którą wcielał Bosko można nazwać pedagogią świętości. Oryginalność i 

śmiałość postulatu „świętości młodzieńczej” była istotną wartością sztuki wychowawczej tego wielkiego 

świętego, który słusznie może być nazwany „mistrzem duchowości młodzieżowej”. Jego niezwykły sekret 

polegał na tym, że nie zawiódł on nigdy najgłębszych pragnień młodzieży (chęci życia, pragnienia miłości, 

otwarcia duszy, radości, wolności, nastawienia ku przyszłości), a jednocześnie prowadził ją stopniowo i w 
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sposób konkretny do przekonania, że tylko poprzez życie w łasce, to jest w przyjaźni z Chrystusem w pełni 

realizują się autentyczne ideały. Młodzi byli przekonani, że ksiądz Jan ich kochał, pragnął ich szczęścia na 

ziemi i w niebie, dlatego przyjmowali to, co im proponował. 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec więc, pomódlmy się za wszystkich rodziców, nauczycieli i wychowawców, a także za młodych. 

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, na ojca i nauczyciela młodzieży, z Twojej woli, przy pomocy 

Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych założył on w Kościele nowe zgromadzenia, spraw prosimy, 

abyśmy płonąc tym samym ogniem miłości mogli zdobywać dla Ciebie dusze i służyć Tobie samemu.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Podstawowe zadanie szkoły, 27.6.2015 

Abp Stanisław Gądecki. Podstawowe zadanie szkoły. IX Zjazd Absolwentów Liceum 

Ogólnokształcącego, Technikum i Liceum Ekonomicznego (Strzelno, kościół pw. Świętej Trójcy – 

27.06.2015).  
 

„Płyną rzeki babilońskie, płyną szumią w dal 

Wiatr powiewa brzeżną trzciną, nami chwieje żal. 

Nad wodami my usiedli o chlebie żebraczym. 

Ziemio święta, matko nasza, kiedyż cię obaczym?  

   

Jeruzalem! Jeruzalem! Biedna ziemio ty! 

Gdy twej męce nie poświęcę każdej mojej łzy. 

Jeśli ciebie nie ogarnę mym synowskim żalem. 

To mnie przeklnij i zapomnij miasto Jeruzalem!”  

(przekład Kornela Ujejskiego).  

 

Ten romantyczny przekład Psalmu 137 dokonany przez Kornela Ujejskiego może stanowić proste 

wprowadzenie w atmosferę powrotu do szkoły naszej młodości, do naszego duchowego Jeruzalem. Do 

źródła, z którego wszyscy tutaj obecni czerpaliśmy swego czasu zręby wiedzy i wychowania. Do źródła, 

które bije od siedemdziesięciu już lat.  

W procesie tego powrotu pragniemy – podczas dzisiejszej Eucharystii – najpierw wyrazić Panu Bogu 

dziękczynienie za niemały już okres istnienia i działalności tej zasłużonej dla edukacji placówki. „Nie ma 

obowiązku większego nad obowiązek wdzięczności” – uczy św. Ambroży (De excessu fratris sui Satyri I, 

44).  

 

Pragniemy modlić się o zdrowie i potrzebne charyzmaty dla dzisiejszej dyrekcji, nauczycieli, 

wychowawców i uczniów oraz emerytowanych nauczycieli.  

 

Chcemy też wypraszać Boże miłosierdzie dla zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników i uczniów 

Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum i Liceum Ekonomicznego.  

 

Nie zapominamy wreszcie o nas samych, o obecnych tutaj absolwentach, bo – jak mówi Pismo – „Miarą 

naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; a większość z nich to trud i 

marność: bo szybko mijają, my zaś odlatujemy” (Ps 90,10).  
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Myśląc o tym wszystkim, chciałbym się dzisiaj zatrzymać na trzech sprawach przynależących do 

podstawowego zadania szkoły; najpierw na konieczności poznania prawdy, następnie na wierności prawdzie 

i wreszcie na obowiązku przekazywania prawdy. Na pierwszy rzut oka te trzy sprawy wydają się tak 

oczywiste, że nie warto sobie zawracać nimi głowy, w rzeczywistości jednak dzisiaj znajdują się one w 

wielkim niebezpieczeństwie.  

 

1. POZNAWAĆ PRAWDĘ  
 

a. Pierwszym wyzwaniem dla szkoły jest pragnienie poznania prawdy. Wynika to poniekąd z tego, że 

jednym z kryteriów dojrzałości człowieka jest pragnienie, by żyć w świecie rzeczywistym, a nie w świecie 

fikcji, ideologii czy ułudy. Nikt z nas nie chce być wprowadzanym w błąd ani przez innych ludzi, ani przez 

samego siebie; przez własne zmysły czy własne sposoby myślenia. Życie poza rzeczywistością czy 

kierowanie się subiektywnymi przekonaniami jako najwyższą normą postępowania, traktowane jest jako 

przejaw zaburzeń psychicznych, a przynajmniej jako znak dużej niedojrzałości. Jest przecież rzeczą 

oczywistą, że prawdziwe i trwałe szczęście możemy znaleźć tylko w świecie realnym.  

 

Z tego ludzkiego pragnienia poznania prawdy bierze swój początek każda dobra szkoła. Prawda jest 

dogłębną przyczyną powstania szkolnictwa i szkoły. Ona jest najwyższym i podstawowym zadaniem szkoły. 

„Prawda – dzięki której ludzie wychodzą poza subiektywne opinie i odczucia – pozwala im wznosić się 

ponad uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz spotykać na płaszczyźnie oceny wartości i istoty 

rzeczy” (Caritas in veritate, 4). To właśnie ten rodzaj pragnienia nadaje godność i wielkość szkole.  

 

Poszukiwania prawdy nie da się sprowadzić do zwykłej wiedzy. Zwyczajna wiedza nas zasmuca – powie 

św. Augustyn. Faktycznie, kto gromadzi zwykłą wiedzę o tym, co dzieje się w świecie, ostatecznie popada 

w smutek. Od tego smutku ratuje nas świadomość tego, iż celem poznania prawdy jest poznanie dobra. 

Autentyczna służba prawdzie kieruje nas ku dobru. Prawda domaga się tego, byśmy stali się dobrzy.  

 

To poszukiwanie prawdy dokonuje się nie tylko w indywidualnym zmaganiu z lekcjami, książkami czy 

Internetem, ono posiada także wymiar wspólnotowy. Człowiek udoskonala się bowiem nie tylko przez 

zdobywanie abstrakcyjnej wiedzy o prawdzie, ale także przez żywą relację z drugim człowiekiem, z 

nauczycielami i uczniami. Do prawdy dochodzi się także dzięki innym; w dialogu z innymi i dla innych. 

 

W tym procesie intelektualnym wiara w Boga nie tłumi wcale w ludziach poszukiwania prawdy, wprost 

przeciwnie, jeszcze bardziej zachęca nas do jej poszukiwania. W perspektywie wiary bowiem, poszukiwanie 

prawdy jawi się jako służba królestwu Bożemu. Ostatecznie służy ono chwale Bożej oraz duchowej i 

materialnej promocji ludzkości (ks. Jerzy Szymik, Prawda jako fundament kultury. Wizja Benedykta XVI, 

w: Być dla drugich jak Chrystus dla nas, Rada Szkół Katolickich, Warszawa 2014, 35-48).  

 

b. Niestety, w ostatnich dziesięcioleciach sytuacja cywilizacyjna radykalnie się zmieniła. W teorii nie zaszła 

żadna oficjalna zmiana, gdyż w oficjalnych deklaracjach szukanie obiektywnej prawdy o człowieku i 

świecie, w którym on żyje, nadal uznawane jest za przejaw dojrzałości i inteligencji. Zasadnicze zmiany 

nastąpiły jednak w sferze postaw. Okazuje się bowiem, że współczesny człowiek coraz lepiej rozumie świat 

wokół siebie, a jednocześnie coraz mniej rozumie samego siebie. Dominujące obecnie trendy kulturowe – 

zwane cywilizacją ponowoczesności – doprowadziły do pojawienia się społeczeństwa informacyjnego. Jest 

to społeczeństwo, które opiera się na wymianie coraz bardziej obiektywnej wiedzy o świecie i coraz bardziej 

subiektywnych fikcji o człowieku. Co więcej, okazuje się, że coraz więcej ludzi w naszych czasach nie chce 

znać prawdy o sobie i sensie swojego życia, a zwłaszcza o skutkach własnego postępowania. Zjawisko to 

jest tym groźniejsze, że dotyka nawet ludzi inteligentnych i wykształconych (M. Korzekwa). Pytanie o 

prawdę bywa dzisiaj marginalizowane albo wręcz usuwane jako „nienaukowe”, a roszczenie do poznania 

prawdy – jako wspólnej i wiążącej wielkości – ukazuje się jako anachronizm i tendencja sprzyjająca 

fundamentalizmom wszelkiej maści. Potwierdzają to słowa Umberto Eco z „Imienia róży”, które – z 

prawdziwie leninowską prostotą – wyrażają rzecz bez ogródek: „Jedyna prawda to uczyć się, jak uwolnić się 
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od chorej namiętności do prawdy” (Der Name der Rose, München 1982, s. 624). 

 

Ta zmiana dotknęła także pojęcia tolerancji. Zasada tolerancji – będąca koniecznym przejawem szacunku 

dla wolności sumienia i stanowiąca podstawową zasadę etyczną należącą do chrześcijańskiego Credo – stała 

się dzisiaj przedmiotem przeinaczeń. Nowe, fałszywe pojęcie tolerancji twierdzi, „że wszystkie treści 

różnych religii, a także światopoglądów pozareligijnych, mają jednakową wartość”. Bierze się ono z 

rezygnacji z problemu prawdy i na tym właśnie polega sedno słabości tak zniekształconej tolerancji. Jeśli 

nie stawia się pytania o prawdę, ostatecznie zło nie różni się wtedy od dobra. Ginie busola życia, każdy 

wybór jest równie nijaki, czyli zły i pozbawiony sensu. Tolerancji trzeba najpierw przywrócić prawdę. 

 

Również tzw. konsensus – czyli pojęcie tak ważne dla współczesnych demokracji – gdy zostaje pozbawione 

światła prawdy, staje się puste i szkodliwe. Konsensus nigdy nie może pretendować do roli ekwiwalentu 

prawdy. Każdy dialog, który jest pozbawiony wsłuchiwania się we wspólny fundament prawdy, pozostaje 

dyskusją głuchych i staje się jedynie atrapą zgody. Jest dokładnie odwrotnie: to nie konsensus stanowi 

podstawę prawdy, lecz prawda jest podstawą konsensusu. Prawda nigdy nie jest kwestią większości – także 

demokratycznej większości! – ani ustaleń, porozumień, czy nakazów. Prawda jest albo jej nie ma. Pierwsze 

pokolenia chrześcijan mówiły rzymskiej władzy: „Cesarz to nie wszystko. Istnieje wyższa władza, której 

pochodzenie i natura nie są z tego świata, lecz «z wysokości»: jest nią Prawda, która ma prawo domagać się 

również od państwa, by jej słuchało” (Benedykt XVI, Ojcowie Kościoła. Od Klemensa Rzymskiego do 

Augustyna, Poznań 2008, 14). W takiej samej mierze dotyczy to również państwa demokratycznego. W nim 

również nie da się prawdy zadekretować konsensem.  

 

2. WIERNOŚĆ PRAWDZIE  
 

Drugi problem szkoły to wierność prawdzie. „Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i 

wiara w siebie” – stwierdził dawno temu Seneka. Wierność prawdzie jako jedyna gwarantuje wolność i 

możliwość integralnego rozwoju ludzkiego (por. Caritas in veritate, 9).  

 

Pisze św. Jan: „[Ja] prezbiter – do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, życzę ci 

wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja dusza. Ucieszyłem się bardzo z 

przybycia braci, którzy zaświadczyli o prawdzie twego [życia], bo ty istotnie postępujesz zgodnie z prawdą 

[wiernie trzymasz się prawdy i żyjesz nią]. Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje 

postępują zgodnie z prawdą” (3 J 1,1-4). 

 

„Zaledwie Bóg dostrzeże w nas jakiś rodzaj dobrej woli – pisze Jan Kasjan – natychmiast udziela mu 

światła, pobudza do życia i wzmacnia, rozwijając go niezależnie od tego, czy On sam go zaszczepił, czy też 

jest to owoc naszego wysiłku. Powiada bowiem: «Zanim zawołają, Ja im odpowiem; oni jeszcze mówić 

będą, a Ja już wysłucham, oraz: Na głos twojej prośby, ledwie [Pan] usłyszy, odpowie ci». Nie tylko więc 

łaskawie podsuwa święte pragnienia, lecz także stwarza warunki do ich realizacji i przysposabia do 

czynienia dobra. Błądzącym natomiast ukazuje drogę do zbawienia” (Łaska Boża a wolność woli). 

 

Każdy nauczyciel jest więc zawsze i wszędzie zobowiązany do wierności prawdzie. W realizacji tego 

zadania nie mogą go krępować żadne programy ani zarządzenia, czy instytucje. Nauczyciel, który postawił 

sobie jakieś inne cele ponad wiernością prawdzie, w sensie moralnym przestaje być nauczycielem, choćby 

posiadał wszystkie uprawniające go do tego dyplomy. Gdy nauczyciele i uczniowie nie odnoszą się do 

prawdy jako najgłębszej potrzeby własnego intelektu i gdy ta prawda ich nie przemienia, szkoła przestaje 

być szkołą.  

 

Dlatego – jeśli zaistnieje taka potrzeba, z uwagi na wierność prawdzie – szkoła winna mieć również odwagę 

głoszenia prawd niewygodnych, które nie schlebiają opinii publicznej, lecz są niezbędne dla obrony 

autentycznego dobra społeczeństwa. 

 

Karl Friedrich von Weitzsäcker podsumował tę potrzebę słowami: „Sądzę, że na dłuższą metę rozwijać się 
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może jedynie społeczeństwo zorientowane nie na szczęście, lecz na prawdę” (J. Ratzinger, Wykłady 

bawarskie z lat 1963–2004, tł. A. Czarnocki, Warszawa 2009, 7–8). 

 

3. PRZEKAZYWANIE PRAWDY  
 

a. Trzecia sprawa związana ze szkołą to przekazywanie prawdy. Dzisiaj, gdy relatywizm przekonał wielu do 

myślenia, iż niemożliwe jest poznanie prawdy, potrzebna jest szkoła, która kieruje się pasją poszukiwania 

prawdy i przekazywania jej innym. Świat potrzebuje „zapalonych i spójnych świadków prawdy”. 

 

Chociaż prawda jest pociągająca sama przez się, to może się zdarzyć, że bronimy jej w sposób 

nieprzyjemny. Uczynić prawdę pociągającą polega właśnie na pokazaniu, że największe szczęście odnajduje 

się żyjąc w prawdzie aniżeli starając się jej uniknąć. Prawda surowa i bez miłości staje się antypatyczna, a 

nawet nieosiągalna. Prawdy nie narzuca się, lecz się ją ofiaruje.  

 

Przekazywanie prawdy innym zawsze domagać się będzie odwagi; odwagi w służbie prawdy. Wewnętrzna 

niezależność, samodzielne myślenie i wyrażanie poglądów niepoprawnych politycznie w każdej sytuacji 

domaga się odwagi.  

 

b. Zadaniem szkoły jest nie tylko poszukiwanie prawdy, wierność prawdzie, ale również jej przekazywanie. 

Nie chodzi tu o prosty przekaz wiedzy, ale raczej o uwrażliwianie uczniów na prawdę; wdrażanie ich do 

myślenia prowadzonego przez prawdę. Uwrażliwienie na to, by oni nie tylko prawdy szukali, nie tylko ją 

kochali, nie tylko nieśli ją innym, ale całkowicie się jej poddali tak, by ona przez nich działała, by oni przez 

nią działali. Prawdziwy wychowawca pragnie, by uczeń nauczył się poznawać prawdę i wyrobił sobie 

osobisty stosunek do niej. Wychowawca wypełnia swoją powinność do końca, gdy wychowanek słucha 

głosu prawdy przemawiającego w jego sercu i idzie za nim po drogach swego życia. 

 

Zachęcanie zaś rozumu uczniów do wyruszenia na poszukiwanie prawdy, dobra, piękna nie jest niczym 

innym jak poszukiwaniem odblasku Boga. 

 

Obrona prawdy, proponowanie jej z pokorą i przekonaniem oraz świadczenie o niej w życiu stanowią 

wymagające i nie do zastąpienia formy miłości (Benedykt XVI). „Czyńcie prawdę w miłości” – uczy św. 

Paweł (Ef 4,15), ponieważ przekazywanie prawdy bez miłości zawiera w sobie jakiś brak, podobnie zresztą 

jak okazywanie miłości bez prawdy, gdyż prawda i miłość należą do siebie i wzajemnie się warunkują. 

Miłość bez prawdy jest ślepa. Prawda bez miłości jest okrutna. Żyjąc w prawdzie i miłości sprawiamy, że 

wszystko rośnie ku Temu, który jest naszą Głową – ku Chrystusowi.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

A zatem, zakończmy naszą dzisiejszą refleksję słowami psalmu: 

 

„Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,  

i naucz mnie Twoich ścieżek!  

Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,  

bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,  

i w Tobie mam zawsze nadzieję”  

(Ps 25,4-5).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 10. rocznica koronacji figury Maryi Ucieczki 

Grzeszników, 5.7.2015  

Abp Stanisław Gądecki, Czy nie jest to cieśla, syn Maryi? XIV Niedziela Zwykła B, Wieleń 

Nadobrzański, 5 lipca 2015 roku  



1440 
 

   

"Witaj, która odradzasz tych, co są w grzechu poczęci,  

Witaj, przebaczenie niosąca dla wielu grzeszników,  

Witaj, odpędzająca tego, co dusze uwodzi,  

Witaj, któraś kąpielą obmywającą sumienia".  

(z Akatystu)  

   

Tymi słowami bizantyjski Akatyst oddaje cześć Najświętszej Maryi Pannie, Ucieczce Grzeszników, która 

przynosi nadzieję każdemu z nas, bez względu na to jaki rodzaj grzechów ciąży na naszym sumieniu. „Jeśli 

zwrócimy się do Matki Bożej, niekiedy prędzej doznajemy wysłuchania, niż gdybyśmy się wprost do Jezusa 

zwrócili" - uczy św. Anzelm.  

   

Tę podnoszącą na duchu tajemnicę odkryli od dawna ludzie, którzy przybywają z wiarą do tutejszego 

sanktuarium. Którzy wsłuchują się w tym miejscu w słowa Ewangelii i przeglądają się w ich lustrze, 

pragnąc żyć z nimi w zgodzie. Mając to przed oczyma, chciałbym teraz podjąć krótką refleksję nad dwoma 

sprawami. Nad znaczeniem tego, co wydarzyło się w synagodze nazaretańskiej i nad tym, co spotyka nas 

obecnie w Kościele.  

   

1. Synagoga w Nazaret  

   

a. prorok  

   

Najpierw synagoga nazaretańska. Gdy Jezus - w wieku ok. 30 lat - powrócił do swojego rodzinnego miasta 

nie był już zwykłym cieślą, był prorokiem. Jako prorok „w dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do 

synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza" (Łk 4,16-17). Jezus odczytał fragment 

zaczynający się od słów: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym 

ubogim niósł dobrą nowinę" (Łk 4,18). Następnie zwrócił się do zebranych i oznajmił: „Dziś spełniły się te 

słowa Pisma, któreście słyszeli" (Łk 4,21).  

Te słowa wywołały konsternację u Jego słuchaczy. „Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę a nie jak 

ich uczeni w Piśmie" (Mt 7,29). Uczył jak - pełen Bożej Mądrości - prorok: „a wielu, przysłuchując się, 

pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co to za mądrość, która Mu jest dana?" (Mk 6,2).  

   

Mieszkańcy Nazaretu byli zdziwieni, bo nie pamiętali już czasu Jego życia ukrytego w Nazarecie 

streszczonego w słowach: „Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 
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2,52). Nie pamiętali też Jego obecności pośród uczonych w świątyni jerozolimskiej, gdzie „wszyscy [...] 

którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu" (Łk 2,47).  

Ich zdumienie brało się także stąd, że jeszcze nie dotarły do nich słowa św. Pawła: Chrystus „stał się dla nas 

mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem" (1 Kor 1,30). On jest „mądrością, 

która nie jest tego świata, lecz mądrością, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej" (por. 1 

Kor 2,6-7).  

   

b. niewiara  

   

Jego słuchacze nie mogli zrozumieć, że oto stoi przed nimi Mądrość, „która nie jest tego świata". Na 

dodatek Mądrość, którą przynosi tylko „cieśla". Każdy, kto liznął nieco psychologii społecznej ten zna tzw. 

zjawisko dysonansu poznawczego, opisywane przez Elliota Aronsona. Pojawia się ono wtedy, kiedy ludzie 

stają wobec sytuacji i zdarzeń, które są sprzeczne z ich sposobem myślenia. Powstaje w nich wtedy 

wewnętrzny dysonans; rodzi się zgrzyt. Zostaje zachwiany porządek dotychczasowego świata. Trzeba 

wszystko na nowo uporządkować, przeinterpretować i zestroić ze sobą.  

   

Z takim poznawczym dysonansem mamy do czynienia w synagodze nazaretańskiej. Ludzie widzą Jezusa i z 

jednej strony rzeczywiście doświadczają Jego mądrości, wiedzą o Jego cudach. Z drugiej jednak strony 

wiedzą też, że jest to zwykły cieśla, ich rówieśnik, ich ziomek. Te dwie, sprzeczne ze sobą informacje 

musieli w sobie jakoś pogodzić.  

Mogli wybrać dwa rozwiązania. Mogli stwierdzić, że tego Jezusa, którego znali od dziecka, z którym bawili 

się na podwórku, nie znali jeszcze dostatecznie dobrze i że dopiero teraz odkrył On przed nimi prawdę o 

sobie.  

   

Mogli też zlekceważyć Jego naukę (np. oskarżyć Go o plagiat, a cuda nazwać żerowaniem na ludzkiej 

łatwowierności). Mieszkańcy Nazaretu wybrali ten drugi wariant. „Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat 

Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim" (Mk 6,3). 

W następstwie tego wyboru odgrodzili się od Chrystusa i nie byli w stanie doświadczyć Jego mocy. Jezus 

nie mógł dokonać w Nazarecie żadnych cudów (por. ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, Sto razy więcej do 

kochania. 366 komentarzy do Ewangelii).  

   

Tę postawę św. Marek przypisuje nie tylko mieszkańcom ówczesnego Nazaretu, ale także dalszym 

krewnym Jezusa: „Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: 

«Odszedł od zmysłów»" (Mk 3,21). Również oni uznali Mądrość Bożą za brak zdrowego rozsądku.  

   

Wystąpienie Jezusa w synagodze zakończyło się klęską. Według ewangelisty Łukasza Jezus - pośród 

krzyków i gróźb - został wyrzucony z tego domu modlitwy i ledwie uszedł z życiem. To wydarzenie można 

- w pewnym sensie - uznać za symbol całej ziemskiej działalności Jezusa. „Na świecie było [Słowo], a świat 
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stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli" (J 1,10-

11).  

   

Dlaczego Prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie? Jan Ewangelista daje na to prostą odpowiedź: 

ponieważ ludzie bardziej kochają ciemności niż światło, aby nie wyszły na jaw ich złe czyny (por. J 1,5; 

3,19-20). Jezus przedstawił się swoim ziomkom jako prorok, a prorok jest wyzwaniem rzuconym ludziom 

przez Boga. Prorok domaga się Bożego stylu życia od człowieka. Domaga się nawrócenia, to znaczy zmiany 

sposobu myślenia, zmiany samego stylu życie. Niestety, ludzie wolą zmieniać wszystko na zewnątrz, ale nie 

to, co jest wewnątrz nich samych. Nie chcą zmieniać siebie.  

Nie zmieniając siebie - niezależnie od sytuacji społecznej i kulturalnej, powodowani niedowiarstwem - 

stawiają opór Jezusowi i nie są w stanie korzystać z Jego dobrodziejstw. „I nie mógł tam zdziałać żadnego 

cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu". Niewiara to 

nic innego jak odrzucenie Bożych darów (Jan Kasjan). Jak magnes przyciąga żelazo, tak wiara przyciąga do 

siebie uzdrawiającą moc Bożą.  

   

2. Kościół dzisiaj  

   

Fiasko przepowiadania Jezusowego w Nazarecie jest lekcją dla jego uczniów, lekcją dla nas. Naszym 

Nazaretem, naszą ojczyzną jest Kościół. To w nim naucza nas dzisiaj Chrystus, zwracając się do nas 

podobnie jak prorok Ezechiel: „Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, 

którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To 

ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak 

mówi Pan Bóg".  

   

Także dzisiaj słowa prorocze wywołują niedowierzanie. Dla mieszkańców Nazaretu pretekstem do 

niedowiarstwa było to, że nawrócenie głosił im ktoś, kto był jednym z nich. Coś podobnego dzieje się 

również dzisiaj. Szukamy wykrętów, byle tylko nie przyznać racji Kościołowi, bo przecież w codziennych 

obyczajach nie przypomina on zbytnio proroka. A jednak - na przekór temu - Apostoł Paweł uczy, że moc 

Boża objawia się w słabości, czyli w człowieczeństwie. Trzeba nie zważać na człowieczeństwo głosicieli 

Dobrej Nowiny, i - mimo wszystko - dać wiarę Słowu Bożemu. Zwykli ludzie, którzy nas otaczają i zwykłe 

wydarzenia naszego codziennego życia mogą być odczytane z wiarą jako znaki Bożej obecności i działania 

Bożego.  

   

Nie zawsze to się jednak udaje. Przykładem tego ostatnie decyzje naszego Sejmu. Czyż nie jest 

jednoznacznym aktem niewiary np. przyjęcie przez niego ustawy o in vitro? Czyż nie jest aktem niewiary, 

skoro wiadomo, że technika ta nie respektuje podstawowej prawdy o tym, że życie „każdego" człowieka 

rozpoczyna się w chwili jego poczęcia i od tego momentu winno być bezwzględnie chronione, a godność 

każdej nowej istoty ludzkiej szanowana? Skoro wiadomo, że w tej procedurze tworzy się większą liczbę 

zarodków, a następnie poddaje się je selekcji i część z nich jest narażona na zniszczenie lub przeznaczona do 

zamrożenia. Po to, by zwiększyć szansę powodzenia zabiegu do organizmu matki przenosi się kilka 

embrionów. Następnie, po pewnym czasie, sprawdza się ich rozwój i pozostawia przeważnie jeden z nich - 

ten najlepiej oceniany. Pozostałe zostają przeznaczone do selektywnej aborcji, w celu ograniczenia ryzyka 
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związanego z ciążą mnogą. Ceną urodzenia jednego dziecka jest śmierć jego rodzeństwa. Tak, w technikę in 

vitro nierozłącznie wpisana jest procedura śmierci.  

   

Ojciec Święty Franciszek - spotykając się z członkami Włoskiego Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich - 

zdecydowanie potępił różne formy „fałszywego współczucia" promującego aborcję, eutanazję, zapłodnienie 

„in vitro", a także wykorzystywanie istnień ludzkich do przypuszczalnego ocalenia innych istot. Życie 

ludzkie jest zawsze święte; nie ma życia ludzkiego bardziej świętego niż inne. Tak jak nie ma życia 

ludzkiego bardziej znaczącego jakościowo aniżeli inne (ze względu na większe posiadane środki, prawa, 

możliwości ekonomiczne i społeczne). Każde ludzkie życie jest nienaruszalne i jako takie winno być 

otaczane miłością i troską.  

   

W ostatniej encyklice zatytułowanej Laudato si' Ojciec Święty powie: „Ponieważ wszystko jest ze sobą 

powiązane, nie da się pogodzić obrony przyrody z usprawiedliwianiem aborcji. Niewykonalny wydaje się 

proces edukacyjny na rzecz przyjęcia osób słabych, przebywających wokół nas, które są czasami uciążliwe 

lub kłopotliwe, jeśli nie otacza się opieką ludzkiego embrionu, mimo że jego pojawienie się może być 

powodem trudności i problemów: «Jeśli dochodzi do utraty wrażliwości osobistej i społecznej na przyjęcie 

nowego życia, również inne formy otwarcia przydatne dla życia społecznego ulegają wyjałowieniu»" 

(Franciszek, Laudato si', 120).  

   

Czyż dalej nie jest jednoznacznym aktem niewiary w nauczanie Chrystusa przyjęcie przez Sejm tzw. ustawy 

antyprzemocowej? Przy jej pomocy wprowadzany jest nachalnie ideologiczny genderyzm w różne struktury 

życia społecznego: w edukację, służbę zdrowia, działalność placówek kulturalno-oświatowych i organizacji 

pozarządowych. W treści filmów i popularnych seriali, sztuk teatralnych, programów telewizyjnych oraz 

wystaw - przy wykorzystaniu najnowszych technik manipulacyjnych - służących przeobrażeniu 

świadomości społecznej w kierunku upragnionym przez ideologię genderyzmu. W przekazach części 

mediów genderyzm jest ukazywany pozytywnie (jako przeciwdziałanie przemocy oraz dążenie do 

równouprawnienia), gdy tymczasem zawiera on w sobie niezwykle groźne twierdzenie, że płeć biologiczna 

nie ma żadnego istotnego znaczenia dla życia społecznego.  

   

Czyż nie jest odrzuceniem Chrystusa dążenie do promowania i legalizacji związków tej samej płci? Przecież 

szacunek dla osób o tendencjach homoseksualnych nie może w żadnym przypadku prowadzić do 

aprobowania zachowania homoseksualnego ani do zalegalizowania związków homoseksualnych. Prawne 

uznanie związków homoseksualnych albo zrównanie ich z małżeństwem oznaczałby nie tylko aprobatę 

zachowania wewnętrznie nieuporządkowanego (i w konsekwencji uczynienie go modelem dla aktualnego 

społeczeństwa), ale też zagubienie podstawowych wartości, należących do wspólnego dziedzictwa 

ludzkości. Kościół nie może nie bronić tych wartości ze względu na dobro ludzi i całej społeczności (por. 

Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków między osobami 

homoseksualnymi, 11).  

   

Na tym nie koniec. Mamy dziś do czynienia także z działaniami promującymi prawo do aborcji, 

antykoncepcji, chirurgicznej i hormonalnej zmiany płci, a także stopniowego wprowadzania tzw. „prawa" 

do eutanazji oraz eugeniki. Inaczej mówiąc, wprowadza się możliwość eliminowania osób chorych, słabych, 

upośledzonych, traktowanych jako „niepełnowartościowe". Tak, in vitro, aborcja, eutanazja, problem 
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genderyzmu, związki partnerskie to wszystko są poważne problemy moralne a nie tylko problemy 

polityczne - jak wmawia nam pewna niezwykle „zatroskana" o los Kościoła w Polsce gazeta. Jeśli nasza 

cywilizacja ma przetrwać musi na nowo odkryć sztukę jasnego i spójnego rozumowania. Rozumowania 

zgodnego z nauczaniem Chrystusa.  

   

Zakończenie  

   

Niech w tym powrocie do spójnego myślenia pomaga nam Maryja, Ucieczka Grzeszników. Bóg dał nam Ją, 

aby przez Nią - jakby do jakiegoś szpitala - zostali przyjęci wszyscy chorzy; wszyscy dręczeni grzechami. 

Ona jest pełna miłosierdzia nie tylko dla sprawiedliwych, ale i dla grzeszników. Gdy tylko pozna, że 

szczerze szukamy Jej pomocy, zaraz nas przyjmie i wyjedna nam przebaczenie u Syna, bo niemożliwe jest, 

aby się zgubił ten, kto kocha i czci Maryję.  

A zatem, Matko Boża Wieleńska, upraszaj nam łaskę ciągłego dźwigania się z naszych upadków. Spraw, 

byśmy zawsze byli zdolni do uznania naszych grzechów. Byśmy za nie prawdziwie żałowali i szczerze je 

wyznawali. Nade wszystko zaś, umacniaj nieustannie naszą ufność w nieskończone miłosierdzie Twojego 

Syna.  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, IV przykazanie Dekalogu, 12.7.2015 

Abp Stanisław Gądecki. Czcij twego ojca i twoją matkę. IV przykazanie Dekalogu (Katedra Poznańska 

– 12.07.2015). 
 

Trzy pierwsze przykazania w katolickiej formie Dekalogu regulują nasze relacje z Bogiem. Te trzy 

przykazania Jezus streścił w jednym. Na pytanie, jakie jest pierwsze przykazanie, Jezus odpowiada: 

„Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował [agapezeis] Pana, Boga 

swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”.  

   

Pozostałe siedem przykazań regulują nasze relacje z bliźnimi. One również zostały zsyntetyzowane przez 

Jezusa w jednym przykazaniu: „Będziesz miłował [agapezeis] swego bliźniego jak siebie samego” (Mk 

12,29-31).  

 

Święty Paweł Apostoł nawiązuje do tego w następujący sposób: „Kto... miłuje [agapon] bliźniego, wypełnił 

Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – 

streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. 

Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13,8-10).  

 

Według podziału katolickiego na pierwszej tablicy były umieszczone 3 przykazania, dotyczące naszych 

obowiązków względem Boga. Na drugiej tablicy było 7 przykazań, dotyczących naszych obowiązków 

względem ludzi (podział św. Augustyna).  

Według podziału żydowskiego na pierwszej tablicy umieszczono 5 przykazań dotyczących obowiązków 

względem Boga (których liczba 5 jest rezultatem pomnożenia naszych trzech pierwszych przykazań). Na 

drugiej tablicy znajdowało się dalszych 5 przykazań, dotyczących naszych obowiązków względem ludzi. 

Druga tablica rozpoczynała się od nakazu: „Czcij twego ojca i twoją matkę”.  
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1. IV PRZYKAZANIE  
 

Czwarte przykazanie dociera do nas – podobnie jak poprzednie – w dwóch wersjach, jednej, zawartej w 

Księdze Wyjścia i drugiej, pochodzącej z Księgi Powtórzonego Prawa.  

 

„Czcij twego ojca i twoją matkę,  

aby długo trwały dni twojego życia  

na ziemi, którą daje ci Jahwe, twój Bóg”  

(Wj 20,12)  

   

„Czcij twego ojca i twoją matkę,  

jak ci nakazał Jahwe, twój Bóg,  

by długo trwały dni twojego życia 

i aby ci się dobrze powodziło 

na ziemi, którą daje ci Jahwe, twój Bóg” 

(Pwt 5,16).  

   

Wyżej wymienione przykazanie traktują jako czwarte Kościoły rzymsko-katolicki i luterański, a jako piąte 

przyjmują Kościoły: prawosławny, anglikański, ewangelicko-reformowany oraz Adwentyści Dnia 

Siódmego i Żydzi. 

 

To przykazanie przypomina „dzieciom już dorosłym o ich odpowiedzialności wobec rodziców. W miarę 

możności powinny one okazywać im pomoc materialną i moralną w starości, w chorobie, samotności lub 

potrzebie” (KKK, 2218). Ten szacunek dla rodziców „wynika z wdzięczności wobec tych, którzy przez dar 

życia, swoją miłość i pracę wydali na świat dzieci i pozwolili im wzrastać w latach, w mądrości i w łasce” 

(KKK, 2215). Diogenes Laertios uważał taki szacunek za czyn zgodny z naturą, jako coś, co nakazuje 

rozum (Żywoty i poglądy słynnych filozofów, VII,108). Ten podwójny obowiązek miłości i szacunku 

istnieje tylko wobec Boga i rodziców. Na pierwszym miejscu czcij Boga, na drugim – rodziców. 

 

Przykazanie to zwraca naszą uwagę na więź międzypokoleniową; na to, że żadne pokolenie nie może się 

obejść bez innych pokoleń. Z racji swego pochodzenia wszyscy jesteśmy związani z poprzedzającymi nas 

generacjami, nosimy w sobie ich dziedzictwo, zawdzięczamy im nasze życie, lecz jednocześnie jesteśmy też 

odpowiedzialni za przyszłe pokolenia, którym musimy zapewnić odpowiednie możliwości życia, ład 

moralny, przestrzeń życiową i zdrowe dziedzictwo. 

 

„Przykazanie to ma znaczenie kluczowe dla tego, jak układają się stosunki między pokoleniami nie tylko w 

rodzinie, ale w całym społeczeństwie. [...] Na tych właśnie najstarszych musimy patrzeć z szacunkiem 

(czcij!). Im bowiem rodziny zawdzięczają swój byt, wychowanie, utrzymanie za cenę ich ciężkiej pracy, a 

nieraz wielu cierpień. Nie mogą być tak traktowani, jakby byli niepotrzebni. Chociaż czasem brakuje im już 

sił, aby spełnić nawet najprostsze czynności, to przecież mają oni doświadczenie życiowe i tę mądrość, 

której często brak młodym” (Jan Paweł II, Anioł Pański – 31.12.1978).  

 

2. CO TO ZNACZY „CZCIĆ”?  
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a. kochać miłością pełną szacunku 

 

Słowo „czcij” – znajdujące się na początku tego przykazania – odpowiada hebrajskiemu czasownikowi 

kabbed, co znaczy: wyznaj, że ktoś jest ważny, znaczący, wielki, oddaj mu cześć, szacunek, chwałę (1), 

poważaj, szanuj, ceń. W greckiej Septuagincie odpowiednikiem „czcij” jest czasownik tíma. Czasownik ten 

wyraża relację między kimś niższym a kimś wyższym. Między kimś małym a kimś wielkim. Powinność 

wynikająca z tego przykazania nie jest czymś teoretycznym, lecz czymś nad wyraz praktycznym i 

wymiernym: „Czynem i słowem czcij swego ojca” (Syr 3,8).  

 

Wzajemnych relacji pokoleń między sobą nie należy więc opisywać jedynie przy pomocy słowa „słuchać, 

być posłusznym”, lecz także za pomocą polskich słów: lubić, cenić, chwalić, darzyć czcią, darzyć kogoś 

uczuciem, darzyć szacunkiem, kochać, liczyć się z kimś, lubić, mieć szacunek, mieć w poważaniu, mieć 

wzgląd na kogoś, miłować, nosić kogoś na rękach, oddawać komuś cześć, otaczać kogoś szacunkiem, 

pielęgnować, podziwiać, poważać, respektować, sławić, szanować, uwielbiać, wysławiać. Wszystkie te 

słowa mają u swoich podstaw szacunek należny rodzicom z racji ich udziału w rodzicielstwie i wychowaniu.  

 

„Czwarte przykazanie jest szczególnie blisko związane z przykazaniem miłości. Pomiędzy „czcij” a „miłuj” 

zachodzi bardzo bliski związek znaczeniowy. U swych podstaw cześć odpowiada cnocie sprawiedliwości. 

W istocie rzeczy nie można jednak pomyśleć o czci bez miłości i to zarazem Boga i bliźniego. Chodzi 

wszakże o „bliźnich” w znaczeniu najbliższym i najściślejszym, a więc o rodziców i dzieci” (Jan Paweł II, 

List do rodzin, Gratissimam sane, 15). 

 

Łatwo zauważyć, że podczas gdy Szema Izrael mówi o „miłości” do Boga (Diliges Dominum Deum tuum 

ex toto corde tuo et ex tota anima tua et ex tota fortitudine tua – Pwt 6,5), to czwarte przykazanie mówi o 

„czczeniu rodziców” (Honora patrem tuum et matrem tuam – Pwt 5,16). Wydawać by się mogło, że bardziej 

naturalne byłoby odwrócenie tych powinności (tzn. dla Boga cześć, dla ludzi miłość). Tak jednak nie jest, 

ponieważ to przykazanie odzwierciedla archaiczny stan starotestamentalnej więzi rodzinnej, kiedy to nie 

miłość, lecz cześć dla rodziców była warunkiem koniecznym i wystarczającym dla uporządkowania 

struktury społecznej. 

 

b. oddawać religijną cześć  

 

Związek z rodzicami jest przedłużeniem naszego związku z Bogiem. To od Boga pochodzi wszelkie 

ojcostwo i macierzyństwo. Dlatego np. Talmud uczy, że każdy z nas ma troje rodziców (Boga, oraz ojca i 

matkę), którym należy się szacunek. „Czcić” rodziców znaczy kochać ich miłością pokrewną do tej, jaka 

należna jest Bogu. Nie ma prawdziwej i głębokiej czci Boga bez czci rodziców, którzy unaoczniają i 

przekazują nam miłość Bożą. Czcząc ojca i matkę czczę jednocześnie samego Boga. Przykazanie to okazuje 

się więc nie tylko wezwaniem do poszanowania więzów krwi i usankcjonowaniem naturalnego prawa. Jest 

ono czymś więcej, powtarza bowiem – w innym kontekście – nakaz miłowania Boga ponad wszystko.  

 

Zasadniczo hebrajskie słowo „czcić” (hebr. kabbed) – podobnie zresztą jak „chwała” (hebr. kabod) – stosuje 

się w Starym Testamencie tylko w odniesieniu do Boga, osób i rzeczy świętych.  

 

Ten sam czasownik, który odnosi się do czci rodziców występuje w tekstach nakazujących czcić Boga (Sdz 

13,17; Iz 29,13; 43,20.23; Ps 22,24; 50,23; 86,9), stąd nakaz oddawania czci rodzicom jest bliski nakazowi 

oddawania czci Bogu. Potwierdzeniem tego są słowa proroka Malachiasza: „Syn powinien czcić ojca, a 

sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież 

szacunek dla Mnie?” (Ml 1,6). „Czcić” oznacza zatem coś więcej niż tylko „szanować”, bo rodzicom 

przyznaje się tu jakby cechy osób świętych. Dla Hebrajczyków życie było sprawą świętą, było jakby 

dotknięciem Boga, który jest jego jedynym Dawcą i Panem. Wszystko, co się wiązało z tą przedziwną mocą, 

która nie była z człowieka, miało charakter święty. „Znaczące jest, że czwarte przykazanie wpisuje się w ten 

kontekst: „Czcij ojca i matkę”, gdyż są oni dla ciebie niejako zastępcami Pana Boga – są tymi, którzy dali ci 



1447 
 

życie, a przez to wprowadzili cię w cały krąg ludzkiego bytowania: rodu, narodu, kultury. Są twoimi 

pierwszymi – po Bogu – dobroczyńcami. Jeśli Bóg sam jest dobry, jest samym Dobrem, to oni mają 

największy udział w tej Jego najwyższej dobroci. A więc: czcij twoich rodziców! Jest tu pewna analogia z 

czcią należną Bogu” (Jan Paweł II, List do rodzin, Gratissimam sane, 15). 

 

Rabin (Juda Patriarcha) uczył: „Miłą w oczach Tego, który rzekł i powstał świat, jest cześć, jaką należy 

okazywać ojcu i matce. On stawia mianowicie na równi cześć i szacunek, które należy okazywać rodzicom, 

z czcią i szacunkiem, które trzeba okazywać Jemu. Również przeklinanie rodziców jest zrównane z 

przeklinaniem Boga. [...] Jest napisane w Księdze Kapłańskiej 19,3: «Każdy z was będzie szanował matkę i 

ojca». I odpowiednio do tego jest napisane w Księdze Powtórzonego Prawa 6,13: «Będziesz miał głęboką 

cześć dla Pana, Boga twego». A więc cześć dla ojca i matki jest zrównana z czcią dla Wszechobecnego. 

 

Jest napisane w Księdze Wyjścia 21,17: «Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią». 

I odpowiednio do tego jest napisane w Księdze Kapłańskiej 24,15: «Ktokolwiek przeklina Boga swego, 

bierze grzech na siebie». Złorzeczenie ojcu i matce jest więc zrównane ze złorzeczeniem Wszechobecnemu” 

(Mekhilta, Bahodesz, rozdz. 8, wyd. Horovitz-Rabin, s. 231; por. Pessiqta Rabbathi, rozdz. 23/24, wyd. 

Friedmann, p. 122 b). 

 

Omawiane przykazanie wznosi pierwotną i naturalną relację między dziećmi a ich rodzicami do poziomu 

więzi moralnej. Mamy tu więc do czynienia – jak w ogóle w Dekalogu – z zasadą moralności naturalnej, 

lecz wzmocnioną i połączoną z potwierdzeniem religijnym. Ta religijna cześć, jaką dzieci winny okazywać 

swoim rodzicom, winna charakteryzować się miłością, życzliwością, troską i czułością. Nawet dla 

wyrażenia ojcostwa Boga, Biblia nie znajduje piękniejszego porównania ponad czułość rodzica czy 

rodzicielki, która tuli niemowlę, „podnosi do swego policzka, schyla się ku niemu i karmi” (Dz 3,4). 

 

3. RODZICE  
 

Warto zauważyć, że tekst przykazania nie odnosi się literalnie do „rodziców”, lecz do „ojca” i „matki”.  

 

Biblijny ojciec jest postacią pierwszoplanową; wokół niego skupia się cały dom. On nim kieruje. Jemu 

podlegają kobiety, dzieci i niewolnicy a także dobra materialne, dlatego rodzina zwana jest czasami „domem 

ojca”. „Ojciec” – poza swoim znaczeniem cielesnym – może oznaczać w Biblii także dziadka (Rdz 28,13), 

pradziadka, lub przodka (1 Krl 15,11). W sensie szerszym stosowano ten termin także na określenie 

nauczycieli, proroków, kapłanów, opiekunów czy doradców.  

 

Z kolei „matka” – poza fizycznym znaczeniem – może oznaczać w Biblii także teściową (Rdz 37,10). „Czcij 

twego ojca i twoją matkę” niektórzy uznają za najstarsze świadectwo przekonania o równości płci, choć w 

Starym Testamencie obecne są teksty, które wyrażają to w sposób jeszcze bardziej jednoznaczny: „Po czym 

Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, 

mężczyzna powiedział: «Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała 

mężatką, bo ta z mężczyzny została wzięta»” (Rdz 2,22-23). Jan Paweł II był przekonany, że tekst ten daje 

wystarczające podstawy do stwierdzenia zasadniczej równości mężczyzny i kobiety pod względem 

człowieczeństwa (Mulieris dignitatem, 6). 

 

Matka winna być tak samo szanowana przez swoje dzieci podobnie jak ojciec. Wymienienie ojca na 

pierwszym miejscu nie pomniejsza znaczenia matki, bo w innych tekstach matka wymieniona jest przed 

ojcem: „Niech każdy boi się swej matki i swego ojca” (Kpł 19,3). To zrównanie – co warto zauważyć – nie 

odpowiada ówczesnemu stanowi społeczeństwa patriarchalnego, w którym nie stawiano mężczyzny na tym 

samym poziomie, co kobietę. Rodzina izraelska miała wówczas strukturę patriarchalną, gdzie ojciec był 

panem i głową domu. Społeczna sytuacja kobiety była w tym czasie drugorzędna, gdyż wciąż pozostawała 

pod władzą mężczyzny (jako dziewczynka była pod władzą swego ojca lub brata, jako żona pozostawała 

pod władzą męża). Mężczyzna – z punktu widzenia prawa – uchodził za pana i właściciela kobiety (Wj 

21,3.22; Pwt 24,2; 2 Sam 11,26). W tej sytuacji można zrozumieć, jak znaczącą zmianę wprowadzało to 
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przykazanie, nakazując czcić po równi ojca i matkę (Pwt 24,3).  

 

W sumie jednak to przykazanie – zdaniem Filona z Aleksandrii – ma szersze znaczenie i nakazuje nie tylko 

poprawną relację między dziećmi a rodzicami, ale również między starcami a młodzieżą, władcami a 

poddanymi, dobroczyńcami a obdarowanymi, panami a niewolnikami (Dekalog). Józef Flawiusz pisze o 

szacunku dla starszych, z których Najstarszym jest Bóg (Przeciw Apionowi, 207).  

 

W podobnym kierunku podąży później Katechizm Kościoła Katolickiego dla którego przykazanie to 

„dotyczy również związków pokrewieństwa z innymi członkami rodziny. Domaga się on okazywania czci, 

miłości i wdzięczności dziadkom i przodkom. Obejmuje wreszcie obowiązki uczniów względem 

nauczycieli, pracowników względem pracodawców, podwładnych względem przełożonych, obywateli 

względem ojczyzny. Przykazanie to obejmuje obowiązki rodziców, opiekunów, nauczycieli, przełożonych, 

urzędników państwowych, rządzących, wszystkich tych, którzy sprawują władzę nad drugim człowiekiem 

lub nad wspólnotą osób” (KKK, 2199). 

 

Cześć i przywiązanie należne rodzicom winno obejmować także innych członków rodziny (rodzeństwo, 

dziadków i nawet dalszych krewnych). Dotyczy to także tych, którzy w jakikolwiek sposób zastępują nam 

rodziców, a więc przełożonych i wychowawców. Nieraz zdarza się, że – w zastępstwie rodziców – w 

znacznym stopniu biorą oni udział w wychowaniu człowieka i nawiązują się z nimi więzy podobne do 

więzów rodzicielskich.  

 

4. DZIECI  
 

Czwarte przykazanie nie jest napisane w stylu kazuistycznym, w którym główne zdanie ma charakter 

warunkowy i zaczyna się od słowa „jeśli”. Tego rodzaju styl przewiduje jakiś przypadek i jego następstwa. 

Przykazanie to jest napisane w stylu apodyktycznym, który – zazwyczaj w drugiej osobie liczby pojedynczej 

– podaje jakiś zakaz („nie będziesz”), albo nakaz („czyń to”) i domaga się jego bezwarunkowego 

przestrzegania.  

 

a. Zazwyczaj zwykliśmy aplikować ten nakaz do małoletnich dzieci, u których cześć okazywana rodzicom 

polega przede wszystkim na okazywaniu im posłuszeństwa. Dlatego zazwyczaj tłumaczymy ten nakaz przez 

polskie: „szanuj rodziców”, „bądź posłuszny woli rodziców”. Szacunek dla rodziców oznacza 

podporządkowanie się niemal wszystkim rodzicielskim nakazom, choć istnieją też pewne wyjątki. Nie 

należy okazywać posłuszeństwa rodzicom, jeśli ci nakazują nam bałwochwalstwo. Generalnie też, nie 

należy czynić niczego, co jest niezgodne z Bożymi prawami, nawet jeśli nakazują nam to nasi rodzice. 

 

Zasadniczo jednak adresatem tego przykazania jest ktoś inny. Jest on przedstawiony w formie „ty”. Kim jest 

ów „ty”, do którego się zwraca to przykazanie? Język hebrajski odróżnia tryb rozkazujący rodzaju męskiego 

od trybu rozkazującego rodzaju żeńskiego. Aby zwrócić się przez „ty” do kobiety, język hebrajski używał 

innej formy. A zatem owo „ty” odnosi się do mężczyzny. Potwierdza to zresztą dalszy ciąg Dekalogu: „Nie 

będziesz pożądał żony bliźniego twego” (Wj 20,17). Owo „ty” nie wskazuje na każdego mężczyznę, ale na 

mężczyznę dorosłego. Potwierdza to nakaz zachowania szabatu: „Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci 

Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani 

twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka 

pośród twych bram” (Wj 20,10). Ściśle rzecz biorąc do przestrzegania tego nakazu jest zobowiązany dorosły 

mężczyzna, posiadający rodzinę i własność. W starożytnym społeczeństwie dorosłe dzieci były osobami, od 

których rodzice mogli najbardziej spodziewać się opieki w podeszłym wieku, gdy nie istniały jeszcze renty 

ani emerytury. Byłoby jednak błędem sądzić, że starymi rodzicami nie mógł się wówczas zaopiekować nikt 

inny poza ich dziećmi, ponieważ w starożytnym Izraelu istniały silne więzy rodowe, dzięki którym człowiek 

– w przypadku, gdy zabrakło najbliższych – mógł liczyć na pomoc dalszych krewnych. 

 

b. Cnota czci rodzicielskiej bywa zaliczana do grupy sprawiedliwości, ma bowiem za przedmiot czci tych, 

którym człowiek po Bogu zawdzięcza największe dobrodziejstwo (życie i wychowanie). Od ścisłej 
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sprawiedliwości różni się jednak ona tym, że czci i wdzięczności winnej rodzicom wymierzyć się nie da, i 

że zazwyczaj nie sposób oddać im tyle, na ile zasługują. 

 

Ogólny nakaz czci rodziców jest sprecyzowany dokładniej w innych tekstach biblijnych, które orzekają 

konkretnie, do czego zobowiązuje cześć rodziców. Właściwy stosunek dzieci do rodziców wyklucza ich 

bicie (Wj 21,15), złorzeczenie im w jakikolwiek sposób (Wj 21,17; Prz 20,20; Syr 3,9-10), lekceważenie 

(Pwt 27,20; Syr 3,12n), krnąbrność (Pwt 21,18-21), wyśmiewanie się z nich (Prz 30,17), krzywdzenie i 

okradanie ich (Prz 28,24-25), napadanie na ojca i wygnanie matki (Prz 19,26). Od strony pozytywnej, idzie 

przede wszystkim o troskę o ich dobre imię, „przykrywanie” ich wad, słuchanie ich napomnień, 

przyjmowanie wskazówek i naśladowanie w dobrym postępowaniu. W momencie śmierci, dzieci 

zobowiązane są do urządzenia rodzicom godnego pogrzebu i zachowania przepisanego czasu żałoby.  

 

Stary Testament daje wiele pozytywnych przykładów poszanowania ojca i matki. Piękną ilustracją takiej 

postawy był Elizeusz. Powołany na proroka, najpierw prosi o możliwość wyrażenia wobec nich swojego 

szacunku: „Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować 

mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą»” (1 Krl 19,20).  

 

Młody Tobiasz – przed podjęciem dalekiej podróży – zachowuje się podobnie jak Elizeusz (Tob 5,17), a 

następnie okazuje swoje posłuszeństwo: „Wszystko coś mi polecił ojcze, uczynię” (Tob 5,1).  

 

c. W tym momencie nie można pominąć kwestii szacunku dla złych rodziców. Tym, którzy mają krytyczny 

stosunek do swoich rodziców i nie bardzo mają za co ich lubić i cenić, rabini zalecają: „Nawet jeśli twój 

ojciec jest grzesznikiem, należy się do niego odnosić z bojaźnią i czcią”. Na ich wady trzeba patrzeć 

miłosiernie, jak na własne i pamiętać, że często wynikają one z trudów życia oraz pomagać im w tym, w 

czym możemy pomóc. Miłość zawsze kieruje się do ludzi, którzy są grzeszni. Czy nie jest to jednak 

bezcelowy masochizm? Nie, ponieważ – po pierwsze – mamy nadzieję, że się nawrócą, a – po drugie – w 

prawdziwej miłości pragniemy raczej obdarzać, aniżeli brać (Dz 20,35). Podobnie postępuje Pan Bóg, który 

kocha także grzeszników. Pan Bóg obdarza równo złych i dobrych, póki żyją, a więc i my winniśmy być 

doskonali podobnie jak Pan Bóg (Mt 5,43-48). Jezus poleca kochać także wrogów; życzyć im dobra, 

nawrócenia i zbawienia.  

 

d. W kontekście czwartego przykazania, św. Jan Paweł II tak apelował do młodzieży: „Teraz chciałbym 

powiedzieć wam o jeszcze jednym konkretnym problemie i wezwać was do uzdrowienia sytuacji, które są 

źródłem ogromnych frustracji i cierpień w wielu rodzinach na całym świecie. Rodzice i starsi czują nieraz, 

że stracili z wami kontakt, i są tym zaniepokojeni, tak jak martwili się Maryja i Józef, kiedy spostrzegli, że 

Jezus zgubił się w Jerozolimie. Z naszej winy wielu starszych rodziców odczuwa osamotnienie. Jest tak czy 

nie? Nie powinno tak być! Powinno być inaczej! Ale czasem tak się dzieje. Nieraz jesteście bardzo 

krytyczni wobec świata dorosłych – ja sam byłem taki jak wy – a czasem oni są bardzo krytyczni wobec was 

– to też jest prawdą. Nie ma w tym nic nowego i czasem ta krytyka ma realne podstawy. Pamiętajcie jednak 

zawsze, że zawdzięczacie swoim rodzicom życie i wychowanie. Pamiętajcie o długu, jaki macie wobec 

swoich rodziców, i o czwartym przykazaniu, które bardzo zwięźle wyraża nakazy sprawiedliwości wobec 

nich (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2215). W większości przypadków to oni zadbali o wasze 

wykształcenie, nie szczędząc ofiar. Dzięki nim zostaliście wprowadzeni w dziedzictwo kulturowe i 

społeczne waszej wspólnoty, kraju, ziemi rodzinnej. Mówiąc ogólnie, to wasi rodzice byli dla was 

pierwszymi nauczycielami wiary. Rodzice mają zatem prawo oczekiwać od swoich synów i córek 

dojrzałych owoców swoich trudów, podobnie jak dzieci i młodzież mają prawo oczekiwać od rodziców 

miłości i opieki, które zapewnią im zdrowy rozwój. Wszystko to jest zawarte w czwartym przykazaniu. 

Czwarte przykazanie jest bardzo bogate. Zachęcam was do rozważenia czwartego przykazania Bożego z 

Dekalogu. Wzywam was, byście budowali mosty dialogu i porozumienia ze swoimi rodzicami. Nie trwajcie 

w wyniosłym odosobnieniu! Porozumienie! Miłość! Wywierajcie zdrowy wpływ na społeczeństwo, 

pomagając mu obalać bariery, które wyrosły miedzy pokoleniami. Żadnych barier! Żadnych barier! 

Wspólnota pokoleń, wspólnota rodziców i dzieci! Wspólnota!” (Jan Paweł II, Homilia na Mszy św. 

kończącej X Światowe Dni Młodzieży, Manila – 15.01.1995). 
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5. CHRYSTUS 
 

a. W sprawie czci należnej rodzicom zabrał głos także Jezus. Dla Niego punktem odniesienia dla 

kształtowania miłości we wspólnocie chrześcijańskiej była miłość rodzinna (por. Mk 3,33-35).  

 

Jezus wskazuje na to w rozmowie z bogatym młodzieńcem. Na pytanie: „«Nauczycielu dobry, co mam 

czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» - Jezus odpowiada: «Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie 

kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę»” (Mk 10,19; Łk 18,20). W tych 

słowach przypomina On swojemu rozmówcy powinności wynikające z Dekalogu. 

 

Troska o rodziców jest dla Jezusa ważniejsza niż praktyki kultowe (Mt 15,1-6). Za nieprzestrzeganie tej 

reguły krytykował On faryzeuszy: „I mówił do nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją 

tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub 

matce, niech śmiercią zginie. A wy mówicie: «Jeśli kto powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem 

[złożonym w ofierze] jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie» – to już nie pozwalacie mu 

nic uczynić dla ojca ni dla matki. I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. 

Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie” (Mk 7,9-13). Obowiązek troski o rodziców był dla Jezusa 

ważniejszy niż składanie ofiar, bo miłość bliźniego jest ważniejsza od ofiary (Mk 12,33). 

 

Do czwartego przykazania powraca też List do Efezjan: „Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym 

rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą – aby 

ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych 

dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie!” (Ef 6,1-4).  

 

b. Domagając się czci dla rodziców, Jezus podkreślił jednocześnie, że: „Więzy rodzinne, chociaż są ważne, 

nie mają charakteru absolutnego” (KKK, 2232). One winny być podporządkowane czci dla Boga. Wynika to 

z pierwszeństwa Boga przed wszelkimi sprawami ludzkimi. Jezus uczy, że nie należy miłować ludzi, nawet 

najbliższych, bardziej niż Boga. „Kto swego ojca lub swoją matkę miłuje bardziej niż mnie, nie jest mnie 

godzien” (Mt 10,37; por. Mt 8,22; 10,37; 19,29; Łk 14,26). Tym samym nasz Zbawiciel przypomina, że 

chrześcijanie ¬winni uważać Boga za swoją najwyższą wartość, większą aniżeli rodziców. Niektórych ludzi 

gorszy mocna wypowiedź Jezusa, która do tego nawiązuje: „Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie nienawidzi 

swego ojca i swo¬jej matki, swej żony i swoich dzieci, swoich braci i swoich sióstr, a nawet swo¬jego 

życia, nie może być moim uczniem” (Łk 14,26). W rzeczy samej ta wypowiedź nie przeciwstawia się wcale 

obowiązkowi szacunku dla rodziców, ona jedynie zwraca nam uwagę na to, że Stwórcę należy postawić 

zawsze i wszędzie ponad stworzenie. 

 

6. CZCIĆ LUDZI STARSZYCH 
 

W Nowym Testamencie słowo „ojciec” i „matka” występuje nie tylko w znaczeniu węższym, ale również w 

sensie przenośnym:  

   

 Jezus na krzyżu powiedział do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”, a do Jana: „Oto Matka twoja” (J 

19,26-27); 

 „Wdowy spełniające funkcje w gminie chrześcijańskiej niech będą dla ciebie jak rodzona matka” (1 

Tm 5,2); 

 Św. Paweł z kolei nazywa siebie „ojcem” gminy w Koryncie: „Ja to właśnie przez Ewangelię 

zrodziłem was w Chrystusie Jezusie” (1 Kor 4,15); 

 „Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką” (Mt 12,50).  

 „Starszego wiekiem nie strofuj, lecz nakłaniaj prośbą jak ojca” (1 Tm 5,1); 
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 „Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi jako mającemu 

władzę, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś 

pochwały tym, którzy dobrze czynią” (1 P 2,13-14; por. Rz 13,1-2); 

 „Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli” (Hbr 13,17). Polecenia władzy i 

przełożonych należy wypełniać, jeśli nie są one sprzeczne z prawem Bożym, prawem naturalnym 

oraz sumieniem. Gdy są z nimi sprzeczne, wtedy trzeba „bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29). 

 

Duch Ewangelii każe nam wypełniać to przykazanie nie tylko w stosunku do rodziców, ale w ogóle wobec 

ludzi starszych (Pwt 19,32). To prawda, że na stare lata człowiek zaczyna być niekiedy nieznośny. 

Przychodzą niekorzystne zmiany fizjologiczne, zmniejsza się umiejętność dostosowania do nowych sytuacji, 

a bywa i tak, że ujawniają się szczególnie ostro różne wady, jakie człowiek w sobie hodował w ciągu całego 

życia. Niemniej jednak, nieraz krzywdzimy bezwiednie starych rodziców, tylko dlate¬go, że nie mamy w 

zwyczaju wczuwać się w drugiego człowieka.  

 

Mimo woli narzuca się też pytanie: Jak daleko odeszliśmy od ducha tego przykazania? Tysiące dzieci odsyła 

dzisiaj rodziców do domu starców i znajduje ku temu dziesiątki racjonalnych uzasadnień a nierzadko każe 

im też umierać w opuszczeniu i samotności. Tym samym pozbawia swoich rodziców tego, czego im 

najbardziej potrzeba: bliskości osoby ukochanej, odrobiny życzliwości i ludzkiego ciepła. Piękne nazwy 

typu: „Dom Spokojnej Starości” – w zestawieniu z rzeczywistością – brzmią jak gorzka ironia. Nasz wiek 

często szczyci się swoim humanizmem, a zapomina o tym, że ci, którzy się wstydzą swoich prostych, 

niewykształconych rodziców nie zasługują na miano syna lub córki i przynoszą hańbę człowieczeństwu (2). 

 

„Tam gdzie przykazanie to jest akceptowane i wiernie zachowywane – uczył św. Jan Paweł II - ludzie starzy 

nie muszą się obawiać, że zostaną uznani za bezużyteczny i kłopotliwy ciężar. Przykazanie poucza też, że 

należy okazywać szacunek tym, którzy żyli przed nami oraz ich dobrym dziełom: «ojciec i matka» 

oznaczają tu również przeszłość, więź między kolejnymi pokoleniami, dzięki której możliwe jest samo 

istnienie narodu” (Jan Paweł II, Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku, 12).  

 

7. KOŚCIÓŁ  
 

a. Jako chrześcijanie mamy na ziemi jeszcze jedną Matkę, jest nią Kościół. Podobnie jak matka ziemska 

urodziła nas i wychowała jako ludzi, tak Ecclesia, Matka-Kościół, urodziła nas i wychowuje jako dzieci 

Boże. Urodziła nas przez chrzest do życia Bożego, podtrzymuje to życie sło¬wem Bożym i Ciałem 

Pańskim, pielęgnuje nas i leczy za pomocą sakramentu pokuty. Głosząc słowo Boże, Kościół objawia 

rodzinie chrześcijańskiej jej prawdziwą tożsamość, to, czym ona jest naprawdę i czym powinna być wedle 

zamysłu Bożego. Sprawując sakramenty – wzbogaca i umacnia rodzinę chrześcijańską łaską Chrystusa. 

 

Oczyma wiary nie tylko dostrzegamy w Kościele zasłu¬żoną i czcigodną instytucję religijną, lecz przede 

wszyst¬kim Matkę, która otrzymuje swoją duchową płodność od samego Ducha Świętego. Której dary 

przekraczają wszelkie ludzkie możliwości (por. Ga 4,21-31; Iz 66,10n).  

 

„Nie może mieć w Bogu Ojca, dla kogo Kościół nie jest Matką” – uczył w okresie prześladowań święty 

Cy¬prian. Cyprianowi chodziło o uświado¬mienie chrześcijanom, jak żywotnie ważna jest dla nas 

nadprzyrodzona jedność z Matką Kościołem i korzy-stanie z jej macierzyńskiej pracy.  

 

b. Wdzięczna miłość do Kościoła wynika z faktu, że został on założony przez Chrystusa i z Jego wyraźnej 

woli ma być społecznością „braci” (Łk 22,31). Dlatego miłość do Kościoła wyraża się przez chętne 

niesienie pomocy potrzebującym. Chociaż dla chrześcijanina każdy człowiek jest „bliźnim”, to jednak w 

sposób najbardziej chętny winien on okazywać miłość czynną tym, którzy są w potrzebie: „Jeśliby ktoś 

posiadał majętność tego świata i wiedział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamykał przed nim swe serce, to 

jak może w nim trwać miłość Boża?” (1 J 3,17; por. 1 Kor 11,20-21). 
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Szczególne obowiązki wypływające z miłości spoczywają w tym względzie na nas w stosunku do braci 

słabszych we wierze. Jedna z najważniejszych powinności jakie ciążą na nas, to nie narażanie ich na 

zgorszenie (Mt 18,6). Umacnianie ich jest nie tylko obowiązkiem „proroków”, „ewangelistów, pasterzy i 

doktorów” (Ef 4,11), ale też „najzwyklejszych wiernych” (1 Kor 3,9).  

 

Nie zawsze ludzie będący w Kościele stanowią idealną społeczność (Flp 3,18; 1 Kor 5,11; fałszywi bracia 

Ga 2,4n; 2 Kor 11,26). Założony przez Chrystusa Kościół obejmuje w swoim łonie i świętych, i 

grzeszników, dlatego św. Paweł w Liście do Rzymian napomina nas: „Nie bierzcie więc ze struktur (dosł.: 

postaci) tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” (Rz 12,2).  

 

Grzech nienawiści do Kościoła, tak do hierarchii, jak i do laikatu jest odrzuceniem samego Chrystusa. 

Chrześcijańską odpowiedzią na nienawiść może być tylko odpowiedź miłości nieprzyjaciół (Mt 5,14-16); 

nie ma i nie może być innej. 

 

c. Gdy idzie o szacunek Kościoła dla sfery politycznej, to najpierw sam „Kościół, który z racji swojego 

posłannictwa i swojej kompetencji w żaden sposób nie może być sprowadzony do wspólnoty politycznej, 

jest znakiem i zarazem stróżem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej. «Kościół [...] szanuje [...] i 

popiera polityczną wolność i odpowiedzialność obywateli»” (KKK, 2245).  

 

Następnie, Kościół zachęca sferę polityczną do uszanowania Boga i człowieka. „Kościół zachęca władze 

polityczne, by w swoich sądach i decyzjach opierały się na inspiracji płynącej z prawdy o Bogu i o 

człowieku. Społeczeństwa, które ignorują tę inspirację lub też ją odrzucają w imię swej niezależności 

względem Boga, są zmuszone do szukania w sobie lub do zapożyczania od jakiejś ideologii swych odniesień 

i swego celu. Nie dopuszczając do  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 81. Poznańska Piesza Pielgrzymka - Jasna Góra, 

15.7.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Nawrócenie Mojżesza. Wejście 81. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną 

Górę (Jasna Góra – 15.07.2015).  

 

Czcigodni Ojcowie Paulini, Kustosze jasnogórskiego sanktuarium,  

Księże Tomaszu, Kapelanie Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki,  

Księże Rafale, Ojcze Duchowny Pielgrzymki, 

Drodzy kapłani, Przewodnicy grup, 

Klerycy, 

Kochani Pielgrzymi,  

Drodzy rodzice, krewni i przyjaciele pielgrzymów, 

Uczestnicy Pielgrzymki Duchowej,  

Członkowie służb liturgicznych, muzycznych, medycznych, porządkowych i logistycznych, 

Gospodarze przyjmujący gościnnie pielgrzymów, 

Słuchacze Katolickiego Radia Emaus!  

   

Drodzy Pielgrzymi, przybywszy na Jasną Górę – po pokonaniu długiej i uciążliwej drogi – znaleźliście się 

wreszcie u celu waszej wędrówki. W sanktuarium Jasnogórskiej Pani. To ona i miłość do Niej pozwoliła 

wam pokonać wszelkie trudności i przyprowadziła tutaj, na to święte miejsce. A teraz nadszedł czas 

dziękczynienia.  

 

W nastroju radości i dziękczynienia wysłuchaliśmy przed chwilą opowiadania o „płonącym krzewie” (Wj 

3,1-21), które jest ilustracją nawrócenia Mojżesza i może wiele pomóc w zrozumieniu na czym polega nasze 
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nawrócenie.  

 

1. KRZEW GOREJĄCY MOJŻESZA 
 

a. Osoba Mojżesza należy do wybitnych bohaterów biblijnej wiary. Pierwszy krok ku takiej wierze Mojżesz 

uczynił „na pustkowiu”, czyli na osobności, w milczeniu, gdzie człowiek może głębiej wejść w samego 

siebie, może wsłuchać się w swoje serce, może odkryć swoje życiowe powołanie.  

 

W głębi pustyni, u podnóża góry Horeb, Mojżesz dostrzegł Anioła Pańskiego. Autorzy natchnieni czasami 

nazywają Boga „Aniołem Pańskim”, aby uniknąć wymawiania Imienia Bożego. Dlatego w tym 

opowiadaniu mowa jest najpierw o tym, że Mojżeszowi ukazał się „Anioł Pański w płomieniu ognia ze 

środka krzewu” (Wj 3,2). Następnie, mówi się o Panu: „Gdy zaś Pan [יְהי  ,ujrzał, że Mojżesz podchodził [ְּי

żeby się przyjrzeć”. W końcu wymienia się Boga: „zawołał Bóg [ְּא ִיר  do niego ze środka krzewu” (Wj [אי

3,4; por. podobną zmienność nazwy w Rdz 16,7-13; 21,17-20; 22,1.11.15). A zatem Anioł Pański to sam 

objawiający się Bóg. Posłannik jest tak ściśle złączony z Posyłającym, że wydają się jednym. Z uwagi na to 

wydarzenie Księga Powtórzonego Prawa nazwie Boga dziwnym imieniem: „Mieszkaniec krzaku” (33,16).  

 

Ponieważ nikt nie jest w stanie przeżyć objawienia się samego Boga („żaden człowiek nie może oglądać 

mojego oblicza i pozostać przy życiu” – Wj 33,20), dlatego Bóg objawił się Mojżeszowi pod postacią 

posłańca Pańskiego (Zagnugael – anioł Tory, Nauczyciel Mojżesza – wg. Targumu Jonatana). Widzenie 

stworzenia zamiast Stwórcy pozwala człowiekowi zachować życie (por. Rdz 16, 7.13).  

 

Dzieje Apostolskie powiedzą później: „Po czterdziestu latach ukazał mu się na pustyni góry Synaj Anioł 

Pański w płomieniu ognistego krzaka” (Dz 7,30). Ten Anioł miał odtąd stać się nieodłącznym towarzyszem 

Mojżesza: „Tego właśnie Mojżesza, [...] Bóg wysłał jako wodza i wybawcę pod opieką anioła, który się mu 

ukazał w krzaku” (Dz 7,35).  

 

b. Na pustkowiu Mojżesz dostrzegł coś bardzo intrygującego: „Krzew płonął ogniem, a nie spłonął od 

niego”. Skromny, pospolity krzew, który płonie, lecz się w ogóle nie spala. Mogła to być zapowiedź 

przyszłego, nieustannego ognia, palącego się dzień i noc na ołtarzu całopaleń w świątyni jerozolimskiej 

(„Ogień nieustanny będzie płonąć na ołtarzu – nigdy nie będzie wygasać!” – Ignis est iste perpetuus – powie 

Wulgata w Kpł 6,6). Żydzi ogień ten utożsamiają zazwyczaj ze światłem menory. Ten wieczny ogień uczy 

nas czegoś o naturze Boga: „Bo Pan, Bóg wasz, jest ogniem trawiącym” (Pwt 4,24). W takich 

okolicznościach powraca pytanie grzeszników z Księgi Izajasza: „Kto z nas wytrzyma przy trawiącym 

ogniu? Kto z nas wytrwa wobec wieczystych płomieni?” (33,14). 

 

A jednak był ktoś, kto tego dokonał. Tą osobą – według Ojców Kościoła – była Maryja. Tylko Ona była w 

stanie nieść w sobie Tego, który „jest ogniem trawiącym” (Pwt 4, 24). O Niej śpiewamy w Godzinkach: 

„Tyś Krzak Mojżeszów, boskim ogniem gorejąca”. Matka, która dała światu Syna Bożego pozostaje 

nienaruszona w swoim dziewictwie, podobnie jak ów płonący krzew, który nie doznaje żadnego uszczerbku 

od płomieni. Św. Bonawentura wpatrzony w to wydarzenie w ten sposób wyjaśnia jego sens: „krzak płonął 

ogniem, a nie spłonął od niego (Wj 3, 2), co by można odnieść do błogosławionej Dziewicy, która wydała 

na świat Syna Bożego i Światłość, nie doznając przy tym zepsucia”.  

 

c. „Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego 

krzew się nie spala?” Zazwyczaj nasze spotkanie z Bogiem - w początek naszej wiary - rozpoczyna się od 

zdumienia. Mojżesz był całkowicie zdziwiony tym, co się wydarzyło.  

 

Próbuje podejść, ale zostaje powstrzymany przez głos Boga. „Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, 

żeby się przyjrzeć, zawołał <Bóg do> niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu”. Tak, Pan Bóg nie 

zwraca się do nas w formie bezosobowej, ale woła nas po imieniu. Zwraca się nie tylko do naszego rozumu, 
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czy do naszego serca, ale do całej naszej osoby.  

 

Człowiek zaś odpowiada: „Oto jestem”. Na ten wewnętrzny głos dochodzący do nas od Boga odpowiadamy 

całym sobą. A droga, jaką trzeba przy tej okazji pokonać nie jest zwykłą, fizyczną drogą, lecz drogą 

duchową. Człowiek – krok po kroku – zbliża się wewnętrznie do Boga i – nie będąc w stanie do końca 

poznać swojego boskiego Rozmówcy – odpowiada: „Oto jestem”.  

 

„Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest miejscem świętym”. O ile 

wkładanie sandałów na nogi jest znakiem przygotowania się do wyruszenia w drogę (por. Dz 12,8), o tyle 

zdjęcie sandałów oznacza zatrzymanie się, postój, odpoczynek. Pielgrzymi na widok tego miejsca świętego 

okazują swój szacunek i pokorę; stają wobec niego jako słudzy (por. Łk 15,22). Cudem nie jest jeszcze 

uświadomienie sobie, że przebywamy w obecności Boga, cudem jest wyczucie świętości miejsca. Tego 

rodzaju wyczucie charakteryzowało ludzi Biblii: „A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: «Prawdziwie 

Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem». I zdjęty trwogą rzekł: «O, jakże miejsce to przejmuje grozą! 

Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!»” (Rdz 28,16-17; por. Joz 5,13-15). To objawienie Boże 

miejsce pospolite (pustynię) czyni miejscem świętym (Rdz 28,13-17; por. Wj 19,12-13; por. Lb 4,15; 8,19).  

 

Zdejmując swoje sandały z nóg Mojżesz uczy nas, że poczucie świętości miejsca jest znakiem autentycznej 

religijności. Odczucie świętości miejsca, w którym przebywa Bóg, nie jest wytworem archaicznej kultury, 

ale istotną cechą prawdziwej religii. Bóg – nawet wtedy, kiedy rozmawia z człowiekiem – pozostaje 

niedostępny. Niestety, dzisiaj jesteśmy często świadkami całkowitego braku szacunku dla miejsca świętego. 

Często zachowanie ludzi i ich strój w kościele niewiele odbiega od zachowania w barze i świadczy o 

całkowitym zaniku poczucia sacrum, czyli o braku cnoty religijności.  

 

„Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.” Nasze spotkanie z Bogiem zaczyna się od 

„zasłonięcia twarzy”, czyli od przyjęcia postawy, która akceptuje niewymowną różnicę między stworzeniem 

a Stwórcą; która wyraża hołd wobec Boga, który jest „zawsze większy” (św. Augustyn, Enarratio in 

Psalmos, 62,16). Zaczyna się od okazania bojaźni Bożej, która jest wyrazem wiary w obecność Boga i jego 

działanie w historii. Postawa Mojżesza zapowiada zachowanie przyszłych arcykapłanów wstępujących do 

miejsca świętego świątyni jerozolimskiej.  

 

d. I wtedy Pan Bóg objawia Mojżeszowi swoją tożsamość. Przedstawia się Mojżeszowi na dwa sposoby. 

Najpierw nazwie siebie: „Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. 

Dzięki temu poznajemy, że nie jest On Bogiem filozofów ani idei, ale jest osobą, Bogiem historii, Bogiem 

konkretnych ludzi; otwartym i kochający nas.  

 

Dalej: „odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom 

Izraela: JESTEM posłał mnie do was» (Wj 3,14). Bóg przedstawia się Imieniem, którego znaczenie trudno 

rozszyfrować. Rupert z Deutz zwraca naszą uwagę na to, iż w tej scenie krzaku gorejącego Bóg określa się 

dwoma różnymi imionami („Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 

Jakuba” oraz „Jestem, który jestem”). Pierwsze imię wskazuje na to, że Bóg pragnie uczcić wiarę 

patriarchów (Hbr 11). Drugie imię określa z kolei naturę Boga. Nie są to bynajmniej jedyne imiona Boga, 

jakie znamy. W Starym Testamencie można ich znaleźć przynajmniej 70 (por. Pardes Lauder, t. 4, 117-119). 

 

„Jestem tym, który istnieje”, w sensie egzystencjalnym (tak to interpretuje grecka Septuaginta: ego eimi ho 

on, czyli „Jestem Będącym”), podczas gdy inni bogowie w ogóle nie istnieją.  

 

„Jestem tym, który jest”, tzn. nie jest ani tym, ani tamtym. On jest Jedyny, Nieporównywalny, całkowicie 

Inny; przekraczający ludzkie możliwości pojmowania. Wszystkie nasze wysiłki zrozumienia Go, nasze 

pojęcia i obrazy zmierzające do uchwycenia Jego natury będą niewystarczające (mistyka apofatyczna, albo 

tzw. via negationis twierdzi, że łatwiej jest powiedzieć kim Bóg nie jest, aniżeli kim Bóg jest. W ten sposób 

Imię Boże pozostaje dla nas w dalszym ciągu tajemnicą – Rdz 32,30; „Już teraz, zanim się to stanie, mówię 

wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM” – J 13,19) – powie o sobie Jezus. 



1455 
 

 

„Jestem tym, który działa, który jest Stworzycielem („dlatego lud mój pozna moje imię, zrozumie w ów 

dzień, że JA JESTEM Tym, który mówi: Otom Ja!” – Iz 52,6). On daje życie, jest jego „początkiem.”  

 

„Jestem, który będę”. Jestem takim, jakiego Mnie poznacie, gdy zastanowicie się nad moim działaniem na 

waszą korzyść („Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich” – J 8,24). 

 

„Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu” (Wj 3, 7.10). Po 

poznaniu Imienia, czyli tożsamości Boga, Mojżesz usłyszy, że jest wezwany do spełnienia niezwykle 

trudnego zadania; do wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej: „Tego właśnie Mojżesza, [...] Bóg 

wysłał jako wodza i wybawcę” (Dz 7,35). Jest to zadanie, przed którym Mojżesz się broni ze wszystkich sił, 

wskazując na swoją małość i niedoskonałość.  

 

W końcu jednak nawraca się i przystaje na wykonanie swego zadania, które daleko przekracza jego ludzkie 

możliwości. Doświadczył tego, że Bóg JEST i usłyszał, że nie będzie nigdy zdany tylko na własne siły: „Ja 

zawsze będę z tobą”.  

 

2. NASZ KRZEW GOREJĄCY  

 

To jest nawrócenie jakiego oczekuje od nas Bóg. Nie tylko uwierzyć że Bóg JEST, ale także uwierzyć, że 

On jest ze mną. Gdy w naszych czasach, w których wierze na rozległych obszarach ziemi grozi zgaśnięcie 

płomienia, naszym priorytetem jest ukazanie w naszym działaniu tego, że Bóg JEST rzeczywiście z nami. 

Naszym zadaniem jest otwarcie ludziom dostępu do Boga. Nie do jakiegoś boga, ale tego Boga, który 

przemawiał na Synaju. Do tego Boga, którego oblicze rozpoznajemy w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i 

zmartwychwstałym, czyli w miłości, posuniętej aż do końca (por. J 13,1).  

 

„Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą” (Wj 3,5). Stając w obliczu tego 

sanktuarium zdjęliśmy w duchu nasze sandały. Stanęliśmy tu jako słudzy. Gdy ponownie je założymy, 

opuścimy to miejsce i rozejdziemy się, aby dokonać samemu naszego nawrócenia. Aby przejść z krainy 

grzechu do łaski. Z naszego Egiptu do naszej Ziemi Obiecanej. Aby zaistniała w naszej duszy przestrzeń 

otwarta w posłuszeństwie na Boga.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Dziewico Matko Boga, Córko twego Syna, wstawiaj się za nami u Chrystusa i pozwól, aby wszystkie 

polskie rodziny – tak te, które wyróżniają się chrześcijańskich życiem, jak i te, które zapomniały o swoim 

dziedzictwie – mogły żyć w pokoju i zgodzie aż zjednoczą się ostatecznie w jednym Ludzie Bożym, ku 

chwale Przenajświętszej i Niepodzielnej Trójcy. Ku chwale naszej Jasnogórskiej Matki. Amen.  

Inauguracja urzędowania Prezydenta RP, 6.8.2015 

Abp Stanisław Gądecki, Wstęp do Mszy świętej inaugurującej urzędowanie nowego Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej (6.08.2015).  

   

Z Archikatedry Warszawskiej, z tak szczególnego miejsca dla dziejów naszej Ojczyzny, ku któremu kierują 

się dzisiaj serca i myśli naszych rodaków z kraju i zagranicy, pragnę - na początku tej Eucharystii - 
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skierować słowa serdecznego powitania i pozdrowienia do wszystkich tutaj obecnych oraz do każdego, kto 

uczestniczy w tej liturgii za pośrednictwem mediów.  

Witam najpierw z należnym szacunkiem Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,  

   

Witam Szanownych Marszałków Sejmu i Senatu,  

Szanownych Posłów i Senatorów,  

Witam Jego Eminencję Księdza Kardynała,  

Nuncjusza Apostolskiego,  

Prymasa Polski, Księży Arcybiskupów, Biskupów,  

Przedstawicieli Kościołów, Związków wyznaniowych i innych religii,  

Wszystkich obecnych tutaj Kapłanów i Osoby życia konsekrowanego,  

Każdego z obecnych tutaj wiernych!  

   

1. W dzisiejsze święto Przemienienia Pańskiego - oczom naszej duszy - ukazuje się Jezus, który bierze ze 

sobą trzech uczniów na górę wysoką, aby ukazać im swoją boską chwałę. „Aby wydarzenia obecne 

pomogły im uwierzyć w przyszłe". Pragnie On, by blask tej chwały rozświetlił ich serca wtedy, kiedy On 

sam będzie przechodził przez gęste ciemności męki i śmierci krzyżowej. Kiedy upływający czas 

oczekiwania mógłby ich opanować duchem niewiary.  

   

Aby osiągnąć ten cel Jezus posługuje się metamorfozą; używa wydarzenia, któremu towarzyszy światło i 

dźwięk. Najpierw Jezus - którego postać (morfē) została zmieniona - promieniuje światłem. To jakby ukryte 

bóstwo - przebijając się przez ściany ciała - rozbłysło blaskiem chwały samego Boga. Apokalipsa powie: 

„Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia" (Ap 1,13). Następnie 

uczniowie usłyszą dźwięk głosu Ojca niebieskiego, docierającego do ich serc: „To jest Syn mój umiłowany, 

Jego słuchajcie!" (Mk 9,7; por. Iz 42,1-2; Ps 2,7).  

   

Ten Boży głos obwołuje Jezusa nowym Mojżeszem, najwyższym autorytetem wiary, którego będą słuchać 

ludzie wiary wszystkich czasów i wieczności (Mt 17,5; Dz 3,22). Odtąd Bóg będzie zwracał się do nas w 

sposób definitywny przez Jezusa, któremu powierzył władzę królewską. Któremu służą [dobrze lub źle] 

wszystkie narody, ludy i języki. Którego panowanie jest wiecznym panowaniem. Którego królestwo nie 

ulegnie zagładzie (por. Dn 7,14).  

   

Ku owej Górze Przemienienia trzeba nam zatem podążać. Biegnijmy tam ufni i radośni. Cóż bardziej 

szczęśliwego, cóż wspanialszego, jak być z Bogiem, do Niego się upodabniać i trwać w Jego światłości? 

Gdzie - mając Boga w swoim sercu - wszystko jest wypełnione światłem, szczęściem, radością i weselem, 
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gdzie wszystko w naszym sercu jest pokojem, pogodą i słodyczą (por. św. Anastazego Synaickiego, Kazanie 

na uroczystość Przemienienia Pańskiego). Gdzie wszystko - z pomocą Ducha Pańskiego - podlega 

odrodzeniu tak w sensie indywidualnym, jak i społecznym.  

   

2. W ten nieustający bieg dziejów zbawienia - nad którymi władzę sprawuje Chrystus - wpisuje się także 

historia naszej Ojczyzny i nasze osobiste dzieje. Wpisuje się w niego także kolejne zaprzysiężenie i 

rozpoczęcie służby przez nowego Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.  

   

W takiej chwili przychodzą samoistnie na myśl zalecenia Apostoła Pawła: „Zalecam przede wszystkim - 

uczy św. Paweł - by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich 

ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z 

całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który 

pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2, 1-8).  

   

Zgodnie więc z zaleceniem Apostoła kierujemy teraz nasze myśli ku Bogu, prosząc Go o wszelkie 

błogosławieństwo dla Pana Prezydenta, a razem z nim o wszystkie konieczne dary Ducha Świętego, aby 

mógł on jak najowocniej „w obszarze swoich specyficznych zadań, angażować się ze wszystkich swoich sił 

w poszukiwanie i urzeczywistnianie tego, co służy dobremu funkcjonowaniu całej wspólnoty obywatelskiej 

naszej Ojczyzny" (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2236), abyśmy wszyscy mogli żyć w szczęściu i 

pokoju dla Boga i Ojczyzny.  

   

W szczególności upraszajmy dla niego ducha miłości Ojczyzny i ducha pokory. Najpierw ducha miłości, 

którym kierowany Jezus przygotowywał swoich uczniów - na Górze Przemienienia - do zrozumienia tego, 

że miłość do swojego ludu domaga się „wydania" samego siebie za ten lud (por. Ef 5,1). Rządzący winien 

przede wszystkim „kochać swój lud". Rządzący, który nie miłuje swojego narodu, nie może nim dobrze 

rządzić. Następnie błagajmy o ducha pokory. W Jezusie Bóg uniżył samego siebie przyjmując postać 

człowieka, a dalej „stając się posłusznym aż do śmierci" (Flp 2,8). Rządzący chrześcijanin winien być 

również człowiekiem pokornym. Obie cnoty rządzącego - umiłowanie ludu i pokora - są bardzo potrzebne. 

Każdy człowiek, który podejmuje się sprawowania władzy, winien postawić sobie te dwa pytania: czy 

kocham mój lud, aby mu jak najlepiej służyć? Czy jestem na tyle pokorny, ażeby wysłuchać opinii innych i 

wybrać dla niego najlepszą drogę?  

   

Panie Prezydencie, modlimy się dzisiaj także o to, abyś - przy podejmowaniu decyzji - patrzył w przyszłość, 

kierując się radą, która jest zgodna z tradycją przodków i naturą Rzeczypospolitej. Każdy naród ma 

bowiem innych charakter i inne kształtowały go i kształtują okoliczności. Działając zgodnie z jego naturą 

przyczynisz się do uzdrowienia Ojczyzny, działając zaś wbrew jego naturze niechybnie ją osłabisz.  

   

3. Bądź też w pełni przekonany o tym, że kiedy Kościół - w czasie Twojego urzędowania - zabierze głos w 

sprawach związanych z życiem społecznym i politycznym, to nie w tym celu, by sprawować władzę 

polityczną albo odbierać komukolwiek prawa do wolności opinii w konkretnych sprawach. Kościół pragnie 

jedynie kształtować i oświecać sumienia wiernych - a zwłaszcza tych, którzy poświęcają się działalności 
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politycznej - by ich wysiłki przyczyniały się zawsze do integralnego postępu człowieka i dobra wspólnego. 

Przez swoje nauczanie społeczne Kościół nie pragnie uczestniczyć w rządzeniu Polską. Niewątpliwie 

natomiast nakłada na wiernych moralny obowiązek wierności przekonaniom; obowiązek wpisany w ich 

sumienie, które jest jedno i niepodzielne.  

   

Nie zapominajmy wreszcie i o tym, że początek jest w naszych rękach, ale koniec jest w rękach boskich.  

Dlatego każdy rządzący winien zakładać, że kiedyś będzie musiał oddać urząd swojemu następcy. Niech 

więc zawczasu zabiega o to, aby zapewnił sobie miejsce w niebie i w dobrej pamięci przyszłych pokoleń.  

   

Abp Stanisław Gądecki  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Ekologia integralna, 16.8.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Ekologia integralna. Uroczystości patronalne ku czci świętego Rocha (Mikstat 

- 16.8.2015)  

   

Spotykamy się dzisiaj w Mikstacie - w dzień upamiętniający śmierć św. Rocha - na wielkim odpuście ku 

jego czci. Na ten odpust przybywają tutejsi parafianie, mieszkańcy okolic oraz różnych regionów Polski, a 

także weterynarze (odkąd kard. Józef Glemp ogłosił świętego Rocha patronem polskich lekarzy weterynarii 

- 9.10.2001).  

   

Zamiast mówić o św. Rochu, który jest wam doskonale znany, chciałbym w takim momencie - myśląc 

szczególnie o obrzędzie poświęcenia zwierząt - podjąć teraz niezwykle aktualny temat, a mianowicie 

ekologię, tak jak została ona przedstawiona w ostatniej encyklice papieża Franciszka Laudato sì. W tej 

encyklice Ojciec Święty poruszył cztery główne zagadnienia wchodzące w skład ekologii, zwanej tam 

„troską o wspólny dom". Do tych zagadnień należą:  

   

- powszechna komunia stworzeń,  

- ekologia integralna,  

- solidarność zewnątrz- i wewnątrzpokoleniowa,  

- nawrócenie ekologiczne.  

   

   

1. POWSZECHNA KOMUNIA  
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Po pierwsze, papież zwraca nam uwagę na powszechną komunię, czyli powszechną więź między 

wszystkimi stworzeniami. Wszystkie byty stworzone, „będąc stworzonymi przez tego samego Ojca, są 

zjednoczone niewidzialnymi więzami i tworzą rodzaj uniwersalnej rodziny, wspaniałej komunii 

pobudzającej do świętego, serdecznego i pokornego szacunku. [...] «Bóg złączył nas tak ściśle z 

otaczającym światem, że [...] możemy ubolewać nad wymarciem jakiegoś gatunku jak nad swoistym 

okaleczeniem»" (por. Laudato sì, 89).  

   

Tę powszechną wieź wszystkich bytów świata zrozumiemy lepiej, gdy spojrzymy na nią z perspektywy 

całości Bożego planu. „Współzależność stworzeń - uczy Katechizm - jest chciana przez Boga. Słońce i 

księżyc, cedr i mały kwiatek, orzeł i wróbel: niezmierna rozmaitość i różnorodność stworzeń oznacza, że 

żadne z nich nie wystarcza sobie samemu. Istnieją one tylko we wzajemnej zależności od siebie, by 

uzupełniać się, służąc jedne drugim" (KKK, 340; Laudato sì, 86).  

   

Nie oznacza to bynajmniej zrównywania wszystkich istot żywych i odbierania istocie ludzkiej 

szczególnej wartości. To pierwszeństwo człowieka nie jest zazwyczaj respektowane w dotychczasowym 

sposobie uprawiania ekologii, gdzie dostrzegamy niekiedy „obsesję na tle odmawiania osobie ludzkiej 

wszelkiej wyższości i prowadzona jest walka o inne gatunki, ale nie podejmujemy takiej samej walki, by 

bronić równej godności istot ludzkich" (Laudato sì, 90). Ci którzy walczą z handlem gatunkami zwierząt 

zagrożonych wyginięciem a pozostają całkowicie obojętni na handel ludźmi, czy na los ubogich popełniają 

oczywisty błąd.  

   

Prawdą jest też i to, że: „obojętność lub okrucieństwo wobec innych stworzeń tego świata zawsze w jakiś 

sposób przekłada się na sposób traktowania innych ludzi. Serce jest jedno i ta sama mizeria [vel 

nikczemność], która prowadzi do znęcania się nad zwierzętami, niechybnie przejawi się w relacji z innymi 

osobami. Wszelkie okrucieństwo wobec jakiegokolwiek stworzenia «jest sprzeczne z godnością człowieka». 

Nie możemy uważać siebie za osoby naprawdę miłujące, jeśli wykluczamy z naszych zainteresowań jakąś 

część rzeczywistości" (Laudato sì, 92).  

   

Warunkiem autentycznej ekologii jest równoczesna troska o człowieka. Konieczne jest połączenie troski o 

środowisko ze szczerą miłością do człowieka i z ciągłym zaangażowaniem w rozwiązanie problemów 

społeczeństwa (por. Laudato sì, 91).  

   

   

2. EKOLOGIA INTEGRALNA  

   

Drugim tematem jest ekologia integralna. Gdzie rośnie świadomość powszechnej komunii stworzeń, tam 

wzrasta też potrzeba ekologii integralnej, czyli całościowej troski o dzieło stworzenia. Mówił o tym już 

papież Benedykt XVI: „Wierzący dostrzega w przyrodzie cudowny owoc stwórczego działania Boga, z 

którego człowiek może korzystać w sposób odpowiedzialny, aby zaspokoić swe słuszne potrzeby - 

materialne i niematerialne - z poszanowaniem wewnętrznej równowagi samego stworzenia. Jeśli brak takiej 
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wizji, człowiek traktuje naturę jak nietykalne tabu albo - przeciwnie - dopuszcza się wobec niej nadużyć. 

Obydwie te postawy nie są zgodne z chrześcijańską wizją natury, będącej owocem stworzenia Bożego" 

(Benedykt XVI, Caritas in veritate, 48).  

   

Najcenniejszym wkładem w katolicką naukę społeczną, jaki proponuje nowa encyklika jest właśnie 

ekologia integralna, zakładająca nowy wzorzec sprawiedliwości. Jest to ekologia, która łączy szczególne 

miejsce, jakie człowiek zajmuje na tym świecie oraz jego relacje z otaczającą go rzeczywistością (por. 

Laudato sì, 15). Czym różni się ta „integralna ekologia" od hałaśliwej ekologii medialnej? Otóż ma jedną 

zasadniczą cechę wyróżniającą - nie zapomina o człowieku, przyznając mu należne miejsce w ekosystemie 

rozumianym zarówno jako sfera ożywiona, nieożywiona, ale też jako ekosystem społeczny, czyli przestrzeń 

kulturowa, w której się rodzimy i funkcjonujemy.  

   

W tej encyklice papieżowi Franciszkowi nie idzie wcale o to, by stać się stroną sporu toczącego się wokół 

pytań w stylu: czy i na ile działania człowieka rzeczywiście wpływają na zmiany klimatyczne? Które 

programy ochronne mają zostać wprowadzone, a które nie? Jakie formy wytwarzania energii są najlepsze, a 

jakie nie? „W wielu kwestiach szczegółowych - pisze papież - Kościół nie ma podstaw, by proponować 

definitywne rozwiązania i rozumie, że powinien słuchać i promować uczciwą debatę wśród naukowców, 

szanując różnorodność opinii" (Laudato sì, 61). 

 

Istotne natomiast jest wskazanie na źródła problemu ekologicznego, jakim są technokratyczne, oparte na 

bezmyślnej konsumpcji i arogancji podejście współczesnych ludzi - szczególnie posiadających władzę i 

środki materialne - do bogactw planety, jaką zamieszkują. Czyli problem ekologiczny jest w zasadzie 

problemem antropologicznym. „Kryzys ekologiczny - podkreśla Ojciec Święty - jest ujawnieniem się lub 

zewnętrznym przejawem kryzysu etycznego, kulturowego i duchowego nowoczesności" (Laudato sì,119). 

Zapomnienie o Stwórcy i rugowanie Go z procesów decyzyjnych prowadzi nie tylko do degradacji 

środowiska, ale również do degradacji człowieka, a ostatecznie zagraża całej ludzkości.  

   

Logika, która prowadzi do zniszczenia środowiska, jest również odpowiedzialna za odbieranie najuboższym 

tego, czego koniecznie potrzebują do życia. „Jeśli nie uznaje się w samej rzeczywistości znaczenia 

człowieka ubogiego, ludzkiego embrionu, osoby niepełnosprawnej - by podać tylko kilka przykładów - 

trudno będzie usłyszeć wołanie samej przyrody" (Laudato sì, 117). W ten sposób papież wskazuje, że 

klasyczne kwestie ochrony życia ludzkiego - od jego początków do naturalnej śmierci - nie są wyrazem 

jakiejś separatystycznej moralności katolickiej, ale raczej elementami postawy konsekwentnie ekologicznej 

(por. Laudato sì, 120).  

   

W tym także poznawanie i akceptowanie własnego ciała stanowi element prawdziwej ekologii człowieka. 

Docenienie własnego ciała w jego kobiecości lub męskości jest konieczne, aby móc rozpoznać siebie w 

spotkaniu z innym, różnym od siebie. W ten sposób można z radością przyjąć specyficzny dar drugiego czy 

drugiej jako dzieła Stwórcy i wzajemnie się ubogacić. Z tego względu nie jest zdrowa postawa usiłująca 

zatrzeć różnicę płci, tylko dlatego, że nie potrafi z nią się konfrontować (por. Laudato sì, 155).  

   

3. SOLIDARNOŚĆ MIĘDZY- I WEWNĄTRZPOKOLENIOWA  
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Z wzrastającej pośród ludzi świadomości powszechnej komunii oraz konieczności praktykowania ekologii 

integralnej - na trzecim etapie - przechodzi się do kwestii solidarności między- i wewnątrzpokoleniowej. 

Bóg dał środowisko naturalne wszystkim. Jest ono rodzajem pożyczki, którą każde pokolenie otrzymuje i 

którą winno przekazać następnym pokoleniom (por. Laudato sì, 159). Jesteśmy odpowiedzialni za 

korzystanie z tego środowiska - uczył już Benedykt XVI - wobec ubogich, przyszłych pokoleń i całej 

ludzkości (por. Benedykt XVI, Caritas in veritate, 48), czyli istnieje pilna potrzeba solidarności 

międzypokoleniowej.  

A zatem, jaki świat chcemy przekazać tym, którzy przyjdą po nas; przyszłym pokoleniom? Kiedy 

zastanawiamy się nad tym, myślimy nie tylko o samym środowisku materialnym, ale przede wszystkim „o 

jego ogólnej orientacji, jego sensie, jego wartościach" (Laudato sì, 160).  

   

Z drugiej zaś strony, nie wystarczy jedynie myśleć o ubogich przyszłości, trzeba pamiętać o współczesnych 

ubogich i biednych, którzy nie mogą dłużej czekać. Dlatego - oprócz potrzeby solidarności 

międzypokoleniowej - trzeba również podkreślić pilną konieczność moralną nowej solidarności 

wewnątrzpokoleniowej (por. Laudato sì, 162). Aby ta solidarność wewnątrzpokoleniowa mogła zaistnieć, 

trzeba aby każdy z nas żył zgodnie ze swoją wiarą i nie zaprzeczał jej swoimi czynami. By otwierał się na 

łaskę Bożą i głębiej czerpał z tego, co w jego najgłębszych przekonaniach dotyczy miłości, sprawiedliwości 

i pokoju (por. Laudato sì, 200).  

   

Tę wewnątrzpokoleniową solidarność budował św. Roch, opiekując się w różnych miejscowościach - 

podczas swojej pielgrzymki - ofiarami epidemii, bez względu na niebezpieczeństwo, jakie wynikało z tego 

tytułu dla własnego życia.  

   

   

4. EDUKACJA EKOLOGICZNA  

   

Obecne klęski w zakresie ekologicznym są skutkiem zbiorowego lub indywidualnego egoizmu. „Im 

bardziej serce danej osoby jest puste, tym bardziej potrzebuje ona rzeczy, które mogłaby kupić, posiadać i 

konsumować. W tym kontekście nie wydaje się możliwe, aby ktoś zaakceptował granice, jakie wyznacza 

mu rzeczywistość. W takiej perspektywie nie ma też prawdziwego dobra wspólnego. Jeśli ten rodzaj osób 

będzie dominował w społeczeństwie, to normy będą przestrzegane jedynie w takim zakresie, w jakim nie 

będą sprzeczne z ich własnymi potrzebami. Dlatego myślimy nie tylko o możliwości straszliwych zjawisk 

klimatycznych lub klęskach żywiołowych, ale także o katastrofach wypływających z kryzysu społecznego. 

Bowiem obsesja na tle konsumpcyjnego stylu życia, zwłaszcza gdy bardzo niewielu jest w stanie tak żyć, 

może sprowokować jedynie przemoc i wzajemne zniszczenie (por. Laudato sì, 204).  

   

Trzeba więc edukacji ekologicznej, która zmieni ten stan rzeczy. A zmienić to można jedynie 

przezwyciężając indywidualizm. Tylko wychowanie do alternatywnego stylu życia umożliwi poważną 

zmianę w społeczeństwie (por. Laudato sì, 208). Czy postawa waszego Świętego Patrona, który -ruszając na 
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pielgrzymkę do Rzymu - rozdał swój majątek ubogim, nie jest właśnie przykładem takiego radykalnego 

przezwyciężenia własnego indywidualizmu i ciągoty do konsumpcji?  

   

Przezwyciężenie indywidualizmu w dziedzinie ekologicznej jest możliwe tylko przez doskonalenie się w 

cnotach. Jeśli np. konkretna osoba - mimo że jej zasoby materialne pozwalają na większe wydatki - ubiera 

się cieplej, zamiast włączać ogrzewanie, to znaczy, że nabyła przekonań i odczuć sprzyjających ochronie 

środowiska. Wychowanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne może zachęcać do różnych 

zachowań, które mają bezpośredni i znaczący wpływ na troskę o środowisko, takich jak: unikanie 

stosowania tworzyw sztucznych i papieru, zmniejszenie zużycia wody, segregowanie odpadów, gotowanie 

tylko wówczas, gdy będzie można zjeść to, co ugotowano, ostrożne podejście do innych istot żywych, 

korzystanie z transportu publicznego lub wspólne korzystanie z samochodu przez kilka osób, sadzenie 

drzew, wyłączanie niepotrzebnego światła itp. Ponowna utylizacja czegoś, zamiast szybkiego wyrzucenia, 

może być aktem miłości, świadczącym o naszej godności (por. Laudato sì, 211).  

   

Istnieją różne obszary edukacji ekologicznej: szkoła, rodzina, media, katecheza i inne. Dobra edukacja 

szkolna w dzieciństwie rzuca ziarna, które mogą wydać owoce w ciągu całego życia. Trzeba jednak w tym 

względzie uwypuklić centralną rolę rodziny, ponieważ jest ona „miejscem, w którym życie, dar Boga, 

może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na które jest ono wystawione, 

może też rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu. Wbrew tak zwanej kulturze 

śmierci, rodzina stanowi ośrodek kultury życia" (Laudato sì, 213). W rodzinie pielęgnowane są pierwsze 

nawyki miłości i troski o życie, takie jak właściwe korzystanie z rzeczy, umiłowanie ładu i sprzątanie po 

sobie, poszanowanie lokalnego ekosystemu i ochrona wszystkich stworzeń. W rodzinie uczymy się prosić o 

pozwolenie, mówić „dziękuję", dając wyraz szczeremu docenieniu tego, co otrzymujemy, opanowania 

agresji lub chciwości i proszenia o przebaczenie, gdy wyrządzimy jakieś zło. Te małe gesty uprzejmości 

pomagają budować kulturę życia dzielonego z innymi i szacunku dla tego, co nas otacza.  

   

5. NAWRÓCENIE EKOLOGICZNE  

   

Na świecie jest coraz więcej zewnętrznych pustyń, ponieważ tak rozległe stały się pustynie wewnętrzne. Ten 

łatwo dostrzegalny kryzys ekologiczny jest wezwaniem do głębokiego wewnętrznego nawrócenia 

ekologicznego. Życie powołaniem do tego, by być obrońcą dzieła Bożego nie jest czymś opcjonalnym ani 

też drugorzędnym elementem doświadczenia chrześcijańskiego, ale jest istotną częścią życia uczciwego 

(por. Laudato sì, 217).  

   

Różne treści naszej wiary pomagają nam ubogacić sens tego nawrócenia, np. świadomość, że każde 

stworzenie odzwierciedla coś z Boga i zawiera orędzie, które ma nam przekazać. Pewność, że Chrystus 

przyjął ten świat materialny a teraz żyje w głębi każdej istoty, otaczając ją swoją miłością i przenikając ją 

swoim światłem. Skoro Pan Bóg stworzył ten świat - wpisując weń pewien ład i dynamizm - to człowiek nie 

ma prawa ich ignorować (por. Laudato sì, 221).  
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Jeśli słyszymy w Ewangelii, że żaden z ptaków „nie jest zapomniany w oczach Bożych" (Łk 12,6), to czy - 

wiedząc o tym - będziemy zdolni do znęcania się nad nimi i wyrządzania im zła? Na koniec Ojciec Święty 

zachęca każdego z nas, aby podjął się odważnie dzieła swojego nawrócenia ekologicznego, pozwalając, by 

moc i światło otrzymanej łaski obejmowały także relacje z innymi istotami i otaczającym światem, budząc 

to cudowne braterstwo z całym stworzeniem, które tak wspaniale przeżywał święty Franciszek z Asyżu i 

święty Roch. Aby odtąd praktykował swój rachunek sumienia, w którym będzie musiał wziąć pod uwagę 

nie tylko sposób przeżywania swojej wspólnoty z Bogiem, z innymi i z samym sobą, ale również z 

wszystkimi stworzeniami i z naturą.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Boże, który w osobie świętego Rocha ukazałeś nam przykład ubóstwa, miłości miłosiernej i cierpliwości 

oraz obiecałeś, że każdy, kto pobożnie będzie go wzywał zostanie uwolniony od wszelkiej zarazy, spraw, 

abyśmy obchodząc pamiątkę jego śmierci, mocą jego zasług zostali zachowani od śmiertelnej choroby ciała 

i duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wniebowzięcie NMP, 15.8.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Ku szczytom nieba podąża. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

(Zakopane, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej - 15.8.2015).  

   

Pośrodku sierpnia Kościół na Wschodzie i na Zachodzie świętuje uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny. My także - zgromadzeni dzisiaj w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanym - 

włączamy się w to świętowanie, które dotyczy naszej duchowej Matki, czyli kogoś wyjątkowego i 

szczególnego, kogoś nadrzędnego i wzorcowego w stosunku do innych ludzi. Kogoś, kto - jak każda dobra 

matka - jest więcej wart niż stu nauczycieli.  

 

W Polsce ta uroczystość wiąże się ściśle z naszą historią, z rocznicą tzw. „Cudu nad Wisłą" (1920). Z 

cudem, który nie powstał z niczego. „Cud sierpniowy zrodził się pod opieką Boską, z męki samotnego 

Wodza i ze zbiorowego, krwawego, ofiarnego wysiłku żołnierza. Jest to istotnie cud niespożytej mocy 

ducha polskiego, która spętana w niewoli drzemała, a obudzona do życia piorunem spadła na ponawianą 

próbę narzucenia jarzma" (W. Pobóg-Malinowski).  

   

W tym dniu pragniemy rozważyć tajemnicę, dzięki której Maryja: „po zakończeniu ziemskiego życia z 

duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej". Chcemy przy tym kontemplować nie tylko tajemnicę 

zachowania ciała Maryi od jakiegokolwiek zepsucia, ale również Jej triumfu nad śmiercią i uwielbienia w 

niebie (por. Ap 12,1):  

   

„Ku szczytom nieba podąża  

Maryja, jasna jutrzenka,  
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Wspanialsza blaskiem od słońca  

I od księżyca piękniejsza"  

(z hymnu Liturgii Godzin na uroczystość Wniebowzięcia)  

1. HISTORIA WNIEBOWZIĘCIA  

   

Na pierwszy rzut oka tajemnica wniebowzięcia zdaje się być nieobecna w Piśmie Świętym. Nowy 

Testament nie wspomina nawet o śmierci Maryi, a ostatnia relacja z Jej ziemskiego życia - obecna w 

Dziejach Apostolskich - mówi tylko o modlitwie Maryi z uczniami w Wieczerniku w oczekiwaniu na 

zesłanie Ducha Świętego (por. Dz 1,14).  

   

Istnieje natomiast w Biblii zawoalowana zapowiedź wniebowzięcia, obecna w tzw. Protoewangelii zawartej 

w Księdze Rodzaju („Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a 

potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę" - Rdz 3,15). W tej zapowiedzi mowa o 

zwycięstwie Niewiasty nad grzechem i jego skutkami. To zwycięstwo odniósł Jezus, potomek Maryi, 

miażdżąc definitywnie głowę szatana, rajskiego węża, zadając śmierć śmierci. Skoro zaś Maryja miała tak 

wielki udział w zwycięstwie swojego Syna, to również Jej triumf nad śmiercią był pełniejszy aniżeli u 

innych ludzi.  

   

Poza „Protoewangelią" Kościół w swoim nauczaniu o wniebowzięciu odwołuje się do „starej i godnej wiary 

tradycji" jerozolimskiej, która mówi o „zaśnięciu" Maryi, czyli o Jej śmierci a następnie o wniebowzięciu. 

Tradycja ta niesie ze sobą jakąś intuicję wiary, odnosząc w liturgii tajemnice życia Jezusowego do życia 

Jego Matki (tak np. złożenie do grobu Jezusa staje się pierwowzorem opisu złożenia Jego Matki do grobu, a 

wniebowstąpienie Jezusa staje się wzorem Jej wniebowzięcia).  

   

a. Zaśnięcie (gr. koimesis)  

   

Owa „stara i godna wiary" tradycja wspomina zgromadzenie się apostołów w Jerozolimie na Górze Syjon 

wokół łoża umierającej Maryi, w drugim roku po wstąpieniu Pana Jezusa do nieba (Transitus Józefa z 

Arymatei, IV). Na tym zgromadzeniu zabrakło jedynie apostoła Tomasza, który - podobnie jak w dniu 

zmartwychwstania Jezusa - także i tym razem nie zdążył na czas (Transitus Melitona z Sardes, II,1.3).  

   

Gdy więc nadeszła niedziela, zstąpił Chrystus - o godzinie trzeciej - i pozdrowił Maryję, „wziął świętą jej 

duszę, oddał w ręce Michała, [...]. My natomiast, apostołowie ujrzeliśmy duszę Maryi, [..], a miała ona 

doskonałą formę człowieczą, tyle że nie miała kształtu ani kobiety, ani mężczyzny, a jedynie była obdarzona 

podobieństwem wszelkiego ciała, a blask jej był siedmiokroć większy [od słońca]" (Transitus R, XXXV). 

Wspaniałą ilustracją tego wydarzenia jest starożytna mozaika z łuku tryumfalnego bazyliki Matki Bożej 

Większej w Rzymie, przedstawiająca duszę Maryi w postaci maleńkiego niemowlęcia - od stóp do głowy 

owiniętego w lśniące bielą pieluszki - podtrzymywanego przez Chrystusa.  
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b. Pogrzeb  

   

Gdy więc Maryja zmarła a jej dusza została wzięta do raju, wtedy apostołowie zabrali ciało Maryi i - przy 

śpiewie psalmów - przenieśli je na marach z góry Syjon do Doliny Jozafata. „Doszli do Doliny Jozafata, na 

którą wskazał im Pan, i złożyli ją w nowym grobowcu, i zamknęli grób. Sami zaś siedli przy wejściu do 

grobowca, jak nakazał im Pan" (por. Opowieść Jana Teologa o uśnięciu świętej Bogurodzicy, XLVIII).  

   

W tymże grobie „przez trzy dni słyszano głosy niewidzialnych aniołów, którzy chwalili Chrystusa [...], a 

gdy wypełnił się trzeci dzień, zamilkły głosy, z tego więc poznali wszyscy, że drogocenne jej ciało zostało 

przeniesione do raju" (Opowieść Jana Teologa..., XLVIII).  

   

c. Wniebowzięcie  

   

Wtedy bowiem - po upływie trzech dni - przybył ponownie Chrystus, tym razem już nie po duszę, ale po 

ciało Maryi, aby je zabrać do nieba. „I rzekł Pan do Michała, aby wziął ciało Maryi na chmurę i złożył je 

w raju. [...] I skoro zbliżyli się do raju, złożyli ciało Maryi pod drzewem życia. I przyniósł Michał jej świętą 

duszę i złożył ją w jej ciele" (Transitus R, XLVII-XLVIII).  

Świadkiem sceny wniebowzięcia stał się Tomasz, który się spóźnił. „Wtedy wielce błogosławiony Tomasz 

niespodziewanie został przywiedziony na Górę Oliwną i ujrzał jak najświętsze ciało dążyło do nieba, [...] 

przepaska, którą opasali apostołowie najświętsze ciało, została zrzucona z nieba błogosławionemu 

Tomaszowi. Podniósł ją, ucałował i składając Bogu dzięki, ponownie udał się do Doliny Jozafata" 

(Transitus Józefa z Arymatei, XVII).  

   

Kiedy w końcu odnalazł on pozostałych apostołów czuwających przy grobie, zapytał ich: „‘Gdzie 

złożyliście jej ciało?' Oni wskazali palcem grób. On zaś rzekł: ‘Nie ma tam ciała zwanego najświętszym' 

[...].Wtedy prawie już zagniewani przystąpili do grobu, który był na nowo wykuty w skale, podnieśli 

kamień, ale gdy nie znaleźli ciała, ..." (Transitus Józefa z Arymatei, XIX). Zamiast ciała Maryi, w Jej grobie 

znajdowały się już tylko zioła i kwiaty.  

   

Dlaczego powinniśmy w to wszystko wierzyć - pyta retorycznie starożytny autor i odpowiada: „Powinniśmy 

wierzyć, że Matka Boża została wraz ze swym ciałem zaniesiona do niebios, i to z wielorakich powodów. 

Po pierwsze: ponieważ jej ciało nie jest czczone na ziemi. Ba, naprawdę, nie znaleziono go: jeśli zaś nie 

znajdowałoby się ono ani w niebie ani na ziemi, to wydawałoby się, że go nie było ani na ziemi, ani w 

niebie, a w to trudno byłoby uwierzyć. Po drugie: byłoby rzeczą złą i podłą wierzyć, że ciało, które nosiło 

tak wielkiego Pana, jakim był Jezus Chrystus, zostało jedzone przez robaki ziemi. Po trzecie: ponieważ nie 

byłoby rzeczą godną, aby Jezus Chrystus, który jest częścią jej ciała [...] był zarazem życiem dla aniołów i 

mięsem dla robaków. I tak Pan nasz wziął z niej ciało, a nie duszę, trzeba czcić to ciało w niebie, tak jak 

ciała świętych są czczone na ziemi" (RKPS. LAT NR 3550; Bibl. Nation. Paris, f.168).  
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2. DLACZEGO WNIEBOWZIĘTA?  

   

Czym zasłużyła sobie Maryja na wniebowzięcie? Pierwszą tego przyczyną była Jej wiara. Wiara była 

fundamentem wielkości Maryi: „Błogosławiona [jest], która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej 

od Pana" (Łk 1,45).  

   

Drugą przyczyną było jej Niepokalane Poczęcie. Skoro Matka Chrystusa była poczęta bez grzechu, to 

znaczy, że nie podlegała prawu śmierci; śmierć bowiem jest skutkiem grzechu pierworodnego. Między 

innymi z tej racji św. Efrem Syryjczyk opisuje Maryję jako ideał piękna: „Jest Ona święta w swym ciele, 

piękna w swym duchu, przejrzysta w swych myślach, szczera w swojej inteligencji, doskonała w swych 

uczuciach, czysta, wytrwała w swych postanowieniach, niepokalana w swoim sercu, nadzwyczajna, pełna 

wszelkich cnót" (Hymny do Dziewicy Maryi 1,4).  

   

Trzecią przyczyną było jej Boże macierzyństwo. Jej ciało zostało w szczególny sposób uświęcone, 

ponieważ Maryja poczęła i wydała na świat Syna Bożego. Do nikogo z ludzi nie odnosiły się tak dosłownie 

- tak jak do Niej - słowa św. Pawła: „żyje we mnie Chrystus" (Ga 2,20). Jan Damasceński uczy: „Wypadało, 

aby Ta, która w swym łonie nosiła Stwórcę, gdy był Dziecięciem, została przyjęta do Boskich przybytków" 

(Homilia II o Zaśnięciu, 14).  

   

Czwartą przyczyną wniebowzięcia było ścisłe zjednoczenie życia Maryi z życiem Jej Syna. „Matka i Syn 

są głęboko zjednoczeni w walce z piekielnym wrogiem, aż do całkowitego zwycięstwa nad nim. Wyrazem 

tego jest w szczególności przezwyciężenie grzechu i śmierci, a zatem pokonanie tych wrogów, których św. 

Paweł wymienia zawsze razem (por. Rz 5,12.15-21;1Kor 15,21-26). Dlatego tak jak chwalebne 

zmartwychwstanie Chrystusa było ostatecznym dowodem tego zwycięstwa, tak też uwielbienie Maryi, także 

w dziewiczym ciele, stanowi ostateczne potwierdzenie Jej pełnej solidarności z Synem, zarówno w walce, 

jak i w zwycięstwie" (Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański". Castel Gandolfo - 

15.08.2007).  

   

Św. Jan Damasceński tak syntetyzuje powody wniebowzięcia:  

   

„Wypadało, aby Ta, która wydając na świat Zbawiciela, zachowała nieskalane dziewictwo, także po śmierci 

pozostała nietknięta skażeniem ciała.  

Wypadało, aby Ta, która w swym łonie nosiła Stwórcę, jako Dziecię, została przyjęta do boskich 

przybytków.  

Wypadało, by Oblubienica Ojca zamieszkała w niebieskich komnatach.  
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Wypadało, aby Matka, która patrzyła na Syna swego przybitego do krzyża i której serce przeszył miecz 

boleści, oszczędzony Jej w chwili wydania na świat Zbawiciela, oglądała Go królującego wraz z Ojcem w 

niebie.  

Wypadało, aby Matka Boga miała wszystko to, co należy do Jej Syna, aby jako Matka i Służebnica Boga 

była czczona przez wszystkie stworzenia".  

   

3. PRZYSZŁOŚĆ CHRZEŚCIJANINA  

   

Co ta uroczystość wnosi w nasze życie? W swojej Homilii na Wniebowzięcie Matki Bożej św. Jan 

Damasceński pisze: „Cóż powiemy przy grobie? [...] Moc Boska i dobrodziejstwa Bożej Matki nie są 

ograniczone miejscem. Gdyby bowiem ograniczały się tylko do grobu, niewielu mogłoby się cieszyć Bożym 

darem. Tymczasem rozlewa się on szeroko we wszystkich miejscach świata".  

   

Istotnie, Ta, która została wzięta do nieba nie oddaliła się od nas, lecz pozostaje jeszcze ściślej zjednoczona 

z nami. Ona przynosi nam wszystkim nadzieję i radość. W Niej widzimy cel, ku któremu zmierzają ci, 

którzy potrafią związać swoje życie z życiem Jezusa. Którzy potrafią iść za Nim tak, jak szła za Nim 

Maryja. To święto mówi więc o naszej przyszłości. O wieczności, która nas czeka. Mówi, że my również 

możemy stanąć u boku Chrystusa w niebie, które nie jest jakimś miejscem we wszechświecie, jakąś 

wydzieloną przestrzenią, istniejącą poza naszym światem, ponad chmurami. Niebo nie jest miejscem, ale 

jest doskonałym stanem życia.  

   

a. W tym momencie pojawia się jednak proste pytanie: czy my naprawdę chcemy żyć wiecznie? Niektórzy 

odrzucają dzisiaj tę wiarę, bo życie wieczne nie wydaje się im rzeczą pożądaną; nie pragną życia wiecznego, 

ale doczesnego, zaś wiara w życie wieczne wydaje im się w tym przeszkodą. Chcieliby odsunąć śmierć jak 

najdalej, chociaż życie ziemskie, które nie miałoby końca byłoby dość nudne i ostatecznie nie do zniesienia 

(por. Spe salvi, 10).  

   

Czy rzeczywiście wiara w życie wieczne przemienia i podtrzymuje nasze życie obecne? Czy żyjemy na co 

dzień tak, jak ludzie zmartwychwstali duchowo? Czy ta wiara jest „sprawcza", tzn. kształtująca nasze życie 

na nowy sposób? Czy też jest ona tylko „informacją", którą z upływem czasu odłożyliśmy na bok i która 

wydaje się ustępować innym informacjom bardziej aktualnym i interesującym?  

   

Jakkolwiek by było, nie możemy zapomnieć o tym, że osoba ludzka nie ma na ziemi wielkiego wyboru w 

odniesieniu do spraw ostatecznych. Człowiek może być tylko obrazem Boga albo obrazem bestii. Może 

służyć temu, co święte albo stać się niewolnikiem zła. Może uczynić świat ołtarzem Boga albo przekazać 

świat demonom. Tu nie ma miejsca na neutralność, bo zmysł świętości jest dla nas podobnie ważny jak 

światło słońca. Bo nie ma natury bez ducha, podobnie jak nie ma braterstwa bez Ojca, ani ludzkości bez 

przywiązania do Boga - uczył Abraham J. Heschel.  

   



1468 
 

I tak oto pozostaje nam do wyboru jedna z dwóch dróg. Program szatana, który głosi: amor sui usque ad 

contemptum Dei, czyli miłość własna posunięta aż do wzgardzenia Bogiem, albo program Chrystusa, który 

brzmi: amor Dei usque ad contemptum sui, czyli umiłowanie Boga aż do wzgardzenia sobą (św. Augustyn).  

   

b. W wyborze programu Chrystusa wspomaga nas - praktykowana w szczególnie gorliwy sposób w 

tutejszym zakopiańskim sanktuarium - Wielka Nowenna Fatimska. Nowenna, która pragnie zjednoczenia 

wszystkich serc kochających Maryję, pragnących przyjść z pomocą dzisiejszemu światu. Na progu setnej 

rocznicy objawień fatimskich, pomaga nam ona wziąć sobie do serca to naglące wezwanie do 

zaangażowania się w ratowanie świata. Nowenna - czyli nasza modlitwa, ofiara, apostolstwo, zaproszenie 

do wspólnego różańca, do nabożeństwa pierwszosobotniego - wszystko to służy temu, by Maryja była 

bardziej znana i kochana przez ludzi na całym świecie. By nadszedł ten błogosławiony dzień, w którym Bóg 

stanie się wszystkim we wszystkich.  

   

ZAKOŃCZENIE  

Na koniec, pragnę - słowami poety - wyrazić naszą niezachwianą niczym ufność i zawierzenie we 

wstawiennictwo i pomoc Maryi Wniebowziętej.  

„Zgaś moje oczy, ja Cię widzieć mogę 

Uszy zatrzaśnij, ja Ciebie usłyszę 

I ja do Ciebie bez nóg znajdę drogę 

I bez ust krzyk mój cisnę w Twoją ciszę 

Ręce mi odrąb, a ja Cię pochwycę 

Ja Cię pochwycę sercem jak ramieniem 

Zawrzyj mi serce, mózgiem Cię zdobędę 

A skoro mózg mi wypalisz płomieniem 

Ja na krwi mojej Ciebie nosić będę"  

(Rilke Rainer Maria, Zgaś moje oczy; tłum. Witold Hulewicz)  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dekalog. V Przykazanie, 23.8.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Nie będziesz zabijał! Katecheza na temat V przykazania Dekalogu (Katedra 

Poznańska - 23.8.2015)  

   

O ile pierwsze cztery przykazania sprawiają wrażenie pewnej rozwlekłości, o tyle przykazanie piąte, szóste i 

siódme uderzają nas swoją lakonicznością. Wszystkie one składają się tylko z jednego czasownika 

poprzedzonego przeczeniem (hebr. lo' tirşah). „Nie będziesz zabijał!". Forma tych trzech przykazań jest 

lapidarna i jednoznaczna. Każde z nich odnosi się do ochrony elementarnych dóbr człowieka: najpierw 

życia, następnie małżeństwa, a potem własności.  

   

Wśród nich znajduje się przykazanie piąte. Jest to jeden z najbardziej ważkich tekstów Starego Testamentu, 

w którym religia Izraela wyraziła swoją jednoznaczną troskę o ochronę życia. „W samym centrum tego 



1469 
 

porządku leży przykazanie «nie zabijaj» - zakaz stanowczy i absolutny, który równocześnie afirmuje prawo 

każdego człowieka do życia: od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prawo to w sposób 

szczególny bierze w obronę ludzi niewinnych i bezbronnych" (Jan Paweł II, Homilia na lotnisku 

wojskowym, Radom - 4.6.1991).  

 

Dlaczego Mojżesz - gdy pod Synajem były zgromadzone tysiące ludzi - zamiast powiedzieć „Nie 

zabijajcie", powiedział „Nie zabijaj", tak jakby Pan Bóg zwracał się nie do całego tłumu, ale tylko do 

jednego człowieka? „Mojżesz - powie Filon Aleksandryjski - chciał dać czytelnikom Pisma Świętego 

wspaniałą naukę, że mianowicie każdy poszczególny człowiek, jeśli przestrzega Prawa i jest posłuszny 

Bogu, jest tak wartościowy jak cały i bardzo liczny naród, a nawet więcej, jak wszystkie narody, a jeżeli 

wolno iść dalej - jak cały wszechświat" (O Dekalogu, 37, w: Filon, Pisma, Warszawa 1986, 220).  

   

1. ASPEKT BIBLIJNY  

   

Piąte przykazanie znajdziemy w Biblii znowu w dwóch wersjach; w Księdze Wyjścia i Księdze 

Powtórzonego Prawa (Wj 20,13; Pwt 5,17).  

Wj 20,13 „Nie będziesz zabijał!" Pwt 5,1 „Nie będziesz zabijał!"  

a. Zbrodnia.  

   

W obu wersjach „zabójstwo" człowieka określane jest hebrajskim słowem rāşah (rāşah , w: Theological 

Dictionary of the Old Testament, red. G. Johannes Botterweck - Helmer Ringgren - Heinz-Josef Fabry, vol. 

XIII, Grand Rapids, 2004, 630-640). Zdaje się, że wybór tego słowa nie jest przypadkowy, różni się ono 

bowiem od słowa harag, oznaczającego zadawanie śmierci podczas wojen. Różni się także od hebrajskiego 

hemit, oznaczającego zazwyczaj skazywanie na śmierć lub wykonanie wyroków śmierci na zbrodniarzach 

(Angelo Penna, Il decalogo nell'interpretazione profetica, w: tenże (red.) Fondamenti biblici della teologia 

morale, Brescia 1973, 83-116). Użycie słowa rāşah wskazuje na prowokowanie czyjeś śmierci, na 

przelewanie niewinnej krwi oraz umyślne spowodowanie śmierci bliźniego. Ten wyraz oznacza zawsze 

samowolne, wypływające z pobudek czysto osobistych, nierzadko zaplanowane i będące wyrazem egoizmu 

lub zemsty uśmiercenie drugiego człowieka. W języku polskim najlepiej odpowiada mu czasownik: 

„mordować". W zwiazku z tym właściwy polski przekład piątego przykazania winien brzmieć: „Nie 

będziesz mordował!" (abp Henryk Józef Muszyński, Dekalog, Gniezno 1993, 116).  

   

Jako że przykazanie to nie mówi wprost, kogo nie należy zabijać, dlatego odwołują się do niego zarówno 

zagorzali wegetarianie (dostrzegający w nim zakaz zabijania zwierząt) jak i wszelkiego rodzaju pacyfiści 

(dla który jest to bezwzględny zakaz zabijania ludzi). Świadkowie Jehowy dopatrują się w tym również 

zakazu podejmowania służby wojskowej. Tymczasem hebrajskie słowo rāşah, użyte w formule przykazania, 

nie odnosi się do zabijania w ogóle, lecz do zabijania człowieka; jest ono powszechnie rozumiane jako 

zakaz niesprawiedliwego odebrania życia innemu człowiekowi. W Starym Testamencie wyraz ten nigdy nie 

oznacza nieumyślnego zabójstwa, ani zabijania podczas wojny, ani też do kary śmierci wymierzonej przez 

Boga lub przez prawowity trybunał ludzki, nie dotyczy też uśmiercania zwierząt (Ks. Alojzy Drożdż, 

Dekalog, cz. 2, Tarnów 1994, 18).  
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Oczywiście, treści tego przykazania nie wolno sprowadzać tylko do etymologicznej wymowy słowa rāşah. 

Ważne jest całe orędzie biblijne, stojące na straży nienaruszalności i integralności życia ludzkiego. Orędzie 

to dochodzi do głosu już na pierwszych kartach Księgi Rodzaju, gdzie mowa o Kainie i Ablu: „Rzekł Bóg: 

Cóżeś uczynił? Krew brat twego głośno woła ku mnie z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która 

rozwarła paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie" (Rdz 4,10-12).  

   

Także podczas zawierania przymierza z Noem autor natchniony przytacza ostrzeżenie dotyczące świętości 

ludzkiego życia: „Upomnę się - mówi Bóg - o waszą krew przez wzgląd na wasze życie; upomnę się o nią u 

każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego - o życie brata" (Rdz 9,5-6).  

   

Grzech zabójstwa został napiętnowany - w X wieku przed Chr. - w wystąpieniu proroka Natana przeciwko 

morderstwu, jakiego dopuścił się Dawid na Uriaszu, jednym ze swoich dowódców (2 Sm 12,1-14). W IX 

wieku prorok Eliasz wystąpił przeciw zamordowaniu Nabota, które się dokonało za namową Jezabel, żony 

króla Achaba (1 Krl 21,1-29).  

Morderstwo było zbrodnią, którą jednoznacznie potępiali także prorocy (Iz 1,15.21; 26,21; 33,15; 59,3.7; 

66,3; Jer 2,34; 7,6.9; 26,15; Ez 22,27; Am 1,3-5.11-15; Oz 4,2; Mi 3,10; 7,2; Ab 14).  

   

Potępiali je wyraźnie starotestamentalni mędrcy:  

   

„Sześciu rzeczy nienawidzi Jahwe,  

siedem jest odrazą dla jego duszy:  

oczy wyniosłe, język kłamliwy,  

ręce przelewające krew niewinną,  

serce knujące niecne zamiary,  

nogi pospiesznie biegnące do występku,  

fałszywy świadek, co roznosi kłamstwa,  

i taki, co wzbudza spory wśród braci" (Prz 6,16-19).  

   

Starotestamentalnym uzasadnieniem nienaruszalności ludzkiego życia jest silne przekonanie, że tylko Bóg 

jest jedynym i prawdziwym Dawcą i Panem życia ludzkiego (Ps 104,29-30; Pwt 32,39).  

   



1471 
 

Zbiorowe zabijanie, czyli wojnę uzasadniano w Stary Testamencie troską o obronę Ludu Bożego i 

traktowano ją jako ostateczną konieczność (np. Lb 10,9; Pwt 20,13.16; 21,10; 33,29; l Mch 3,2). Można się 

o tym przekonać m.in. na podstawie opowiadań o walce Izraelitów z Amalekitami w czasie wędrówki przez 

pustynię (Wj 17, 8-6), o następnych walkach podejmowanych przez Mojżesza (Lb 32) i Jozuego (Joz 1-12), 

o wojnach z czasu sędziów (Sdz), Saula (l Sm4; 11,1-15; 13; 14,1-23; 31, 1-7; 2 Sm 1,19-27), Dawida (2 Sm 

5,6-10.17-25; 8,2.13n; 23,13-17; 21,15-22) i wszystkich innych wojnach opisanych przez Księgi Królewskie 

i Księgi Kronik. Bodajże najszersze uzasadnienie konieczności prowadzenia wojny przedstawiły Księgi 

Machabejskie. Juda Machabeusz: „Oddając się w opiekę Stwórcy świata, upomniał swoich żołnierzy, aby 

mężnie aż do śmierci walczyli za prawa, świątynię, miasto, ojczyznę i zwyczaje ojczyste" (2 Mch 13,14). 

Wreszcie Szymon wyznaje: „mścić się będę za swój naród, za świątynię, za żony i dzieci wasze" (1 Mch 

13,6). Wojny traktowano nieraz jako zmagania wojenne samego Boga (np. 1 Sm 17,47; 18,17; 25,28) a - po 

niewoli babilońskiej - prorocy zapowiadali walkę Jahwe z Jego przeciwnikami, która doprowadzi do pokoju 

czasów ostatecznych (Iz 59,15b-20; 63, l-6.19b-64, 1; Za 9,1-10, 12; 14,3).  

   

Stary Testament potępia jednocześnie wojny domowe, takie jak np. bunt Abimeleka (Sdz 9,22-57), bunt 

Absaloma (2Sm 15-19), powstanie Szeby (2Sm 20,1-26). Piętnuje również polityczne morderstwa, jakich 

dopuścił się Joab na Abnerze i Amasie (2 Sm 3,22-38; 20,8-13; l Krl 2,5n) oraz zbrodnie Jehu, który 

wymordował prawie wszystkich członków królewskiego rodu Omrydów (2Krl 9, 1-10, 25).  

   

Okrutne prawo cheremu, które zobowiązywało Izraelitów do całkowitego zniszczenia zdobytych na wojnie 

miast i wymordowania wszystkich ich mieszkańców (Lb 21,1-3; Pwt 7,1-2.16; 12,29; 19,1; 20,16-18; Joz 6; 

Sdz 1,17; 1 Sm 15) tłumaczy się zazwyczaj nie tyle jako opis historycznego faktu, ale jako wyraz 

zastosowanego rodzaju literackiego, podobnego do tego, jaki zastosował Jezus, kiedy zalecał odcięcie ręki 

lub wdłubanie oka, gdyby miało to powstrzymać człowieka od grzechu. rady tej nie sposób traktować 

dosłownie (Mt 5,29; 18,9) (Papieska Komisja Biblijna. Natchnienie i prawda Pisma świętego. Kielce 2014, 

208).  

   

W starożytnym Izraelu zdarzały się czasami zabójstwa niezamierzone. Sprawca takiego czyny mógł 

schronić się w mieście azylu i w - jeśli udowodnił swoją niewinność przed tamtejszym sądem - mógł 

uniknąć śmierci z rąk mściciela, a po śmierci najwyższego kapłana bezpiecznie wrócić do swojej posiadłości 

(Lb 35,9-34; Pwt 19,1-13).  

   

Faktyczne morderstwo nie jest - ściśle rzecz biorąc - jedynym przedmiotem piątego przykazania. Człowieka 

można przecież zabić drugiego także w sensie duchowym (można zabić go słowem, można w nim zabić 

dobro, można go pozbawić nadziei, można w nim zabić poczucie sprawiedliwości). W szerszym tego słowa 

znaczeniu jest to również zabójstwem, bo człowiek bez żadnej nadziei nie może żyć. Dlatego przykazanie: 

Nie będziesz zabijał! przeciwstawia się nie tylko morderstwom, ale także wszelkim czynom, które szkodzą 

zdrowiu i życiu bliźniego, przybliżając tym samym chwilę jego śmierci. Z ducha tego przykazania wynikają 

więc zakazy okaleczeń cielesnych (Wj 21,24-25; Kpł 24,19-20; Pwt 19,21). W jego duchu został również 

sformułowany nakaz Pwt 25,2-3, który postanawia, by wymiar kary chłosty odpowiadał wymiarowi winy. 

W tym samym duchu Syracydes zauważył, że zabójstwem - sensu largo - jest również okradanie ubogich: 

„Zabija w ofierze syna w obecności jego ojca ten, kto składa ofiarę z własności ubogich. - Chleb nędzarzy 

jest życiem ubogich, a kto ich go pozbawia, jest człowiekiem krwawym. Zabija bliźniego ten, kto mu 

odbiera środki do życia, przelewa krew ten, kto robotnika pozbawia zapłaty" (Syr 34,20-22).  
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Przerywanie ciąży - które w naszych czasach stało się plagą wyniszczającą narody - w starożytnym Izraelu 

prawdopodobnie było zjawiskiem dość rzadkim. Jedyny nakaz, który dotyczy tej sprawy jest zawarty w 

Księdze Wyjścia 21,22-23. Nakazuje on wypłacić odszkodowanie pieniężne mężowi kobiety, która podczas 

bójki dwu mężczyzn została nieumyślnie potrącona tak, że doszło do poronienia. Mąż owej kobiety 

wyznaczy wysokość odszkodowania. Przyczyną powstrzymującą Izraelitów od przerywania ciąży musiało 

być zakorzenione w ich świadomości przekonanie o wielkiej godności ojcostwa i macierzyństwa a także 

związane z nim pragnienie licznego potomstwa (zob. np. Rdz 15,5; 12,1; 16, l-2; 19,30-38; 30,l-2; l Sm 1,2-

28). Należy jednak dodać, że Septuaginta - komentując tekst Wj 21, 22-23 - nadaje mu ostrzejsze znaczenie: 

„Jeśliby się bili dwaj mężczyźni i uderzyli kobietę brzemienną i gdyby wyszło jej dziecię jeszcze nie 

ukształtowane, to należy zapłacić karę. To, co nałoży mąż tej kobiety, winny da przez sędziów 

polubownych. Jeśliby zaś było ono już ukształtowane, da duszę za duszę".  

Samobójstwo w starożytnym Izraelu nie było wprost potępione, lecz pośrednio zabronione przez teksty, w 

których Bóg występuje jako jedyny Pan ludzkiego życia. Biblia kilkakrotnie wspomina przypadki targnięcia 

się na własne życie ludzi będących w niebezpieczeństwie śmierci, śmiertelnie rannych, albo pragnących 

zemsty. Tak dzieje się w opowiadaniu o samobójstwie Samsona, który ponosi stosowną karę za odstąpienie 

od ślubowania, doprowadza do zawalenia się świątyni Filistynów, aby razem z nimi zginąć pod jej gruzami 

(Sdz 16,23-31). Podobnie dzieje się w przypadku Saula i jego giermka, którzy rzucili się na własne miecze, 

aby nie wpaść w ręce Filistynów (l Sm 31,3-5). Abimelek każe dobić siebie, aby uniknąć hańby bycia 

zabitym przez kobietę (Sdz 9,50-54). Achitofel powiesił się, gdy Absalom nie posłuchał jego rozsądnej rady 

co do sposobu prowadzenia walki z Dawidem (2 Sm 17,23). w żadnycm z tych przypadków Stary Testament 

nie wydaje bezpośredniego moralnego osądu na temat tego, co się stało. Kapłan Razis - z okresu wojen 

machabejskich - otrzymuje nawet pochwałę za to, że odbiera sobie życie: „Wolał bowiem w szlachetny 

sposób umrzeć, aniżeli złoczyńcom wpaść w ręce i być przedmiotem zniewag wymierzonych przeciwko 

jego szlachetnemu pochodzeniu" (2Mch 14,42).  

   

Na temat samobójstwa - w czasach bliskich Jezusowi - Józef Flawiusz snuje - w duchu stoickim - 

następujące rozważanie: „Zadać sobie śmierć jest czynem bohaterskim - powie ktoś inny. Nie, przeciwnie, 

jest to rzecz jak najbardziej haniebna, tak jak, moim zdaniem, największym tchórzem jest sternik, który z 

obawy przed złą pogodą sam dobrowolnie zatapia swój okręt jeszcze przed burzą. Co więcej, samobójstwo 

jest obce także wspólnej naturze wszystkich istot żyjących i stanowi akt bezbożności względem naszego 

stwórcy, Boga. Nie ma takiego zwierzęcia, które by dobrowolnie szukało śmierci albo samo ją sobie 

zadawało. W naturze bowiem jest silnie zakorzenione prawo, którym jest chęć życia. Dlatego to za wrogów 

uważamy tych, którzy chcą nas otwarcie go pozbawić, a karzemy tych, którzy pragną uczynić to podstępnie.  

   

Czyż waszym zdaniem nie ściągnie na siebie gniewu Bożego człowiek, kiedy znieważy jego dar? Bo od 

niego przecież otrzymaliśmy nasze istnienie i jego woli pozostawiamy także decyzję, kiedy ma nastąpić jego 

kres. Wszyscy mają ciało śmiertelne, utworzone ze zniszczalnej materii, dusza zaś jest po wsze czasy 

nieśmiertelna i jako część Boga zamieszkuje w naszych ciałach. Jeśli ktoś zaprzepaści dobro powierzone mu 

przez innego człowieka albo niewłaściwie się nim rozporządzi, uchodzi za człowieka podłego i nie 

zasługującego na zaufanie. A gdy ktoś z własnego ciała usuwa depozyt Boży, czyż może sądzie, że ukryje 

się przed tym, którego w ten sposób znieważył? A dalej poczytuje się za rzecz słuszną karanie sług, którzy 

zbiegli, nawet jeśli opuszczają złych panów, a my sami, jeśli uciekamy od Boga, najlepszego pana, nie 

popełniamy naszym zdaniem czynu bezbożnego? Czyż nie wiecie, że ludzie, którzy schodzą ze świata 

zgodnie z prawem natury i oddają dług otrzymany od Boga, kiedy dawca pragnie go odebrać, osiągają 

chwałę wieczną, domy i rodziny ich mają bezpieczne trwanie, dusze zaś pozostają czyste i posłuszne i 

otrzymują najświętsze miejsce w niebie, skąd po upływie wieków znów wstępują w nieskazitelne ciała?  
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Natomiast dla dusz tych, co w szaleństwie ręce przeciw samym sobie obracają, przeznaczone jest 

szczególnie ciemne miejsce w Hadesie, a Bóg, ich ojciec, karze także potomnych za grzechy przodków. 

Dlatego zbrodnię tę, którą tak Bóg nienawidzi, karze także najmędrszy prawodawca. Jest bowiem u nas 

postanowienie, aby ciała samobójców aż do zachodu słońca pozostawić nie pochowane, choć uważamy za 

rzecz zbożną uczcić pogrzebem nawet wrogów. U innych narodów prawo nakazuje nawet obcinanie od 

trupów takich samobójców prawej ręki, którą przeciw samym sobie obrócili, ponieważ uważa się, że jak 

ciało stało się obce dla duszy, tak ręka dla ciała. Słuszną tedy będzie rzeczą, towarzysze, jeżeli wybierzemy 

to, co słuszne, i nie będziemy dodawać do ludzkich nieszczęść jeszcze czynu bezbożnego względem 

naszego Stwórcy" (Flawiusz, Wojna żydowska, III,8,5).  

   

Przeciwko pijaństwu - tj. - wadzie wyniszczającej ludzkie życie - występowali często prorocy (Am 4,11; 

Oz 4,11; 7,5; Iz 5,11-12.22; 28, 1.7-8; 56,12; Jer 51,39.57; Ez 44,21). Występowali przeciw niej także 

mędrcy Izraela. W Księdze Przysłów znajdziemy następujące pouczenie: „Nie patrz na wino, jak się 

czerwieni, jak pięknie błyszczy w kielichu, jak łatwo płynie [przez gardło]: bo w końcu kąsa jak żmija, swój 

jad niby wąż wypuszcza" (Prz 23,31-32). Syracydes z kolei zauważy: „Goryczą dla duszy jest wino 

wypijane w dużych ilościach, wśród podniecenia i zataczania się. Pijaństwo powiększa szał głupca na jego 

zgubę, osłabia jego siłę i klęsk mu przysparza" (Syr 31,29-30). Św. Paweł zalicza pijaków do ludzi, którzy 

nie osiągną królestwa Bożego, podobnie jak rozpustnicy, bałwochwalcy, cudzołożnicy, rozwiąźli, 

homoseksualiści, złodzieje, chciwcy, oszczercy i zdziercy (1 Kor 6,9-10; por. Prz 31,4-5; Tb 4,15; Iz 5,l1-

12.22; 28,1.7-8; 56,12; Jer 51,39.57; Ez 44,21; Am 2,8; Oz 4,11; 7,3-5; Ha 2,15; l Kor 11,21; 1 Tm 3,8; Tt 

2,3; 1 P 5,8).  

   

Mędrcy Izraela piętnowali też marnowanie zdrowia i rujnowanie wiary, jakie następuje w konsekwencji 

związków z prostytutkami. Księga Przysłów napomina: „bo dołem głębokim jest nierządnica, a ciasną 

studnią jest obca niewiasta, czatuje jakby rozbójnik, pomnaża niewiernych w narodzie" (Prz 23,26-28).  

   

Do piątego przykazania odniósł się także Jezus, wskazując na samo źródło, z którego legną się zabójstwa i 

piętnując nie tylko fizyczne, ale i duchowe zabójstwo:  

„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja 

wam powiadam:  

Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.  

A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie.  

A kto by mu rzekł: «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego" (Mt 5,21-22).  

   

Zbawiciel uczy, że nie wystarczy nie mordować. On zabrania również wszystkiego, co może prowadzić do 

zabójstwa lub w jakikolwiek sposób przynosić uszczerbek życiu bliźniego, a więc zakazuje też zazdrości, 

gniewu i nienawiści a także pychy, pogardy i wszelkich innych uczuć, które łatwo stają się przyczyną 

działań przeciw życiu innej osoby i mogą się przejawić w raniących ją słowach oraz w czynach 

pozbawiających ją życia. „Co więcej, Chrystus żąda od swojego ucznia nadstawiania drugiego policzka, 
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miłowania nieprzyjaciół. On sam nie bronił się i kazał Piotrowi schować miecz do pochwy (KKK, 2262). 

Dla Jezusa zewnętrzne działania są zawsze następstwem wewnętrznej dyspozycji człowieka, a także 

skutkiem motywów, które nim kierują a które tkwią w jego umyśle i sercu. Pogarda i nienawiść są 

zaprzeczeniem miłości i niosą w sobie zarodki śmierci, które zasługują na odrzucenie i to już na samym 

początku, zanim jeszcze zrodzą morderstwo w ścisłym tego słowa znaczeniu.  

Podobnie radykalną ocenę etyczną gniewu i nienawiści przedstawia Pierwszy List Świętego Jana (1 J 3,11-

15). Zwraca on uwagę na niezwykłą zbieżność zachodzącą pomiędzy brakiem miłości bliźniego, 

nienawiścią a zabójstwem. „Taka jest bowiem wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się 

wzajemnie miłowali. [...] My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie 

miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi 

w sobie życia wiecznego" (1 J 3,11.14-15). Teologia świętego Jana nie tylko wyklucza popełnianie 

zbrodniczego czynu, ale oczekuje pozytywnego działania; poświęcenia własnego mienia i życia dla drugich: 

„Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas swe życie. My także winniśmy oddać życie za braci. Jeśliby 

ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że jego brat cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe 

serce, jak może trwać w nim miłość Boża?" (1 J 3,16-17).  

   

Podobne nauczanie znajdziemy później u rabinów:  

„Rabbi Izaak uczył: Oszczercy są jak ci, którzy przelewają krew...  

Rabbi Eliezer uczył: Kto nienawidzi swojego bliźniego, należy do przelewających krew...  

Rabbi Asaj uczył: Kto nienawidzi swojej żony, należy do przelewających krew..." (Derekh Erez, Pereq 

Hajozé, 13, wyd. Higge, New York 1935, s. 306-307; Jakob J. Petuchowski, Głos z Synaju, Kraków 1997, 

74).  

   

Przekaziciel tanaickiej doktryny wykładał w obecności Raw Nachmana bar Izaaka następującą naukę: „Kto 

zawstydza publicznie swego bliźniego, jest jak ktoś, kto przelał krew" (B. Baba Mezi'a 58 b. I).  

   

Przykazanie „Nie będziesz zabijał!" odczytane w świetle nauki Chrystusa, odnosi się nie tylko do życia 

fizycznego, ale i duchowego. Przykazanie to oznacza również: „Nie zabijaj w sobie Chrystusa", nie zabijaj 

w sobie tego zalążka życia wiecznego, jaki został w tobie ożywiony: „Wielu bowiem postępuje jak 

wrogowie krzyża Chrystusowego" (Flp 3,18), „krzyżują w sobie ponownie Syna Bożego i wystawiają Go na 

pośmiewisko" (Hbr 6,6). „Nie zabijaj to znaczy również pośrednio: Nie niszcz niczego, co stanowi o 

bogactwie ludzkiego istnienia: cielesnego, duchowego, nadprzyrodzonego; lecz przeciwnie - przykładaj się 

ze wszystkich sił do podtrzymywania i pogłębiania tego bogactwa" (kard. Karol Wojtyła, Kraków - 12.02. 

1977).  

   

b. Kara  

Człowieka, który w starożytnym Izraelu dopuścił się morderstwa Prawo skazywało na śmierć; morderstwo 

popełnione świadomie i dobrowolnie z całą bezwzględnością karano śmiercią. Mówiąc o karze - 

wymierzonej przez Boga lub ludzką sprawiedliwość - za morderstwo Stary Testament posługuje się 

czasownikami mut (np. Wj 11,5; 30,20 + Pwt 17,6; 2 Krl 14,6) lub harag (np. Kpł 20,16; Pwt 13,10).  
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„Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. [...] Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany 

w taki sposób, w jaki zawinił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył 

bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony. [...] Jednakowo będziecie sądzić i przybyszów, i tubylców, bo 

Ja jestem Pan, Bóg wasz!" (Kpł 24,17.19-20.22; por. Wj 21,12; por. Pwt 19,10; 27,24).  

Według Starego Testamentu morderstwo winno być bezwzględnie ukarane - zgodnie z zasadą: życie za życie 

(por. Iz 26,21; Ez 24,7; Hi 16,18). Kara za zbrodnię zabójstwa miała na celu przywrócenie naruszonego 

porządku sprawiedliwości. Miała ona wykorzenić w narodzie zbrodnię i zapewnić mu pomyślność: „Jeśli 

jednak człowiek z nienawiści do swego bliźniego czatował na niego, powstał przeciw niemu, uderzył go 

śmiertelnie, tak iż tamten umarł, i potem uciekł do jednego z tych miast [ucieczki], starsi tego miasta poślą 

po niego, zabiorą go stamtąd i oddadzą w ręce mściciela krwi, by umarł. Nie zlituje się nad nim twoje oko, 

usuniesz spośród Izraela [przelanie] krwi niewinnego, by ci się dobrze powodziło" (Pwt 19,11-13). Karę 

miał wykonać „mściciel krwi", czyli najbliższy krewny zamordowanego (Rdz 4,14-15; 9,6; Lb 35,19; por. 

2Sm 14,11), dopiero po zapadnięciu sądowego wyroku (Pwt 19,12).  

   

Nieco oględniej traktowano zamordowanie niewolnika przez jego właściciela; uważano tę zbrodnię za 

mniejsze przestępstwo niż zabicie człowieka wolnego. Właściciel podlega karze tylko w tym przypadku, 

gdy niewolnik umarł natychmiast. Nie ponosi natomiast żadnej kary, gdy niewolnik przeżyje „dzień lub 

dwa". Uzasadniając tę drugą ewentualność prawodawca wskazuje na to, że niewolnik jest własnością 

właściciela.  

   

Oprócz zawinionego zabicia niewinnego człowieka, prawodawstwo starotestamentalne przewidywało 

również karę śmierci za inne zbrodnie: za bałwochwalstwo (Wj 22,19; Kpł 20,1-5; Lb 25,1-5; Pwt 17,2-7), 

za bluźnierstwo (Kpł 24,15-16), za profanację szabatu (Wj 31,14-15; Lb 15,32-36), za uprawianie magii (Wj 

22,17; Kpł 20,27), za fałszywe proroctwo (Pwt 18,20), także za porwanie i sprzedanie człowieka w niewolę 

(Wj 21,16; Pwt 24,7), za nierząd córki kapłana (Kpł 21,9), za stosunek płciowy z żoną ojca (Kpł 20,11), z 

synową (Kpł 20,12), z teściową (Kpł 20,14), z siostrą lub siostrą przyrodnią (Kpł 20,17), za cudzołóstwo 

(Kpł 20,10; Pwt 22,22; por. J 8, 5), za homoseksualizm (Kpł 18,22; 20,13), za zoofilię (Wj 22,18; Kpł 18,23; 

20,15n; Pwt 27,21), a nawet za złorzeczenie rodzicom (Wj 21,15.17; Kpł 20,9; Pwt 21,18-21; 27,16),.  

   

Uzasadnienie karania morderców śmiercią znajdujemy w opowiadaniu o potopie: „Kto przeleje krew 

człowieka, tego krew niech będzie przez człowieka przelana, bo człowiek stworzony został na obraz Boga" 

(Rdz 9,6). To uzasadnienie konieczności wymierzenia kary podkreśla wielką godność człowieka - jako 

obrazu Boga - i daje do zrozumienia, że zamach na życie człowieka Stwórca traktuje podobnie jak zamach 

na Niego samego. Ten zakaz dotyczy wszystkich ludzi, wszystkich potomków Noego, nie tylko samych 

Hebrajczyków, ponieważ każdy człowiek jest obrazem Bożym.  

   

Rabini podają jeszcze inny powód, który z jednej strony nakazuje ostrożność w wydawaniu wyroków 

skazujących, lecz z drogiej - uzasadnia karanie zbrodniarzy:  
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„Sąd, który raz na siedem lat każe wykonać wyrok śmierci, będzie nazywany sądem przynoszącym 

zepsucie.  

Rabbi Eleazar ben Azarjah powiedział: To się sprawdza także wtedy, gdy zdarza się to raz na siedemdziesiąt 

lat.  

Rabbi Akiba i rabbi Tarfon powiedzieli obydwaj: Gdybyśmy zasiadali w Sanhedrynie, żaden człowiek nie 

zostałby stracony.  

Rabbi Symeon ben Gamaliel sprzeciwił się temu: Wtedy jednak pomnożyliby oni morderców w Izraelu" 

(Miszna, Makkoth, 1, 10).  

   

Dokładnie w czasach Jezusowych Filon Aleksandryjski - znawca Mojżesza i Platona - tak skomentuje treść 

przykazania: Nie zabijaj: „natura bowiem stworzyła człowieka najłagodniejszym stworzeniem, mającym 

zamiłowanie do życia towarzyskiego i społecznego, wezwała go do braterstwa i zgody, dając mu rozum, aby 

panował nad skłonnościami i utrzymywał harmonię w swej duszy. Kto więc zabija kogoś innego, powinien 

wiedzieć, że burzy prawa i ustanowienia natury, mądrze napisane w sercu na pożytek wszystkich. Niech wie 

również, że popełnia zbrodnię grabieży świątyni, ponieważ rabuje najdroższy skarb Boga. Jakaż bowiem 

świętsza i czystsza może być dla niego ofiara niż człowiek. Złoto i srebro, i drogie perły, i wszelkie inne 

najcenniejsze materie są to tylko bezduszne ozdoby równie bezdusznych gmachów. Tymczasem człowiek, 

najznakomitsze stworzenie, jest przez to, co w nim najlepsze, to znaczy duszę, bardzo blisko spokrewniony 

z najczystszą substancją nieba i, jak się to powszechnie mówi, z Ojcem wszechświata, ponieważ z 

wszystkich stworzeń na ziemi on jeden posiada w swoim umyśle najwierniejszy obraz i odzwierciedlenie 

wiecznej i najszczęśliwszej idei" (O Dekalogu, 37, w: Filon, Pisma, Warszawa 1986, 220-221).  

   

Tle wystarczy na temat biblijnego nauczania dotyczącego przykazania: Nie będziesz zabijał. A teraz czas 

przejść do współczesnego nauczania moralnego i katechizmowego Kościoła katolickiego.  

   

2. ASPEKT MORALNY  

   

Rozpocznijmy to od wspomnienia kilku zdań z nauczania św. Jana Pawła II w Radomiu: „Zauważmy 

jeszcze, że przykazanie: „Nie zabijaj" zawiera w sobie nie tylko zakaz. Ono wzywa nas do określonych 

postaw i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką 

każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy 

wieku, zdrowia czy choroby" (Jan Paweł II, Homilia na lotnisku wojskowym, Radom - 4.6.1991).  

   

Niestety, ta pozytywna perspektywa natrafia dzisiaj na bardzo poważną, zasadnicza przeszkodę. Zasadniczy 

problem związany z wprowadzeniem w życie piątego przykazania polega na tym, że od dawna, a dzisiaj z 

niezwykłą premedytacją i rozległością - mówi dalej Ojciec Święty - „na miejsce Bożego: «Nie zabijaj» 

postawiono ludzkie: «Wolno zabijać», a nawet: «Trzeba zabijać»" (Jan Paweł II, Homilia na lotnisku 

wojskowym, Radom - 4.06.1991).  
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Z tej racji chciałbym teraz przedstawić zagadnienia moralne dotyczące przestrzegania lub nie piątego 

przykazania w odniesieniu do trzech etapów życia ludzkiego: w odniesieniu do początku życia, środka życia 

i końca życia ludzkiego. najpierw te zagadnienia, które dotyczą początków życia.  

   

A. Początek życia  

a. diagnostyka prenatalna  

   

Tego rodzaju diagnostyka jest moralnie dozwolona, jeśli „szanuje życie oraz integralność embrionu i 

płodu ludzkiego, dąży do jego ochrony albo do jego indywidualnego leczenia... Sprzeciwia się prawu 

moralnemu wtedy, gdy w zależności od wyników prowadzi do przerwania ciąży. Diagnostyka nie powinna 

pociągać za sobą wyroku śmierci" (KKK, 2274).  

   

Diagnoza przedporodowa może dostarczyć cennych danych o stanie zdrowia embrionu lub płodu, gdy 

znajdują się jeszcze w łonie matki; umożliwia lub pozwala przewidzieć wcześniej i skuteczniej podjąć 

pewne zabiegi terapeutyczne, lekarskie lub chirurgiczne. Taka diagnoza jest dopuszczalna, jeśli metody 

stosowane za zgodą rodziców dobrze poinformowanych, chronią życie i integralność embrionu i jego matki 

nie narażając ich na nieproporcjonalne ryzyko.  

   

Natomiast tego rodzaju diagnoza sprzeciwia się prawu moralnemu, gdy w zależności od intencji 

działających i wyników prowadzi do przerwania ciąży (czasami np. zamiast służyć podjęciu jak 

najwcześniejszego leczenia, służy do „zapobiegania urodzeniu się dziecka z zespołem Downa"). Badania 

stwierdzające istnienie jakiejś deformacji płodu lub choroby dziedzicznej nie powinny za sobą pociągać 

wyroku śmierci. Kobieta zatem, jej rodzina, służby medyczne przeprowadzający lub doradzający takie 

przeprowadzenie diagnozy przedporodowej, której efektem byłoby przerwanie ciąży, dopuszczają się tego 

właśnie grzechu.  

   

Instrukcja Donum vitae potępia również bardzo surowo nakazy i programy władz cywilnych, sanitarnych 

lub organizacji naukowych, które by w jakikolwiek sposób popierały związek pomiędzy badaniem 

przedporodowym a przerwaniem ciąży lub wręcz nakłaniały kobiety do podjęcia badań obowiązkowych w 

celu wykluczenia płodów dotkniętych deformacjami lub chorobami dziedzicznymi.  

   

„...Nauka i technika z racji ich wewnętrznego znaczenia domagają się bezwarunkowego poszanowania 

podstawowych kryteriów moralności; powinny one służyć osobie ludzkiej, jej niezbywalnym prawom, jej 

prawdziwemu i integralnemu dobru zgodnie z planem i wolą Boga" (KKK, 2294).  

   

„Badania lub doświadczenia przeprowadzane na istocie ludzkiej nie mogą uzasadniać czynów samych w 

sobie sprzecznych z godnością osób i z prawem moralnym. Ewentualna zgoda osób poddawanych 

doświadczeniom nie usprawiedliwia takich czynów. Przeprowadzanie doświadczeń na istocie ludzkiej nie 
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jest moralnie uzasadnione, jeżeli naraża jej życie lub integralność fizyczną i psychiczną na ryzyko 

niewspółmierne lub takie, którego dałoby się uniknąć. Przeprowadzanie doświadczeń na istotach ludzkich 

jest nie do pogodzenia z godnością osoby, szczególnie jeśli ma ono miejsce bez wyraźnej zgody danej osoby 

lub osób uprawnionych" (KKK, 2295).  

   

„Przeszczep narządów zgodny jest z prawem moralnym, jeśli fizyczne i psychiczne niebezpieczeństwa, jakie 

ponosi dawca, są proporcjonalne do pożądanego dobra biorcy. Oddawanie narządów po śmierci jest czynem 

szlachetnym i godnym pochwały; należy do niego zachęcać, ponieważ jest przejawem wielkodusznej 

solidarności. Moralnie nie do przyjęcia jest pobranie narządów, jeśli dawca lub jego bliscy, mający do tego 

prawo, nie udzielają na to wyraźnej zgody. Jest rzeczą moralnie niedopuszczalną bezpośrednie 

powodowanie trwałego kalectwa lub śmierci jednej istoty ludzkiej, nawet gdyby to miało przedłużyć życie 

innych osób" (KKK, 2296).  

   

b. lecznicze zabiegi na embrionach  

Ponieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia, powinno się bronić jego 

integralności, troszczyć się o niego i leczyć go w miarę możliwości jak każdą inną istotę ludzką.  

Lecznicze zabiegi na embrionach ludzkich należy traktować jako zabiegi medyczne na pacjencie. 

Prawomocność i kryteria takich zabiegów zostały jasno wyrażone przez Jana Pawła II: „Zabiegi ściśle 

terapeu  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dożynki Wojewódzko-Archidiecezjalne, 30.8.2015 

Abp Stanisław Gądecki. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi. XXII Niedziela Zwykła, 

Dożynki Wojewódzko-Archidiecezjalne (Buk – 30.08.2015). 
 

Każdego roku gromadzimy się o tej porze na dożynkach, aby wspólnie dziękować Panu Bogu za tegoroczne 

plony i prosić Go o błogosławieństwo na przyszły rok a także, by wyrazić naszą wdzięczność wobec 

rolników za ich pracę. Duchowieństwo, reprezentanci władz rządowych i samorządowych, wójtowie, 

sołtysi, delegacje rolników, hodowców i sadowników, osoby zajmujące się działalnością rolniczą i około 

rolniczą, zespoły artystyczne, wystawcy przybyli dzisiaj do Buku na Wojewódzko-Archidiecezjalne 

Dożynki. Stan rolniczy województwa wielkopolskiego i Archidiecezji Poznańskiej przynosi przed ołtarz 

wieńce dożynkowe i bochny chleba; plony pól, ogrodów i sadów, zanosząc dziękczynienie Bogu za owoce 

ziemi i pracy umysłów i rąk ludzkich. A razem z owocami swej pracy przynosi i ofiaruje Bogu wartości 

duchowe kultywowane w środowisku rolniczym takie jak szacunek do życia, do rodziny i pracy oraz cześć 

dla Najświętszej Marii Panny, która wydała najpiękniejszy owoc naszej ziemi, Zbawiciela ludzkości.  

   

W związku z dożynkami podejmijmy teraz rozważanie dotyczące trzech tematów: najpierw tego, co 

powiedział Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, następnie tego, do czego nas wzywają 

wypowiedziane przez Niego słowa, a w końcu tego, co dotyczy trosk związanych dzisiaj z rolnictwem.  

 

1. EWANGELIA WCZORAJ  
 

a. A zatem najpierw pytanie, co Jezus nam mówi w usłyszanym fragmencie Ewangelii? Co odpowiedział, 

kiedy przybyła do Niego – z Jerozolimy do Galilei – delegacja złożona z uczonych w Piśmie i faryzeuszów 

(Mk 7,1)? Kiedy przybyła delegacja sprawiająca wrażenie komisji do badania stosunku Jezusa do ustnej 
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tradycji? Komisja, która zdawała się posiadać już wcześniej ustalone stanowisko i szukać tylko 

potwierdzenia dla swoich zarzutów.  

 

Faktycznie, dostrzega ona, że „niektórzy” uczniowie Jezusa nie zachowują tradycyjnego obrzędu netilat 

jadaim, czyli rytualnego obmycia rąk przed jedzeniem, połączonego z recytacją odpowiedniego 

błogosławieństwa. Tego rodzaju obmycia miały na celu usunięcie częściowej nieczystości rytualnej, nabytej 

np. na targu. Podczas tego obrzędu ręce zanurzano w wodzie lub polewano je wodą z czystego naczynia i 

nie chodziło tu wyłącznie o kwestie higieniczne. Obrzęd ten miał wyrażać pragnienie zbliżenia się w 

postawie wewnętrznej czystości i szacunku do Boga, który karmi swoje stworzenia (por. Ps 26,6; 104,27n).  

 

Sam nakaz obmycia rąk nie wynikał z Tradycji spisanej, czyli z przykazań Tory (tj. z Pięcioksięgu), ale z 

halachy, czyli z tradycji ustnej, rozwijanej przez pobożnych i mądrych rabinów na kanwie Tradycji spisanej. 

Podczas gdy przepisy Tradycji spisanej dotyczyły – ściśle rzecz biorąc – tylko czystości rytualnej kapłanów 

(por. Kpł 21), to rabini rozciągnęli te przepisy na wszystkich Izraelitów, pragnąć w ten sposób podkreślić, że 

cały Izrael jest ludem kapłańskim pośród narodów. Tak to „tradycja starszych” – wyrastając ze szlachetnego 

pragnienia aktualizacji Tory spisanej – sprzeciwiała się Prawu Mojżesza. O tym właśnie wspominał prorok 

Izajasz w zdaniu: „Twoi kupcy mieszają wino z wodą” (Iz 1,23 – vinum tuum mixtum est aqua – Wulgata: 

Ireneusz, Przeciw herezjom 4,12-1-2). 

 

Jezus odpowiadając na zarzut komisji odwołuje się do Księgi Izajasza: „Wyrzekł Pan: Ponieważ ten lud 

zbliża się do Mnie tylko w słowach, i sławi Mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode 

Mnie; ponieważ cześć jego jest dla Mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem, dlatego właśnie Ja 

ponowię niezwykłe działanie cudów i dziwów z tym ludem: zginie mądrość jego myślicieli, a rozum jego 

mędrców zaniknie” (Iz 29,13-14). W ten sposób Jezus przeciwstawił spisaną Tradycję, tradycji ustnej.  

 

Nasz Zbawiciel nie tylko zdemaskował faryzeuszów, lecz jednocześnie nazwał ich obłudnikami (gr. 

hypokritai). Hipokryta to greckie określenie starożytnego aktora, który ukrywa swoją twarz pod maską, aby 

uchodzić za kogoś innego niż jest w rzeczywistości. Hipokryzja polega więc na grze pozorów, na ukrywaniu 

prawdziwych motywów postępowania pod zewnętrznymi formami. Z czasem hipokryta zaczyna sam 

wierzyć, że fałsz w jego postępowaniu jest szczerą prawdą i staje się duchowym ślepcem. Traci zdolność 

rzetelnej samooceny, nie umie przyjmować napomnień i wezwań do nawrócenia. Jest gotów nawet zabić 

tych, których Bóg posyła, aby otwierali mu oczy (por. Mt 23,16-24.29-35). Jezus demaskuje grzech 

hipokryzji (por. Mt 23,28), lecz czyni to nie w tym celu, aby ośmieszyć obłudników, ale by ich ratować 

przed wiecznym potępieniem (por. Mt 24,51; ks. Józef Maciąg).  

 

b. Tak, Pan Bóg sięga wzrokiem do naszych najgłębszych myśli i wewnętrznych intencji. Żonę Lota, tylko 

za to, że obejrzała się dobrowolnie na zło tego świata, pozbawił czucia i nadał jej wygląd słupa soli 

(Klemens Aleksandryjski, Kobierce 2,14).  

 

Pan Bóg „nie pyta człowieka, czy myje ręce przed jedzeniem, czy nie, ale o to, czy ma serce obmyte z brudu 

grzechów i czyste sumienie. Bo zaiste, na co przyda się myć ręce, a mieć skalane sumienie? I dlatego też 

uczniowie Pańscy, którzy dawali pierwszeństwo obmyciu serca oraz czystemu i nieskazitelnemu sumieniu, 

nie bardzo troszczyli się o mycie rąk, które wraz z całym ciałem raz na zawsze obmyli w chrzcie, jak mówi 

Pan do Piotra: „Kto raz jest obmyty, nie potrzebuje powtórnego obmycia, ale jest cały czysty, tak, jak wy 

jesteście” (J 13, 10).  

 

To zaś obmycie było konieczne dla narodu żydowskiego, co Pan już dawno objawił przez Proroków w 

słowach: „Obmyjcie się, bądźcie czystymi, usuńcie niegodziwość z serc waszych” (Iz 1, 6). W tym obmyciu 

nie nakazuje, aby obmywać ręce, lecz aby usuwać niegodziwość z serc. I dlatego, gdyby tylko uczeni w 

Piśmie i faryzeusze zechcieli zrozumieć to niebiańskie obmycie i je przyjąć, nie zajmowaliby się 

obmywaniem rąk. 
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Aby pełniej okazywać, że faryzeusze i uczeni w Piśmie bezpodstawnie ganią niemycie rąk, Pan przywołał 

do siebie rzesze i rzekł: „Nie to plami człowieka, co wchodzi do ust, ale to plami człowieka, co z ust 

wychodzi” (Mt 15, 10). Wskazał przez to, że człowiek jest skalany nie przez pokarm, który wchodzi do ust, 

lecz przez złe myśli duszy, które pochodzą z serca. Bowiem pokarmy, które przyjmujemy, aby je następnie 

wydalić, zostały stworzone przez Boga i przez Niego pobłogosławione na użytek ludzi, i dlatego nie mogą 

skalać człowieka. Prawdziwie kalają człowieka przewrotne i złe myśli, które pochodzą z serca, jak to 

wyjaśnił Pan, a więc zabójstwa, cudzołóstwa, bluźnierstwa (por. Mt 15, 19) i inne, które rodzą się za 

natchnieniem szatana. One naprawdę kalają człowieka (św. Chromancjusz z Akwilei). „Całe to zło z 

wnętrza pochodzi”. Jest to odpowiedź dla tych, którzy uważają, że złe myśli są po prostu wprowadzane 

przez diabła, a nie rodzą się z własnej woli. Diabeł może wzmocnić lub rozpalić złe myśli, ale nie może być 

ich autorem” (Beda, Komentarz do Ewangelii Marka 2). 

 

2. EWANGELIA DZISIAJ  

 

Rozważany fragment Ewangelii dowodzi zatem, jak z rzeczy świętej, jaką jest religia, można zrobić jej 

karykaturę, wtedy, gdy prawdę Objawienia zamienia się na ludzkie pomysły. Gdy dzieła Boże zamienia się 

na dzieła człowiecze. Gdy drobiazg staje się istotą a istota jest usuwana na margines albo w ogóle znika.  

 

Niestety, karykaturę można uczynić także z chrześcijaństwa. Jeśli na Wielkanoc – co obserwujemy tak w 

Polsce jak i pośród Polonii – więcej uwagi ludzie dedykują święconce, aniżeli zmartwychwstaniu Chrystusa 

i swojemu nawróceniu, to coś jest nie w porządku. Jeśli ktoś nazywa siebie chrześcijaninem a oburza się na 

wymagania związane z chrześcijaństwem, to także budzi zdziwienie. Jeśli wieszam na ścianie krzyż, a Ten, 

który na nim wisi, nie ma w moim życiu nic do powiedzenia, to istotnie mamy do czynienia tylko z 

karykaturą, która budzi zgorszenie. Wielu ludzi słysząc te słowa, powie: „święta racja”. Następnie wskaże 

palcem na siedzących obok niego obłudników. Włączy telewizor i zobaczy setki hipokrytów. Tymczasem 

idzie o to, by spojrzeć we własne sumienie. By posłuchać tego, co gra w naszym sercu.  

 

Problem zła i grzechu dotyka dzisiaj każdego człowieka. Wbrew pozorom, sumienie jest dosyć trudno 

przekupne i człowiek nie potrafi długo żyć w poczuciu winy. Próbuje się więc jakoś z tym poczuciem 

uporać, próbuje się oczyszczać, usprawiedliwiać i wybielać. Byle tylko zaznać wewnętrznego pokoju, a 

przynajmniej jego namiastki w postaci stworzenia pozorów porządności. Metody są różne.  

 

Jedni wmawiają sobie, że wszystko wolno i nic nie jest grzechem, że takie pojęcie w ogóle nie istnieje, więc 

nie ma się czym przejmować. To wymaga jednak rezygnacji z pojęcia absolutnej prawdy i dobra, a więc 

także z wszelkiej religii, etyki, praw i zasad. Na tym polega etyczny liberalizm – produkt dzisiaj najgorliwiej 

importowany z Zachodu.  

 

Inni próbują szukać dla siebie rozmaitych okoliczności łagodzących i usprawiedliwień: a to, że wszyscy tak 

robią, że nie było innego wyjścia, że nie wyrządza się przecież nikomu krzywdy. Jest to dość 

krótkowzroczne, bo prawda moralna szybko wychodzi na jaw i daje znać o sobie w postaci niepokoju 

sumienia, który trzeba zagłuszać nowymi wykrętami. Ale taki człowiek próbuje przynajmniej jakoś ratować 

swój obraz Boga, niestety, wypaczony. Ma jednak przed sobą otwartą drogę nawrócenia i powrotu, gdyż 

żywe jest w nim poczucie grzechu i winy. On nie wie tylko, co z tym zrobić.  

 

Jeszcze inni próbują naginać prawo moralne do własnych potrzeb. Nie rezygnują więc z moralności i 

przykazań, lecz podmieniają je na takie, które im pasują i pozwalają wydawać się we własnych oczach 
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bezgrzesznymi i doskonałymi. W ten sposób utwierdzają się w samozadowoleniu, zakłamaniu i zamykają 

sobie coraz szczelniej drogę nawrócenia. Bo z czego się tu nawracać, skoro skrupulatnie wypełniamy 

ustanowione na własny użytek zasady? Na tym właśnie polega obłuda.  

 

Dobro i zło rodzi się w sercu człowieku. Nie jest niczym zewnętrznym i niezależnym od naszej woli i 

wyboru. To człowiek jest odpowiedzialny za dobro i zło, które czyni. Grzech jest dziełem człowieka, 

pochodzi z ludzkiego serca, z ludzkiej natury zranionej przez grzech pierworodny. Wobec tego faktu 

jesteśmy całkowicie bezsilni, lecz Chrystus chce, abyśmy to uznali, byśmy przyznali się do swej grzeszności 

i powierzyli się Jemu, Jego przebaczeniu, Jego miłosierdziu.  

 

Niestety, tego właśnie zazwyczaj nie chcemy. Wolimy raczej wmawiać sobie, że zło jest czymś 

zewnętrznym w stosunku do nas, a więc że nie jesteśmy za nie odpowiedzialni ani winni. Ale dopóki 

człowiek nie uzna swojej winy, dopóki się do niej nie przyzna i ze skruchą nie powierzy jej Bogu, nie 

uzyska przebaczenia i wewnętrznego pokoju. Tylko Bóg może nas oczyścić i tylko wtedy, gdy człowiek na 

to pozwoli. Tylko wtedy zrodzi się „religijność czysta i bez skazy wobec Boga”, która wyraża się w opiece 

nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów 

świata (ks. Mariusz Pohl). 

 

3. DOŻYNKI  
 

a. Tak więc, gdy nadchodzą dożynki każdy roztropny gospodarz przypomina sobie, że ważniejszą sprawą 

niż uprawa roli jest dla niego uprawa własnego sumienia. Jeden z Ojców Kościoła – zwracając się do rolnika 

– radzi mu: „Kiedy zatem przechadzasz się po polu i przyglądasz się swojej ziemi, zważ, że ty także jesteś 

polem Chrystusa, i dbaj także o siebie jak o swoje pole. [...] uprawiaj własne serce, aby było piękne dla 

Pana” (św. Paulin z Noli, List 39, 3 do Aprusa i Amanda). W dniu dożynek rolnik uświadamia sobie 

wyraźniej, że on sam jest nie tylko siewcą i żniwiarzem, ale również Bożą rolą (por. Mt 13); „Wy zaś 

jesteście uprawną rolą Bożą” (1Kor 3,9). Przypomina sobie również czas Sądu Ostatecznego, czas nadejścia 

Boskiego Żniwiarza na swoje żniwo, który to odrzuci plewy a ziarno dobrych uczynków rolnika zgromadzi 

w swoich spichlerzach (por. Mt 21,33). Nie tylko zresztą rolnik, ale całe stworzenie z utęsknieniem oczekuje 

tej chwili, „jęczy i wzdycha w bólach rodzenia”, ufając, że zostanie wyzwolone „z niewoli zepsucia” (por. 

Rz 8,21-28).  

 

Dlatego potrzebna nam jest nie tylko ekologia środowiska materialnego, ale jeszcze bardziej ekologia 

człowieka, rozumiana jako troska o jego zdrowy rozwój duchowy, od którego w dużej mierze zależy los 

środowiska materialnego.  

 

b. W tym roku to środowisko ogromnie ucierpiało. Polscy rolnicy zmagali się z suszą, w wyniku której – jak 

powiadają – straty na polach mogą wynieść czasami od 50 do 80 procent. Ekstremalnie wysokie 

temperatury, brak opadów deszczu przyniosły Wam ogromne straty. Według oceny wojewodów przez suszę 

poszkodowanych jest 82 tysięcy polskich gospodarstw, a Ministerstwo Rolnictwa oszacowało na razie 

tegoroczne straty na ponad pół miliarda złotych.  

 

Obserwatorzy rolnictwa twierdzą, że kryzys ogarnął w tym roku wiele działów produkcji rolnej. Ceny zbóż, 

mleka, żywca, owoców i innych produktów rolnych spadły poniżej kosztów produkcji. Eksport polskiej 

żywności systematycznie rośnie, konsumpcja krajowa znacząco nie spada, a jednak rolnicy zarabiają coraz 

mniej. Wielu rolników się zadłuża, nad wieloma gospodarstwami rolnymi zawisła groźba komorniczej 

licytacji. A co najtragiczniejsze, niektórzy zrozpaczeni, kończą swoje życie samobójczą śmiercią.  

 

Potrzeba stanowczych działań Unii zmierzających do pełnego wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich. 

Trzeba się cieszyć z podpisania ustawy przeciwdziałającej spekulacyjnemu wykupowi polskiej ziemi rolnej 

przez cudzoziemców. Trzeba – do czasu poprawy sytuacji ekonomicznej polskiej wsi – wstrzymania 
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sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych. Potrzeba udzielenia rolnikom rzeczywistych rekompensat 

za straty gospodarcze, ponoszone przez nich z tytułu embarga na eksport produktów rolnych do Rosji.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Wszystkie te bolączki świata rolniczego każą nam z jeszcze większą wdzięcznością doceniać pracę rolnika, 

która jest wystawiona na o wiele większe ryzyko, aniżeli praca innych gałęzi gospodarki. Na koniec zatem, 

dziękujemy raz jeszcze rolnikom za ich tegoroczną pracę, za przywiązanie do wiary, a jednocześnie prosimy 

Boga o błogosławieństwo dla rolniczej pracy w przyszłości.  

 

Zgromadzona w Buku reprezentacja rolnicza z całej Wielkopolski, razem z władzami rządowymi i 

samorządowymi składa więc na patenie ziemski chleb i wypowiada słowa ofiarowania: „Błogosławiony 

jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk 

ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święta Monika, 27.8.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Św. Monika. Dni Duszpasterskie (Katedra Wrocławska - 27.8.2015).  

   

Jedno zdanie z usłyszanych przed chwilą czytań stanowi dobrą ilustrację duchowości świętej Moniki, 

patronki dnia dzisiejszego, nad którą to duchowością chcielibyśmy się zatrzymać na chwilę: „Gorąco 

modlimy się we dnie i w nocy, [...] abyśmy mogli dopełnić tego, czego brak waszej wierze" (1 Tes 3,10). 

Jest to jednocześnie zdanie, którego treść może być bardzo użyteczna tak dla nas, jak i dla naszych braci w 

wierze.  

   

1. ŚW. MONIKA  

   

Modlitwa jednej osoby jako środek wpływający na pomnożenie wiary innych jest ukazana w znakomity 

sposób na przykładzie życia świętej Moniki. Ona nie była źródłem wiary i nowego życia w Chrystusie dla 

swojego męża i dzieci, ale to ona - dzięki swojej modlitwie - uprosiła u Boga nowe życie z Ducha dla nich.  

   

Monika urodziła się ok. 332 r.p.Ch. w Tagaście, w dzisiejszej Algerii, w rodzinie głęboko chrześcijańskiej. 

Została wydana za pogańskiego urzędnika, który miał charakter popędliwy i niewierny, co nie przeszkodziło 

jej doprowadzić go - swoją dobrocią i cierpliwością - do przyjęcia Chrztu Świętego.  

   

Gdy miała 39 lat zmarł jej mąż i wtedy rozpoczął się dla niej okres 16-tu lat pełnych niepokoju i cierpień, 

których przyczyną był przede wszystkim - oprócz drugiego syna i córki - jej syn Augustyn. Ten zaczął 

naśladować swobodne życie swojego ojca, prowadził życie próżniacze, oddając się rozpuście. Przez wiele 

lat żył z kobietą bez ślubu, z czego urodziło się nieślubne dziecko. Potem uwikłał się w błędy herezji 

manichejskiej. Pośród tych wszystkich zawirowań zbolała matka nie opuściła swojego syna, ale szła za nim 

wszędzie, błagając Boga o jego nawrócenie.  
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Kiedy w końcu z Afryki przeniósł się do Rzymu a z Rzymu do Mediolanu - pod wpływem usłyszanych tam 

kazań biskupa Mediolanu, św. Ambrożego - przyjął Chrzest i rozpoczął nowe życie (387). Szczęśliwa matka 

spełniwszy misję swojego życia, mogła odejść po nagrodę do Pana. Kiedy zamierzała wrócić do Afryki 

zachorowała śmiertelnie i po kilku dniach zmarła w porcie w podrzymskiej Ostii w 387 r.p.Chr.  

Jej życie było nadzwyczajnym przykładem cierpliwej pracy nad wiarą jej męża i syna. Jej modlitwa 

wyzwoliła Augustyna najpierw z trybów gorszącego życia, następnie z więzów herezji manichejskiej a w 

końcu doprowadziła go na łono Kościoła katolickiego. Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział: „Ileż 

trudności występuje i dziś we wzajemnych relacjach rodzinnych i jakże wiele matek smuci się, że ich dzieci 

obierają błędne drogi! Monika, kobieta mądra i silna wiarą, wzywa je, by nie upadały na duchu, lecz trwały 

w misji żon i matek, pokładając niewzruszoną ufność w Bogu i uporczywie trwając na modlitwie („Anioł 

Pański" - 27.08.2006). A należy dodać, nie idzie tutaj jedynie o wysiłek propedeutyczny ziemskiej matki, 

lecz także o wysiłek Matki, jaką jest Kościół powszechny.  

   

2. „WYZNANIA" AUGUSTYNA  

   

W jaki sposób owa matka dokonała tego dzieła i jak może nam ona dzisiaj pomóc w dotarciu do ludzi 

współczesnych, zagubionych tak pod względem wiary jak i obyczajów? Najbardziej wyczerpującej 

odpowiedzi na to pytanie udzieli nam podmiot jej trosk, św. Augustyn w swoich „Wyznania", który tak 

charakteryzuje swoją matkę.  

   

a. wychowanie matki  

   

Augustyn przypisuje wychowanie swojej matki nie tyle ludziom, ile w pierwszym rzędzie Chrystusowi. Gdy 

idzie zaś o ludzi, to najważniejszą rolę w jej wychowaniu spełnili nie tyle jej wierzący rodzice, ile bardziej 

służąca: „Nie o darach tej służebnicy, lecz o Twoich darach przejawionych w niej - opowiem. Bo nie 

stworzyła sama siebie ani też sama siebie nie wychowała. Ty ją stworzyłeś. Ani ojciec jej, ani matka nie 

przeczuwali, jaka z niej istota wyrośnie. W bojaźni Twojej wychowała ją różdżka Twego Chrystusa, władza 

jedynego Syna Twego - w domu chrześcijańskim, w jednej ze szlachetnych komórek Twego Kościoła.  

Zawsze powtarzała, że dobre wychowanie zawdzięcza nie tyle zabiegom matki, ile troskliwości pewnej 

sędziwej służącej, która już jej ojca, gdy był niemowlęciem, na plecach nosiła, jak to dorastające dziewczęta 

zwykle noszą małe dzieci. Za to, jak też ze względu na sędziwy wiek i nienaganne obyczaje, pan i pani 

odnosili się do niej z respektem jako do szacownego członka tej chrześcijańskiej rodziny.  

   

Dlatego też powierzyli jej wychowanie swoich córek, co ona sumiennie wypełniała. Ilekroć było to 

konieczne, surowo je karciła, powołując się na prawa Boże, a przez rozsądne pouczenia przygotowywała je 

do trzeźwego życia (Wyznania IX,8).  

Szczególny przykład zbawiennych skutków otrzymanego przez matkę prawdziwie chrześcijańskiego 

wychowania Augustyn najpierw zilustruje przykładem, jakim Monika służyła innym mężatkom, zachęcając 

je do wypełniania zobowiązań, jakie zaciągnęły razem z zawarciem sakramentu małżeństwa: „Wiele 

mężatek, których mężowie byli łagodniejszego niż on [mąż Moniki] usposobienia, nieraz w gronie 
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przyjaciółek skarżyło się na swoich mężczyzn; zresztą miały na twarzach haniebne ślady uderzeń. Moja 

matka wtedy, ganiąc ich uszczypliwość, jakby żartem, lecz w istocie poważnie im mówiła, że skoro 

wysłuchały niegdyś umowy małżeńskiej, powinny wiedzieć, iż stały się służebnicami swych mężów; 

niechże teraz, pamiętając o swej roli, nigdy się zuchwale im nie sprzeciwiają. Przyjaciółki doskonale 

wiedziały, jaki jest temperament jej męża. Podziwiały więc zarówno jej słowa, jak i to, iż nigdy nie słyszały 

- ani też nie widziały żadnych znaków mogących na to wskazywać - jakoby Patrycjusz zbił żonę, albo że 

choćby przez jeden dzień się kłócili. Gdy prosiły ją, aby z racji przyjaźni wyjawiła im, jak to osiąga, zawsze 

powtarzała ową zasadę, którą wyżej wspomniałem.  

   

A przecież człowiekowi prawdziwie ludzkiemu nie powinna wystarczać sama powściągliwość: to, że nie 

rozjątrza i nie wzmaga wrogości złym językiem. Powinien swymi słowami ją uśmierzać. Tak postępowała 

moja matka, a nauczyła się tej postawy w szkole serca, gdzie Ty jesteś mistrzem. Wreszcie i męża własnego 

- u schyłku jego życia doczesnego - pozyskała dla Ciebie. Po jego nawróceniu już nigdy nie ubolewała nad 

tym, co przed jego nawróceniem od niego ucierpiała (Wyznania IX,9).  

   

Innym skutkiem jej wychowania była pełna oddania służba rodzinie, płynąca z pełnego zjednoczenia z 

Chrystusem: „Którykolwiek z nich ją poznał, ten sławił, czcił i miłował Ciebie w niej. Bo czuł w jej sercu 

Twoją obecność, której też dawało świadectwo całe jej świątobliwe życie. Tylko jednego miała męża. 

Rodzicom swoim odwdzięczyła się za to, co od nich otrzymała. Domem troskliwie i pobożnie się zajmowała 

i sławiono ją za uczynki miłosierne.  

   

Wychowała dzieci i tylekroć na nowo przeżywała ból macierzyński, ilekroć widziała, że one od Ciebie 

odchodzą. A w końcu, o Panie, nami wszystkimi, którym w dobroci Twej pozwalasz przemawiać jako 

Twoim sługom, opiekowała się, gdy dostąpiliśmy łaski chrztu i żyliśmy we wspólnocie przyjacielskiej, 

zanim ona zasnęła w Tobie. Opiekowała się nami tak, jakby była nas wszystkich matką, a służyła każdemu 

tak jakby jego córką była" (Wyznania IX,9).  

   

b. dzieciństwo syna  

   

Ukształtowana w duchu prawdziwie chrześcijańskim Monika umiała - mimo wielu trudności - doprowadzić 

z kolei do końca dzieło wychowania własnego syna: „...już jako mały chłopiec dowiedziałem się o życiu 

wiecznym obiecanym nam przez naszego Pana, który pokornie zstąpił do nas, grzeszników pełnych pychy. 

Od samego urodzenia żegnano mnie znakiem Jego krzyża i kosztowałem Jego soli. Bo matka moja gorąco w 

Ciebie wierzyła.  

   

Kiedy w chłopięctwie chwyciły mnie pewnego razu okropne bóle żołądka, kiedy trawiła mnie gorączka i już 

niemal konałem, widziałeś, Boże mój, [...] z jaką natarczywością, z jaką wiarą od mojej pobożnej matki i od 

Matki nas wszystkich, czyli od Kościoła, domagałem się chrztu w imię Chrystusa, Syna Twego, który jest 

Bogiem moim i Panem.  
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Moja ziemska matka od razu przystąpiła do dzieła. W swoim czystym sercu, pełnym wiary w Ciebie, 

bardziej cierpiała rodząc mnie ku wiecznemu zbawieniu niż niegdyś rodząc cieleśnie. Szybko robiła 

wszystkie przygotowania. I gdybym nagle nie wyzdrowiał, dopuszczono by mnie wówczas do zbawczego 

sakramentu; oczyszczony byłbym wyznaniem wiary w Ciebie, Panie Jezu, ku odpuszczeniu grzechów. 

Odwlokło się moje oczyszczenie, bo uważano, że jeśli będę żył nadal, jeszcze nieraz splamię się grzechem. 

A po chrzcie wina taka byłaby większa i bardziej niebezpieczna.  

   

Już wtedy wierzyłem, jak i matka, i cały nasz dom oprócz jednego tylko ojca, który jednak nie zdołał 

udaremnić wpływu pobożnej matki i odwieść mnie od wiary w Chrystusa; on sam jeszcze w Niego nie 

wierzył. Matka ze wszystkich sił starała się, abyś Ty, Boże mój, raczej niż on, był moim ojcem. Pomagałeś 

jej w tym i sprawiłeś, że jej wpływ przeważył wpływ męża, któremu zresztą, będąc od niego lepsza, 

okazywała posłuszeństwo, aby przez to być posłuszną Tobie. Ty bowiem każesz tak postępować.  

Pragnąłbym wiedzieć, Panie - jeśli zechcesz to przede mną odsłonić - w jakim celu został wówczas 

odwleczony mój chrzest. [...] O ileż byłoby lepiej, gdybym został uzdrowiony od razu, gdyby troska moich 

bliskich i moja sprawiła, że zbawienie, jakiego by dostąpiła moja dusza, powierzono by Twojej opiece, 

skoro Twoim to zbawienie jest darem. O ileż byłoby lepiej! Ale matka wiedziała, jak wiele nawałnic pokusy 

czeka jeszcze na mnie po okresie chłopięctwa. I wolała wystawić na ich napór raczej glinę, z której miałem 

się kiedyś ukształtować, niż sam ukształtowany już wizerunek (Wyznania I,11).  

   

c. młodość Augustyna  

   

Razem z młodością Augustyna pojawiły się pierwsze poważne matczyne kłopoty z wychowaniem syna: 

„Cóż jest bardziej godne wzgardy niż niegodziwe namiętności? A ja, by mną nie gardzono, brnąłem w coraz 

gorsze czyny. Gdy brakowało mi czegoś, abym mógł dorównać tym łajdakom, zmyślałem rzeczy, jakich nie 

popełniłem; nie chciałem wydawać się marniejszy przez to, że byłem mniej splamiony, i nędzniejszy przez 

to, że byłem czystszy. Oto z jakimi kompanami kroczyłem przez ulice Babilonu, tarzając się w ich błocie 

niby w wonnościach i olejkach bezcennych. Abym zaś mocniej przywarł do zła, niewidzialny nieprzyjaciel 

przydeptywał mnie stopą. Kusił mnie, a ja dla jego pokus byłem łatwym łupem. Bo nawet ona, moja matka 

cielesna, która już uciekła ze śródmieścia Babilonu, lecz ociągała się z odejściem z jego skrajów, nie 

zabezpieczyła mej czystości tak stanowczo, jak mnie do niej nakłaniała".  

   

Święta matka, działając w błędnym przekonaniu, zamiast myśleć o życiu wiecznym jej syna, oddalała myśl 

o jego małżeństwie, przekonana że studia retoryczne przybliżą Augustyna do wiary: „Gdy mąż jej 

opowiedział o moich namiętnościach, czuła, że jestem dotknięty chorobą, która w przyszłości może się stać 

niebezpieczna. Nie uznała jednak, że skoro nie można jej całkowicie wytrzebić, to należy ją przynajmniej 

ująć w ramy małżeństwa. Bała się bowiem, że więzy małżeńskie mogłyby zaszkodzić mej przyszłości.  

   

A chodziło tu nie o nadzieję przyszłego życia, jaką pokładała w Tobie, lecz o moje sukcesy w studiach 

retorycznych, o które wówczas oboje moi rodzice nadmiernie dbali - on dlatego, że o Tobie prawie wcale 

nie myślał, a o mnie myślał niemądrze, ona zaś dlatego, że sądziła, iż te określone zwyczajem studia nie 

tylko mi nie przeszkodzą, lecz nawet trochę pomogą w zbliżeniu się do Ciebie. [...] Zostawiono mi też 

swobodę szukania rozrywek poza granicami ścisłej dyscypliny. I szukałem rozrywek różnych. A wszystkie 



1486 
 

one były kurtyną ciemności pomiędzy mną a jasnością pogodną Twojej, Boże, prawdy; dymiła, jak z 

tłustości, nieprawość moja" (Wyznania II,3). Tak więc życie świętych - mimo trwania w wierności 

Chrystusowi - bywa czasami naznaczone błądzeniem.  

   

d. herezja  

   

Kiedy Augustyn wpadł w sidła herezji manichejskiej, dzięki Bożym natchnieniom, matka nie pozostawiła 

syna sobie samemu, ale starała się mu towarzyszyć, mimo iż z punktu widzenia chrześcijańskiego winna się 

od niego zdecydowanie odciąć: „Ale wyciągnąłeś rękę z wysoka i wydobyłeś duszę mą z tej ciemnej 

przepaści. Bo przed Tobą płakała nad moją dolą wierna Ci matka moja, bardziej niż płaczą matki nad 

mogiłami dzieci. W świetle bowiem wiary i ducha, którego miała z Ciebie, uważała mnie za umarłego.  

   

I wysłuchałeś ją, Panie, wysłuchałeś, nie pogardziłeś łzami, co rzęsiście spływały z jej oczu na ziemię w 

każdym miejscu, gdzie się modliła. Wysłuchałeś ją. Bo jakże inaczej można by wytłumaczyć ten sen, przez 

który udzieliłeś jej takiej pociechy, że zgodziła się mieszkać ze mną i jadać przy tym samym stole w naszym 

domu, czego w ostatnim okresie odmawiała, ze zgrozą odsuwając się od moich błędów bluźnierczych 

(Wyznania III,11).  

   

Nie tylko sen, ale również słowa biskupa sprawiły, że nie podjęto wobec Augustyna działań, które nie 

przyniosłyby żadnego pożytku, w okresie, w którym był on wstępnie zachwycony herezją: [...] Ale 

pamiętam, że dałeś jeszcze jedną odpowiedź na jej modlitwy, tym razem przez usta Twego kapłana, 

pewnego biskupa, który życie spędził w Kościele i dobrze znał Twoje Księgi. Moja matka prosiła go, by 

zechciał ze mną porozmawiać i odeprzeć moje błędy: wybić mi z głowy złe przekonania, a zaszczepić 

poglądy właściwe. Ów biskup nieraz to czynił, gdy spotykał odpowiednich słuchaczy. Ale tej prośbie 

odmówił, co było - jak później zrozumiałem - na pewno rozsądne. Powiedział, że jeszcze nie dojrzałem do 

słuchania pouczeń. Szumiała mi bowiem w głowie nowość owej herezji, a wielu prostych ludzi udawało mi 

się zaskoczyć moimi sofizmatami, jak o tym ona sama biskupowi opowiedziała. „Zostaw go - rzekł - i tylko 

módl się za niego do Pana. Sam studiując odkryje, jak niedorzeczny to jest błąd i jak niegodziwa 

bezbożność".  

   

[...] To wszystko jeszcze nie przekonało mojej matki. Nadal płacząc, błagała go, by zechciał się ze mną 

spotkać i podyskutować. W końcu, już zniecierpliwiony, rzekł: „Zostaw mnie, idź w pokoju. Nie może się to 

stać żeby syn takich łez miał zginąć". W późniejszych latach nieraz mi mówiła, że słowa te przyjęła jako 

orędzie z nieba (Wyznania III,12).  

Święci nie zawsze rozumieją głębszy sens tego, co się aktualnie wydarza. Działając pod wpływem uczuć, 

bardziej niż pod wpływem Bożego natchnienia Monika skarżyła się, że nie wysłuchuje jej modlitwy. 

Tymczasem odjazd jej syna, wbrew jej woli, okazał się zbawienny dla sprawy jego nawrócenia, czego by 

prawdopodobnie nie osiągnął, gdyby została spełniona każda modlitwa jego matki: „Woda ta miała mnie 

obmyć i powstrzymać strumień łez, którymi matka moja codziennie ziemię skrapiała, pochylając głowę w 

modlitwie zanoszonej w mojej intencji ku Tobie. Ale nie chciała wrócić do domu beze mnie i osiągnąłem 

tylko tyle, że spędziła tę noc w znajdującej się niedaleko od naszego okrętu kaplicy poświęconej 

błogosławionemu Cyprianowi. Tej samej nocy ja potajemnie odpłynąłem, ona zaś została modląc się i 
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płacząc. A o cóż Ciebie prosiła, Boże mój, wśród tylu łez, jeśli nie o to, żebyś nie pozwolił mi odpłynąć? 

Lecz Ty, głęboko rzecz ujmując i wysłuchując prawdziwej treści jej życzenia, pominąłeś to, o co wówczas 

prosiła, aby ze mną uczynić to, o co Ciebie prosiła zawsze.  

   

Powiał wiatr i napełnił nasze żagle. Brzeg począł się oddalać od naszych oczu. Tego rana ona szalała z bólu, 

skarżąc się Tobie i jęcząc, bo myślała, żeś wzgardził jej modlitwą. Ty zaś pozwalałeś, aby moje własne 

pragnienia pognały mnie ku kresowi tych pragnień; a jej zbyt zazdrosną miłość do syna poddałeś słusznej 

chłoście smutku. Bo jak to zwykle dzieje się u matek - i znacznie bardziej niż u większości z nich - chciała 

mieć mnie zawsze przy sobie. A nie wiedziała, jaką radość miałeś jej zgotować skutkami mojego wyjazdu" 

(Wyznania V,8).  

   

Wychowanie jest czasami dziełem cierpienia i może być przyrównane do bólów rodzenia, a nawet 

przewyższające fizyczne bóle rodzenia: „A jak prawdziwa była w istocie śmierć Jego ciała, tak pozorne było 

życie duszy mojej, która w to nie wierzyła. Gorączka się wzmagała. Byłem już bliski śmierci i zguby duszy. 

Dokądże bym odszedł, gdybym wówczas umarł? Czyż nie w ogień i mękę, godne moich czynów według 

Twego sprawiedliwego prawa? Moja matka nie wiedziała o tej chorobie, ale z dala modliła się w mojej 

intencji.  

   

Ty, wszędzie obecny, wysłuchiwałeś jej tam, gdzie przebywała. A tu, gdzie ja byłem, pochylałeś się 

miłosiernie nade mną, abym odzyskał zdrowie ciała, chociaż serce bluźniercze było nadal pogrążone w 

chorobie. Bo nawet w tak wielkim niebezpieczeństwie nie zapragnąłem jeszcze Twojego chrztu. Lepszy 

byłem dawniej, jako chłopiec, gdy żądałem tego od pobożnej matki, jak to już wspominałem i wyznałem. 

Dorastając stałem się gorszy i jak błazen śmiałem się z Twoich lekarstw. A Ty dwukrotnie uchroniłeś mnie 

od śmierci. Gdybym umarł w tym stanie, serce mojej matki już by nigdy nie przestało krwawić po takim 

ciosie. Nie potrafię słowami wyrazić, jak bardzo mnie kochała i o ile bardziej cierpiała rodząc mnie do życia 

duchowego, niż wtedy, gdy mnie wydawała na świat (Wyznania V, 9).  

   

e. nawrócenie  

   

Pragnienie towarzyszenia błądzącemu synowi doprowadziło Monikę do podróży z Afryki do Italii, a 

następnie do Mediolanu, gdzie spotkała się ze świętym biskupem Ambrożym: „Teraz przybyła do mnie 

matka moja. Pobożność dała jej siłę do wędrowania za mną przez ziemię i morze, a ufność pokładana w 

Tobie obdarzyła ją spokojem niewzruszonym wśród wszelkich niebezpieczeństw. Gdy okrętowi groziło 

zatonięcie, to właśnie ona dodawała otuchy marynarzom, tym, do których podróżnicy nieobyci z morzem 

zwykle zwracają się o pomoc i pokrzepienie, ilekroć trwoży ich burza. Obiecała im bezpieczne przybicie do 

portu - Ty sam bowiem to jej obiecałeś w widzeniu" (Wyznania VI,1).  

   

Święci nie wątpią w nawrócenie tych, za których się modlą. Dzięki temu stopniowo, powoli Augustyn - pod 

wpływem mądrości świętego Ambrożego - zaczyna zmierzać w stronę katolickiej wiary: „W myślach mnie 

ofiarowała Tobie jakby leżącego na marach, abyś rzekł do syna wdowy: „Młodzieńcze, tobie mówię, 

wstań!" - aby ożył, aby przemówił, abyś go mógł oddać jego matce. Nie zadrżało więc jej serce żadną 
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gwałtowną radością, gdy się dowiedziała, że w tak znacznej części już się wypełniło to, o co prosiła Ciebie 

każdego dnia wśród łez: wprawdzie jeszcze nie przyjąłem prawdy, ale już się oderwałem od kłamstwa.  

Zamiast głośno się cieszyć, matka moja, ponieważ wiedziała, że obiecałeś spełnić całość jej prośby, i była 

pewna, że udzielisz również tego, czego jeszcze brakowało, powiedziała mi - z największym spokojem, z 

taką pogodą, jaką daje zupełna ufność - iż wierzy w Chrystusie, że zanim odejdzie z tego świata, ujrzy mnie 

wierzącym katolikiem. Tyle do mnie rzekła. Do Ciebie zaś, który zdrojem jesteś miłosierdzia, jeszcze 

goręcej się modliła, płacząc; prosiła, byś jak najrychlej wspomógł mnie i rozświecił moje ciemności Twoim 

światłem. Jeszcze gorliwiej biegała do kościoła, słuchała Ambrożego jak wyroczni, bo dla niej to było 

źródło wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu (Wyznania VI,1).  

   

Zaangażowanie i odwaga matki gotowej umrzeć, byleby tylko wytrwać w prawdziwej wierze, potwierdza 

szczerość przywiązania do Chrystusa świętej Moniki, która to determinacja budzi u Augustyna otrząśniecie 

się z postawy postronnego widza przypatrującego się z boku życiu Kościoła: „Niedawny to był jeszcze czas, 

kiedy Kościół mediolański zaczął szukać pociechy i duchowego umocnienia w takim zespalaniu głosów i 

serc swoich wiernych. Zaledwie rok wcześniej albo niewiele dawniej Justyna, matka młodocianego cesarza 

Walentyniana, prześladowała Twego sługę Ambrożego, służąc arianom, którzy ją zwiedli na drogę swej 

herezji. Wówczas oddany Ci lud czuwał w kościele, gotów umrzeć razem ze swoim biskupem, Twoim 

sługą.  

   

Tam też matka moja, Twoja służebnica, przodując w gorliwości i w nocnym czuwaniu, żyła pogrążona w 

modlitwie. Chociaż mnie jeszcze wtedy nie rozgrzewał żar Ducha Twego, udzielał mi się niepokój i 

podniecenie miasta. To właśnie w tym okresie wprowadzono zwyczaj, wzorem Kościołów wschodnich, 

śpiewania hymnów i psalmów, aby wśród ogólnego przygnębienia wierny lud nie tracił ducha" (Wyznania 

IX,7).  

   

f. śmierć matki  

   

Po całkowitym nawróceniu Augustyna i jego chrzcie, święta Matka odchodzi z tego świata w spokoju. 

Spełniło się jej najgłębsze marzenie. Niczego więcej nie pragnie na tej ziemi: „Gdy zbliżał się dzień, w 

którym miała odejść z tego życia - ów dzień Ty znałeś, a my nie wiedzieliśmy o nim - zdarzyło się, jak 

myślę, za tajemnym Twoim zrządzeniem, że staliśmy tylko we dwoje, oparci o okno, skąd się roztaczał 

widok na ogród wewnątrz domu gdzieśmy mieszkali - w Ostii u ujścia Tybru. Tam właśnie, z dala od 

tłumów, po trudach długiej drogi nabieraliśmy sił do czekającej nas żeglugi. W odosobnieniu 

rozmawialiśmy jakże błogo. Zapominając o przeszłości, a wyciągając ręce ku temu, co było przed nami, w 

obliczu prawdy, którą jesteś Ty - wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, czym będzie wieczne życie 

zbawionych, to, czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, i co w serce człowiecze nie wstąpiło.  

   

[...] Doszliśmy w tej rozmowie do rozpoznania, że żadna rozkosz cielesna, choćby największa i 

najpromienniejszym światłem doczesnym rozjarzona, nie zasługuje nawet na, wspomnienie, a cóż dopiero 

na porównanie z błogością życia wiecznego. [....] Kiedyśmy w owym dniu to mówili, pośród tych słów 

rozsypywał się nam w marność świat doczesny ze wszystkimi swoimi rozkoszami.  
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Wreszcie rzekła ona: „Synu, mnie już nic nie cieszy w tym życiu. Niczego już się po nim nie spodziewam, 

więc nie wiem, co ja tu jeszcze robię i po co tu jestem. Jedno było tylko życzenie, dla którego chciałam 

trochę dłużej pozostać na tym świecie: aby przed śmiercią ujrzeć ciebie chrześcijaninem katolikiem. 

Obdarzył mnie Bóg ponad moje życzenie, bo widzę, jak wzgardziwszy szczęściem doczesnym stałeś się 

Jego sługą. Co ja tu robię jeszcze?" (Wyznania IX,10).  

   

Przed swoją śmiercią św. Monika jednoznacznie wskazuje na swoje zapatrzenie w cel ostateczny. Nie zależy 

jej na losie swojej powłoki cielesnej, lecz na pamięci bliskich „przed ołtarzem Pańskim". Na pamięci 

podczas Eucharystii: „Już niezbyt dokładnie pamiętam, co jej na to odpowiedziałem. A zaledwie w pięć dni 

po tej rozmowie albo niewiele później, mając gorączkę, musiała położyć się do łóżka. Podczas choroby 

pewnego dnia omdlała i na krótki czas straciła przytomność. Zbiegliśmy się do niej, lecz niebawem 

odzyskała przytomność, popatrzyła na stojących nad nią - mnie i mego brata - jakby ze zdziwieniem i 

zapytała: ,,Gdzie byłam?" A gdy spostrzegła, że stoimy niemi z przerażenia i smutku, powiedziała: „Tu 

pochowacie waszą matkę". Ja nadal milczałem i dusiłem w sobie płacz. Brat zaś powiedział coś w tym 

sensie, że byłoby dla niej lepiej gdyby umarła we własnym kraju, a nie na obczyźnie. Spojrzała na niego z 

niepokojem i same jej oczy wyrażały naganę za takie poglądy. A zwróciwszy wzrok ku mnie, rzekła: 

„Słyszysz, co on mówi?" I znowu przemówiła do nas obu: „To nieważne, gdzie złożycie moje ciało. 

Zupełnie się o to nie martwcie! Tylko o jedno was proszę, żebyście - gdziekolwiek będziecie - wspominali 

mnie przed ołtarzem Pańskim".  

   

Zadziwieni takim męstwem kobiety - męstwem, które Ty jej dałeś - pytali, czy nie budzi w niej lęku to, że 

zwłoki jej zostaną tak daleko od rodzinnego miasta. „Nic nie jest dalekie dla Boga - rzekła - i nie należy się 

obawiać, że mógłby On nie rozpoznać u kresu czasu, z jakiego miejsca ma mnie wskrzesić". W dziewiątym 

dniu choroby, w pięćdziesiątym szóstym roku jej życia, w trzydziestym trzecim roku mego życia - ta 

pobożna, oddana Bogu dusza rozstała się z ciałem" (Wyznania IX,11). Tak więc jej pragnieniem jest nie 

tylko spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, Sędzią żywych i umarłych, ale również modlitwa 

wstawiennicza Kościoła.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Tak to, idąc po śladach duchowości św. Moniki, jakie zostawiła ona w pamięci jej świętego syna, 

dochodzimy do tego punktu, w którym ogarnia nas wielkie pragnienie uwielbienia Boga za przykład, jaki 

daje On Kościołowi w życiu i śmierci świętej Moniki, kobietę żywej wiary i wielkiej miłości. Ty Boże - w 

odpowiedzi na jej modlitwy o nawrócenie syna i męża - obdarzyłeś ją wielką radością, w nagrodę za 

wszystkie wylane przez nią łzy. Usłysz nasze modlitwy zanoszone w intencji wszystkich, którzy pobłądzili 

w wierze i obyczajach i jak kiedyś skierowałeś serce jej męża i syna ku nowemu życiu w Chrystusie, tak 

teraz pociągnij nasze serca ku sobie, Boże, Piękno odwieczne, a zawsze nowe. Amen.  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Z pośpiechem służyć człowiekowi, 6.9.2015 
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Abp Stanisław Gądecki. Z pośpiechem służyć człowiekowi (Wąwolnica – 6.09.2015). 
 

W dzisiejsze święto w Wąwolnicy – w której kult maryjny sięga aż do czasów najazdów tatarskich – 

czytamy fragment z Ewangelii Łukasza traktujący o nawiedzeniu sędziwej kuzynki, św. Elżbiety, przez 

Maryję. Jezus, wcielona Miłość, którą dopiero co przyjęła podczas Zwiastowania, każe Jej pośpiesznie 

ruszyć w drogę, by pomóc swojej krewnej, która w podeszłym wieku oczekiwała potomka. Odwiedziny te 

staną się wydarzeniem jedynym, niezwykłym i niepowtarzalnym. Będzie to pierwsze spotkanie Jezusa-

Mesjasza z jego Prorokiem-Janem (Chrzcicielem). Spotkanie matki Mesjasza z matką Proroka.  

   

Późniejsza apokryficzna Protoewangelia Jakuba sparafrazuje to wydarzenie w bardzo prosty sposób: 

„Przepełniona radością Maryja udała się do swojej krewnej i zapukała do drzwi. Usłyszawszy Elżbieta 

rzuciła szkarłat i pobiegła do drzwi i otworzyła jej, i pobłogosławiła ją, i rzekła: «Skądże mi [ta łaska], że 

matka Pana mojego przybyła do mnie? Bowiem to, co jest we mnie, podskoczyło i pobłogosławiło cię». 

Maryja zaś zapomniała o tajemnicach, które jej powiedział anioł Gabriel. I spojrzała w niebo, i rzekła: 

«Kimże ja jestem, że wszystkie niewiasty na ziemi mnie błogosławią?» I spędziła trzy miesiące przy 

Elżbiecie. I z dnia na dzień zaokrąglało się jej łono. I Maryja przepełniona lękiem udała się do swego domu, 

i ukryła się przed synami Izraela. Miała lat szesnaście, gdy wypełniły się dla niej te tajemnice” 

(Protoewangelia Jakuba 2-3). 

 

Po tym wstępie wypada nam zatrzymać się na dwóch stronach jednej i tej samej tajemnicy. Najpierw na 

tym, czym ona jest sama w sobie a następnie, czym ona jest dla każdego z nas. 

 

1. TREŚĆ NAWIEDZENIA  
 

a. „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy”.  

 

Maryja udała się do Elżbiety „z pośpiechem”, ponieważ łasce Ducha Świętego obca jest wszelka 

opieszałość. Poszła pełna radości, pragnąc oddać jej potrzebną pomoc”. Nie udała się w drogę sama, lecz 

„Słowo, które stało się ciałem” szło razem z Nią.  

 

b. „Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę”  

 

I tak doszło do spotkania dwóch brzemiennych kobiet. To spotkanie nazywamy pierwszym objawieniem się 

jeszcze nienarodzonego Jezusa. Św. Ambroży medytując nad reakcjami owych matek oraz ich synów 

dochodzi do następujących wniosków:  

 

„Elżbieta pierwsza usłyszała głos Maryi,  

lecz Jan pierwszy odczuł łaskę.  

Matka posłyszała, bo taki jest naturalny porządek rzeczy,  

a syn poruszył się w jej łonie w zetknięciu z tajemnicą.  

Elżbieta rozpoznała Maryję,  

a Jan zbliżającego się Pana.  

Kobieta przeżywa odwiedziny kobiety,  

a jej dziecię spotkanie z Dziecięciem.  

Matki mówią o danej im łasce,  

Synowie odczuwają w sobie jej rzeczywistość,  

a w niezgłębionej tajemnicy Bożego daru biorą udział one same.  

Obie bowiem, natchnione potomstwem noszonym w łonie, doznają cudu i zostają owładnięte duchem 

proroczym”  

(św. Ambroży, Komentarz do Ewangelii św. Łukasza. Księga 2, rozdz. 19, 22-23). 
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Tradycja chrześcijańska uznaje słowa: „poruszyło się dzieciątko w jej łonie” za dowód na to, że życie 

ludzkie rozpoczyna się od momentu poczęcia. Z tego powodu przerwanie ciąży traktuje jako poważny 

nieład moralny. Od momentu zetknięcia się ze światem grecko-rzymskim – w którym były szeroko 

praktykowane przerywanie ciąży i dzieciobójstwo – wspólnota chrześcijańska stanowczo sprzeciwiła się 

tym obyczajom. Tertulian uczy: „Kto nie pozwala człowiekowi się narodzić, ten zabija go przed czasem. 

Nie ma znaczenia, czy zabija się osobę już narodzoną, czy też powoduje się śmierć w chwili narodzin. Jest 

już człowiekiem ten, kto ma nim być”. 

 

c. „a Duch Święty napełnił Elżbietę ... wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś, któraś 

uwierzyła” 

Gdy więc Maryja przybyła do domu Elżbiety, nastąpiło coś, czego piękna i głębi żaden malarz nigdy nie 

zdoła oddać. Wewnętrzne światło Ducha Świętego ogarnęło obie kobiety, a Elżbieta wypowiedziała słowa 

błogosławieństwa. W tych słowach odsłoniła się zasadnicza prawda o Maryi, która stała się rzeczywiście 

obecna w tajemnicy Chrystusa właśnie przez to, że „uwierzyła”.  

 

d. Magnificat 

W odpowiedzi na słowa pozdrowienia, Maryja – zamiast odpowiedzieć Elżbiecie – nawiązuje dialog z 

Bogiem. Daje pierwszeństwo Bogu. A to jej zwrócenie się ku Bogu wywołuje dwa przeciwstawne uczucia: 

strachu i miłości. Bóg przedstawia się jej z jednej strony jako tajemnica budząca strach, przerażająca przez 

swój majestat. Z drugiej zaś strony jako tajemnica zachwycająca ze względu na swoją dobroć. Ten 

wszechmocny Bóg jest jednocześnie określany jako „mój Zbawca”, czyli ktoś życzliwy, ktoś kochany. Serce 

Maryi czyste, w pełni otwarte na Boże światło wybucha pieśnią uwielbienia, która jest jednocześnie głęboko 

teologiczną interpretacją dziejów zbawienia. „Wielbi dusza moja Pana”. Magnificat to cudowne okno 

otwarte na duszę Maryi, przez które możemy dostrzec piękno łaski i mądrości, którymi jest ona 

przepełniona.  

 

Ten Magnificat jest pieśnią starszą, niżby nam się wydawało. Jest pełen nawiązań do Starego Testamentu. 

Nowa rzeczywistość została w nim wyśpiewana przez obrazy, które ją przygotowały. Każde słowo oddaje 

tutaj wcześniejszą epokę, zbawcze wydarzenie, bohatera, proroctwo, przywołuje jakąś starotestamentalną 

postać. Z jednej strony streszcza znaczną część Starego Testamentu, z drugiej – zapowiada wielką część 

Nowego Testamentu. Jest to mówienie nowych rzeczy przy pomocy dawnych słów, dzięki czemu Wcielenie 

staje się tajemnicą dawną a jednocześnie nową; dawną, jeśli chodzi o jego zapowiedź, i nową, jeśli chodzi o 

rzeczywistość. Magnificat jest rodzajem preludium do Ewangelii. Podobnie jak w preludiach niektórych 

oper lirycznych są zarysowane przewodnie myśli i znaczące arie przeznaczone do tego, by zostać 

rozwijanymi później, w trakcie samej opery.  

 

- Natchnienie Ducha świętego sprawia u Maryi nowe postrzeganie siebie. Własnego „ja” nie zrozumie się 

inaczej, jak tylko stając twarzą w twarz z Bogiem. W obecności Boga stworzenie poznaje ostatecznie 

samego siebie w prawdzie. W świetle Ducha Świętego Maryja dostrzega samą siebie jako „służebnicę”. 

Postrzega siebie jako „małą”, na którą zechciał spojrzeć Bóg. Ona – uważająca sama siebie za tak małą – 

jest w oczach Boga największą ze wszystkich kobiet wszystkich czasów. Ona jest „niewzruszonym celem 

wiecznego planu” (Dante Alighieri).  

 

Kim jesteś Ty? Kim jestem ja? W tym podwójnym pytaniu zawiera się cała chrześcijańska mądrość, która 

polega na poznaniu Boga i siebie samego. Podobnymi słowami św. Augustyn prosił Boga: „Obym poznał 

Ciebie i abym poznał siebie” (Noverim te, noverim me – Soliloquia II, 1). Żadne z tych dwóch rodzajów 

poznania nie może obejść się jedno bez drugiego. Poznanie Boga bez poznania siebie powoduje w 

człowieku zarozumiałość. Poznanie siebie bez poznania Boga prowadzi człowieka do rozpaczy.  
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- Ale Magnificat to nie tylko nowe spojrzenie na samego siebie, to także nowe spojrzenie na świat. Jeśli na 

Magnificat spojrzeć z perspektywy wieków, to pozostaje on nowym spojrzeniem na świat i najgłębszą 

intepretacją dziejów. Interpretacjom wielu mędrców tego świata na przestrzeni wieków zaprzeczyły fakty 

(por. Benedykt XVI, «Magnificat» jest najgłębszą interpretacją dziejów. Podczas nabożeństwa na 

zakończenie miesiąca maryjnego – 31.05.2008).  

 

Kiedy pojawił się ów nowy świat zapowiedziany w Magnificat przez Maryję? Kiedy dokonał się ten 

przewrót społeczny, wskutek czego bogaci nagle zubożeli, a głodni zostali nasyceni? Czy może – po 

Magnificat – nastąpił bardziej sprawiedliwy podział dóbr między warstwami społecznymi? Nie. A może 

władcy zostali zrzuceni z tronów, a pokorni wyniesieni? Też nie. Nic takiego się nie stało. Nie nastąpiła 

żadna istotna zmiana społeczna.  

 

Przewrót dokonał się na płaszczyźnie wiary! Dawniej mówiono: Okaż moc swego ramienia, teraz Maryja 

mówi: Wyciągnął swoje ramię. Dawniej mówiono: Powtórz cuda, teraz się mówi: Dokonał cudów. Dawniej 

mówiono: Pomnij!, teraz się mówi: Pamiętał. Dawniej mówiono: Zlituj się nad narodem, teraz mówi się: 

Ujął się za Izraelem. Dawniej mówiono: Wypełnij proroctwa!, teraz mówi się: Wypełnił proroctwa. W ten 

sposób Maryja wyraziła zmianę epoki; przejście od czasu oczekiwania do czasu urzeczywistnienia. Dawne 

przymierze mówi św. Augustyn – było „brzemienne Chrystusem”. A teraz On przybył i zamienił wszelki lęk 

w radość, a każdą wątpliwość zamienił w pewność.  

 

Objawiło się Królestwo Boże, przynosząc ze sobą cichą, lecz radykalną rewolucję. Św. Jakub zwracając się 

do bogaczy powie: „Zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają: Bogactwo wasze 

zbutwiało” (Jk 5,1-2). Zdarzyło się coś, co doprowadziło do tego, iż materialne bogactwo straciło swoją 

wartość; objawiło się nowe bogactwo. Bóg – pisze jeszcze św. Jakub – wybrał ubogich tego świata na 

bogatych w wierze oraz na dziedziców Królestwa (Jk 2,5). Zmiana, jaka się dokonała „w wierze” nie jest 

mniej rzeczywista i mniej ważna niż zmiana społeczna, ona jest o wiele ważniejsza. Nie żłobi bowiem – 

podobnie jak fala – obrazu na morskiej plaży, który rozmyje kolejna fala. Tworzy ona wieczne bogactwo, 

albo wieczne ubóstwo (R. Cantalamessa, Magnificat).  

 

Z tego duchowego poznania Boga, siebie i świata rodzi się w człowieku ogromna radość: „Duch mój się 

raduje. Św. Augustyn dostrzega ją w każdym człowieku autentycznie wierzącym: „Chwalę Boga i raduję się 

w tej chwale; cieszę się z Jego chwały. Niech będzie bezinteresowny fakt kochania i chwalenia. A co znaczy 

bezinteresowny? Oznacza kochać Go i chwalić dla Niego samego, a nie z powodu czegokolwiek innego” 

(św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów, 53, 10; CCL 38, 653 n.).  

 

2. Z POŚPIECHEM SŁUŻYĆ CZŁOWIEKOWI  
 

W drugiej części naszego dzisiejszego rozważania pytamy o to, jaki związek istnieje między Nawiedzeniem 

a każdym z nas? 

 

Na pierwszy rzut oka nie ma w tym żadnego z nami związku. Tamto spotkanie było wyjątkowe, a nawet 

całkiem unikalne. Było to – jak powiedzieliśmy – spotkanie Mesjasza i Proroka, Jezusa i Jana jeszcze przed 

ich urodzinami. Nikt z nas nie ma i nie będzie miał nigdy do spełnienia tej samej misji.  

 

O pewnej analogii moglibyśmy ewentualnie mówić tylko w dalekim tego słowa znaczeniu. Tylko w tym 

sensie, w jakim każdy z nas uczestniczy w historii zbawienia czasów Nowego Testamentu i korzysta z jego 
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owoców. Na ile każdy z nas może nieść w sobie ducha mesjańskiego, albo proroczego, wyrastającego z 

głębokiej wiary. Ducha, który inspiruje go do śpiesznej służby bliźniemu.  

 

Spotkanie z Bogiem domaga się dopełnienia, czyli spotkania z człowiekiem. Tylko ten człowiek ma prawo 

do radosnego Magnificat, który spotyka się z Bogiem w wierze a z człowiekiem w miłości. Kto z 

entuzjazmem odpowiedział „tak” na Boże wołanie, ten zawsze będzie szedł z pośpiechem, by służyć 

drugiemu człowiekowi. Co to znaczy „spiesznie”? Starożytni mówili: „bez zbędnych popasów”. W tym 

„pośpiechu” sprawdza się jakoś autentyczność spotkania z Bogiem; spotkanie z Bogiem staje się bardziej 

wiarygodne.  

 

Gdy człowiek autentycznie spotyka się z Bogiem, szybko dochodzi do zrozumienia, że Bóg nie jest tylko dla 

niego. Pragnie radować się Nim z innymi: „Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco 

daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest, abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą – 

waszą i moją” – uczy św. Paweł (Rz 1,11). Spotkanie wierzących w Chrystusa nie jest spotkaniem 

towarzyskim, klubowym, lecz jest spotkaniem charyzmatycznym. Jest wzajemnym obdarzaniem się tym, co 

mają najcenniejszego – wspólną wiarą.  

 

Dzięki temu spotkaniu może dawać Chrystusa braciom nic tylko słowem, ale i życiem w zjednoczeniu z 

Nim, robiąc Mu miejsce i pozwalając Mu rosnąć we własnym wnętrzu. „Wyśpiewuj, Córo Syjońska! 

Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! [...] Pan, twój Bóg jest 

pośród ciebie” (So 3,14-17).  

 

Obserwując siebie samych, zauważymy, że często – zamiast ducha błogosławieństwa – wnosimy ducha 

przekleństwa w relacje z naszymi bliźnimi. Ducha pełnego niezadowolenia, zgorzknienia, wręcz 

pogańskiego lęku przed życiem. A błogosławieństwo to przecież nie luksus życia duchowego, ale jego 

zwieńczenie. Błogosławieństwo jest rezultatem pełnego oddania się Bogu. Jego źródłem nie jest ani to, co 

robimy, ani to, co nam oferują inni, ale osoba Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Błogosławieństwo jest 

echem duszy, która czuje, że Bóg jest blisko. Jeśli nie umiemy błogosławić, jeśli nie umiemy życzyć 

ludziom szczęścia, to znaczy, że jesteśmy ciągle jeszcze daleko od Boga.  

 

„Ale i wy jesteście błogosławieni, którzyście usłyszeli i uwierzyli. Albowiem każda dusza, która wierzy, 

poczyna w sobie i rodzi Słowo Boga i rozpoznaje Jego dzieła.  

 

Niech więc każda dusza – uczy św. Ambroży – będzie duszą Maryi, aby uwielbiała Pana. Niech w każdej 

duszy będzie duch Maryi, aby radowała się w Bogu. Jest tylko jedna Matka Chrystusa, Ta, która Go 

zrodziła, ale przez wiarę każda dusza rodzi Chrystusa. Każda bowiem przyjmuje Słowo Boga, jeśli tylko 

nieskalana i wolna od występków zachowuje czystość nienaganną i bez skazy.  

 

Każda więc dusza, która byłaby taką, wielbi Pana tak, jak wielbiła Go dusza Maryi i jak Jej duch radował się 

w Bogu Zbawicielu.  

 

W ten sposób Pan jest uwielbiony, tak jak powiedziano: „Uwielbiajcie ze mną Pana”. Nie znaczy to, by 

ludzkie słowo mogło dodać cokolwiek Panu, ale że Pan doznaje w nas uwielbienia. Albowiem Chrystus jest 

obrazem Boga. A więc dusza trwająca w prawości i oddana Bogu tym samym wielbi w sobie ten obraz, na 

którego podobieństwo została stworzona. Wielbiąc zaś, uczestniczy w pewien sposób w Jego wielkości i 

sama przez to zostaje wywyższona” (Św. Ambroży, Komentarz do Ewangelii św. Łukasza. Księga II, 19, 

22-23).  
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Kiedy więc wpatrujemy się w Maryję pośpiesznie zdążającą do Judei, aby pomóc swojej krewnej, nasuwają 

się nam całkiem praktyczne i aktualne wnioski. Czy nie należy z podobnym pośpiechem wyjść naprzeciw 

tym, którzy znaleźli się w ogniu wojny – na Bliskim Wschodzie i Afryce – a teraz zmierzają ku Europie po 

to, by znaleźć tutaj schronienie w miejscu spokojnym i bezpiecznym? I wprawdzie ucieczka chrześcijan z 

Bliskiego Wschodu nie jest szczęśliwym rozwiązaniem dla regionu, w którym chrześcijaństwo jest 

najstarsze, a może w ogóle zaniknąć, ale czy nie należy wyjść z pomocą tym wszystkim, którzy jej 

potrzebują, jak tego domaga się od nas Ewangelia? Czy nie wymaga tego również sprawiedliwość, skoro 

nasi rodacy znaleźli i znajdują do dzisiaj miejsce osiedlenia się i pracy w innych krajach Europy, Ameryk i 

Australii? Tak, dzisiaj nadszedł i dla nas czas prawdziwej próby z naszego chrześcijaństwa. Trzeba, by 

każda parafia, którą na to stać, przygotowała się na przyjęcie uchodźców i pomogła im rozpocząć nowe 

życie.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Prośmy na koniec Maryję, by udzieliła nam swojego ducha, ducha śpiesznej pomocy: 

 

Kiedy słoneczne promienie 

Paliły kraj Galilei, 

Poszłaś z pośpiechem przez Wzgórza, 

By służyć matce Proroka. 

 

Pomóż nam serca otworzyć 

Na bliźnich naszych potrzeby; 

Uproś nam miłość uczynną, 

Wytrwałość w pracy i pokój  

(Czysta Dziewico, Maryjo).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej, 20.9.2015 

Abp Stanisław Gądecki, Apostolstwo zrzeszone, II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej, XXV niedziela 

zwykła (Kraków, Bazylika Mariacka – 20.9.2015) 
 

W dzisiejszą XXV Niedzielę zwykłą – kiedy dociera do nas orędzie papieża Franciszka na 49. Światowy 

Dzień Środków Społecznego Przekazu („Przekaz o rodzinie jako uprzywilejowanym miejscu spotkania w 

bezinteresownej miłości”), kiedy zakończył się II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej – słyszymy dwie 

zapowiedzi męki i zmartwychwstania Chrystusa. Mówi o tym Księga Mądrości, mówi też Ewangelia.  

   

1. ZASĄDŹMY SPRAWIEDLIWEGO NA ŚMIERĆ (Mdr 2,12.17-20)  

 

W usłyszanym dziś fragmencie Księgi Mądrości (Mdr 2,12.17-20) niesprawiedliwi miotają się przeciwko 

Sprawiedliwemu, knując Jego zgubę. Czynią tak, bo Jego postępowanie jest dla nich nieustannym 

wyrzutem. „Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, 

zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. […] Zasądźmy go na śmierć 

haniebną…”. Idzie więc o likwidację człowieka niewygodnego, sprzeciwiającego się realizacji bezbożnych 

planów. W podtekście jest to walka z samym Bogiem, bo jeśli można bezkarnie likwidować ludzi 

sprawiedliwych, to znaczy, że Bóg się o nich nie upomina.  
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Tego rodzaju sytuacja po wielekroć powtarzała się w historii ludzkości. A chociaż autor Księgi Mądrości 

wspomina ogólnie o „grzesznikach” to bez wątpienia chodzi mu nie tylko o grzeszników pośledniego 

gatunku, ale też „geniuszy zła” oraz tych wszystkich, którzy świadomie pomagali im realizować ich cele. 

Takimi „geniuszami zła” byli bez wątpienia Hitler i Stalin. Świat dostał się w pewnym momencie w ich 

ręce, w ręce ludzi nastawionych na niszczenie, którzy potrafili zgromadzić wokół siebie setki tysięcy, 

równie groźnych jak oni, i przy pomocy terroru, propagandy, przemocy dokonali mordu na dziesiątkach 

milionów niewinnych ludzi, unieszczęśliwiając całe narody.  

 

Prześladowania sprawiedliwych trwają nadal. Nie tylko w Chinach, ale także w Europie, choć w sposób o 

wiele bardziej zawoalowany. Istnieje realne zagrożenie dla współczesnego świata i dla tożsamości 

chrześcijańskiej, które płynie z pogardy dla Boga i cynizmu, powołującego się na prawo do wolności słowa.  

 

Człowiek sprawiedliwy obserwując tę straszną machinę niszczącą miliony sprawiedliwych, skonstruowaną 

przez ludzi podległych demonowi zła, stawia sobie pytanie: czy istnieją granice bezprawia? Wydawało się 

dotąd, że druga wojna światowa dosięgła już dna bezprawia, niestety dzisiaj - przy błyskawicznym rozwoju 

techniki i wciąż narastającej agresji - przed ludzkością otwiera się jeszcze głębsza przepaść. Pytanie więc o 

to, jak daleko może sięgać bezkarność łotrów, choćby tych, którzy praktykują postęp ekonomiczny poprzez 

warfare, czyli przez mnożenie wojen, jawi się z jeszcze większą mocą.  

 

2. GDZIE ZAZDROŚĆ, TAM WSZELKI WYSTĘPEK (Jk 3,16-4,3)  

 

Skąd się bierze owa nienawiść „grzeszników”? Krótkiej odpowiedzi na to pytanie udziela nam dzisiaj 

apostoł Jakub: „Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek” (Jk 3,16).  

 

Zazdrość jest korzeniem wszelkiego zła, źródłem klęsk, posiewem występków. Z niej powstaje nienawiść. Z 

niej uprzedzenia. Ona zespala się z chciwością, gdy ktoś nie jest zadowolony ze swego, gdy widzi drugiego 

bogatszym. Zazdrość podnieca ambicję, gdy ktoś widzi drugiego w większych zaszczytach. Zazdrość gardzi 

bojaźnią Bożą, nie przewiduje dnia sądu. Przez nią znieważa się miłość braterską, niszczy pokój Boży, 

fałszuje się prawdę, zrywa jedność, dochodzi do herezji i schizmy. Kiedy zaś człowiek okazuje 

nieposłuszeństwo Bogu i odmawia poddania się Jego panowaniu, wówczas natura buntuje się przeciw 

człowiekowi i nie uznaje go już za swojego „pana” (por. Sollicitudo rei socialis, 30). Człowiek staje się 

igraszką nieuporządkowanych namiętności (por. Tt 3,3). Z tego zachwiania równowagi w ludzkim sercu 

rodzi się zepsucie i powierzchowność w stosunkach między ludźmi a także sytuacje konfliktowe między 

jednostkami, grupami społecznymi i narodami (por. Gal 5,14-21).  

 

Inne nieszczęścia mają koniec i każde wykroczenie kończy się popełnieniem występku. U cudzołożnika 

kończy się występek po dokonaniu cudzołóstwa. U rozbójnika ustaje zbrodnia po popełnieniu zabójstwa. 

Dla złodzieja zdobyty łup stanowi koniec drapieżności. Zazdrość nie ma granicy. Jest to zło trwające stale i 

grzech bez końca. Dlatego nasz Zbawiciel – dla uleczenia tej choroby – powiedział: „Kto jest najmniejszy 

między wami wszystkimi, ten jest wielki” (por. św. Cyprian).  

 

3. ŻYCIE PRZEZ ŚMIERĆ (Mk 9,30-37)  

 

Pośród prześladowanych znalazł się również jedyny doskonale Sprawiedliwy, Jezus Chrystus. On nie tylko 
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został zabity, On dobrowolnie zgodził się na śmierć: „Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn 

Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie»”.  

 

Jezus mówił jasno i jednoznacznie o swojej męce i śmierci. Może nawet za jasno i za jednoznacznie i 

dlatego zamiast akceptacji wywołał lęk. Nieuleczalnie chorzy, nawet jeśli przeczuwają swój koniec, nie 

lubią o nim wiedzieć ani słyszeć. Zrozumienie i pogodzenie się z koniecznością cierpienia, dokonuje się 

powoli, rodzi się w bólach wraz z wewnętrzną dojrzałością. Jezus nie chce pozostawiać złudzeń, co do 

swojej misji. Dopiero Pascha ukaże prawdziwą tożsamość Mesjasza.  

 

Uczniowie nawet nie przeczuwali w początkach swego powołania, jaką drogą będzie szedł ich Nauczyciel. 

Prawdopodobnie traktowali swój udział w Jego misji jako doświadczenie osobistego zwycięstwa, sukcesu i 

szczęścia. Odkrycie przed nimi krzyżowego planu wprowadziło ich w zakłopotanie, niedowierzanie, w 

kompletne niezrozumienie. Dokonuje się trwające po dziś dzień zderzenie dwóch różnych światów.  

 

Zwycięska próba, której poddał się sam Chrystus, składając swe życie w ofierze za grzechy świata, każe 

nam ufać, że wielorakie zło, które sprzeciwia się sprawiedliwości i pokojowi w człowieku oraz pomiędzy 

ludźmi może być przezwyciężone. Zwycięstwo, które odniósł Chrystus, każe nam ufać, że tą samą mocą 

ludzie i społeczeństwa mogą budować i odbudowywać sprawiedliwość i pokój na ziemi. Wymaga to jednak 

stałego czuwania nad tym, co kryje się w sercu człowieka skażonym zarzewiem grzechu.  

 

4. AKCJA KATOLICKA 
 

Męczeństwo jest wspaniałym znakiem świętości Kościoła. Jest ono w istocie najwyższym świadectwem o 

prawdzie moralnej. A chociaż stosunkowo niewielu jest powołanych do złożenia najwyższej ofiary, istnieje 

wszakże „obowiązek świadectwa, które wszyscy chrześcijanie winni być gotowi składać każdego dnia, 

nawet za cenę cierpień i wielkich ofiar”. Potrzeba niekiedy naprawdę heroicznego wysiłku, by nie poddać 

się, także w codziennym życiu, wobec trudności, nie iść na kompromis i żyć Ewangelią sine glossa 

(Veritatis splendor, 91). 

 

a. Ze względu na męczeństwo Chrystusa, nasze świadectwo codziennego życia musi być bardzo czytelne. 

Apostolstwo indywidualne – w którym każdy pozwala rozwijać się i owocować własnym charyzmatom – 

stanowi początek i warunek wszelkiego apostolstwa zrzeszonego (por. Apostolicam actuositatem, 16). Jego 

podstawowym wyrazem jest świadectwo życia naprawdę zgodnego z Ewangelią. Świadectwo życia, w 

którym religia nie pozostaje na marginesie działalności zawodowej. Nie jest szatą przywdziewaną przy 

jakieś wyjątkowej okazji, lecz stanowi prawdziwą syntezę życia (św. Jan Paweł II, Anioł Pański). 

 

O Bogu winno się świadczyć słowem i czynem, wszędzie, w każdym środowisku: w rodzinie, w zakładach 

pracy, w urzędach, w szkołach, w biurach. W miejscach, gdzie człowiek się trudzi i gdzie odpoczywa. 

Winniśmy wyznawać Boga przez gorliwe uczestniczenie w życiu Kościoła; przez troskę o słabych i 

cierpiących, a także poprzez podejmowanie odpowiedzialności za sprawy publiczne, w duchu troski o 

przyszłość narodu budowaną na prawdzie Ewangelii. Taka postawa wymaga dojrzałej wiary i osobistego 

zaangażowania.  

 

Dlatego cieszymy się, słysząc słowa orędzia uczestników dopiero co zakończonego Krajowego Kongresu 

Akcji Katolickiej: „Chcemy być ludźmi sumienia. Chcemy takimi być w naszym codziennym życiu 

rodzinnym, zawodowym, społecznym, w szkołach i miejscach pracy, w szerokiej przestrzeni życia 

publicznego. Akcja Katolicka czuwa i działa. Nie jesteśmy osamotnieni. Wokół nas jest dużo ludzi dobrej 

woli zaangażowanych w tworzenie dobra wspólnego kraju i Europy. Choć nie ma dnia, aby w Kościół i 

ludzi wierzących nie uderzały kłamstwa i oskarżenia. Choć coraz częściej przychodzi nam przeciwdziałać 

siłom zła, które pod pozorem cywilizacyjnego postępu próbują zawłaszczyć życiem naszych rodzin, zburzyć 
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fundament wiary, na którym wyrosła nasza Ojczyzna. Jednak ufni w wołanie Ojca Świętego – my się nie 

lękamy. Wiemy, że na naszych drogach Bóg postawił nam Jezusa Chrystusa, Jego krzyż i Jego Ewangelię”.  

 

b. Doprawdy, nie wolno nam lękać się w obliczu nadciągających trudności. W minionym tygodniu 

uczestniczyłem w CCEE, czyli Radzie Przewodniczących Episkopatów Europy, która tym razem miała 

miejsce w Ziemi Świętej. Było to dla mnie niezwykle pouczające spotkanie. Uzmysłowiło mi bowiem, że 

we wszystkich krajach Europy współistnieją obok siebie dwa czynniki: odmienność i stałość. Każdy z 

krajów Europy – jak wynikało z odrębnych sprawozdań – znajduje się w dość odmiennej od innych krajów 

europejskich sytuacji – w szczególności gdy idzie o legislację. Inaczej przedstawia się jego ekonomia, 

gospodarka, polityka, warunki społeczne, edukacja, migracja, kultura. Natomiast – co ciekawe – każdy kraj 

Europy znosi jednocześnie pewną stałą presję wpływowych gremiów Unii Europejskiej i ONZ, będącą 

owocem ideologii neoliberalnej, zwanej dzisiaj „jedynie słuszną myślą”. Dla neoliberała państwo winno się 

zaś ograniczać tylko do tworzenia ram, w których odbywa się gra wolnego rynku. Prywatyzacja wszystkich 

środków produkcji, które należą do państwa, jest niezbędna. Sam rynek w najlepszy sposób rozdzieli 

zasoby, inwestycje i pracę. Dobroczynność i prywatny wolontariat powinny zastąpić quasi-powszechne 

programy państwowe przeznaczone dla grup osób biednych, starszych i słabych. Jednostka ponownie 

zostaje zdana na samą siebie.  

 

To władztwo wolnego rynku nad instytucjami i ludźmi – lansowane przez dotowane media – zakłada 

nieustanny wzrost zysków. Zyski pomnaża zaś antykoncepcja, sztuczne metody powoływania do życia (in 

vitro), genderyzm, redefinicja pojęcia małżeństwa i rodziny (promocja homoseksualizmu), eutanazja (śmierć 

na życzenie i coraz szerszy zakres chorób, coraz to niższy wiek na zabijanie).  

 

Akcja Katolicka musi sobie jasno zdawać sprawę z wyzwań, jakie czekają Kościół w Polsce. Idzie tu – 

owszem – o działanie z apostolskim zapałem we wszystkich dziedzinach życia, ze szczególnym jednak 

uwzględnieniem zaangażowania w sferze politycznej, gdzie neoliberalizm może dokonać największych 

szkód.  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Zakończmy te rozważania modlitwą skierowaną do Matki Kościoła: Jasnogórska Królowo Polski, 

Bogurodzico Dziewico, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko! Pomóż nam tak pracować w Akcji 

Katolickiej, by Chrystus stał się: 

 

dla niewierzących – światłem, 

dla grzesznych – nawróceniem, 

dla zagubionych – drogą, 

dla poszukujących – prawdą i życiem, 

dla dobrych – umocnieniem.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, 29.11.2015 

Abp Stanisław Gądecki. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. I Niedziela Adwentu C (Jasna Góra, 

29.11.2015). 
 

Drodzy Bracia i Siostry! 

 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy okres adwentowy. Okres ten posiada w Kościele podwójny charakter. Z 

jednej strony jest on czasem przygotowania do bliskich uroczystości Narodzenia Pańskiego. Z drugiej zaś – 

czasem oczekiwania na coś, co wydaje się odleglejsze, oczekiwaniem na przyjście Chrystusa na końcu 

czasów. W jednym i drugim przypadku jest to okres radosny. Radosny, bo niosący nadzieję, że razem z tymi 

wydarzeniami dokona się nasze wybawienie. Radosnego, bo wiążącego się z wypełnieniem najgłębszych 

pragnień ludzkiego serca – ze spotkaniem z nadchodzącym Wybawicielem.  



1498 
 

   

1. PRZESZŁOŚĆ  
 

Tym razem jednak Adwent niesie ze sobą jeszcze jeden radosny wymiar. Jest to początek naszego 

świętowania jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Gdy 1050 lat temu książę Mieszko I przyjmował chrzest, 

wiedział, jakiego dokonuje wyboru. Przyjęcie chrztu świętego przez władcę Polan było ze wszech miar 

decyzją historyczną i historiotwórczą. Kraj Polan dokonywał bowiem zasadniczej zmiany; przechodził od 

kultu stworzeń do kultu Stwórcy. Nie było to przejście od jednej religii do drugiej. To było coś więcej. Było 

to radykalne przejście od bałwochwalstwa do wiary. 

 

Ten fakt przesądził o dalszym kierunku naszej kultury i mentalności, zakorzeniając nas w zachodnim 

chrześcijaństwie. Przyjęcie chrześcijaństwa pozwoliło młodemu państwu polskiemu wyjść z kryzysu 

połowy lat 60-tych X wieku i przyłączyć się do zupełnie odmiennej strefy kulturowej i cywilizacyjnej. 

Piśmiennictwo, architektura murowana, sztuka sakralna, nowy sposób zarządzania państwem, to były nowe 

elementy, które całkowicie odmieniły kraj Polan. Polska mogła od tego momentu w całej pełni korzystać z 

wcześniejszego ponad tysiąc siedemset letniego letniego dziedzictwa kultury antycznej, a także z osiągnięć 

cywilizacyjnych europejskiej kultury chrześcijańskiej ostatnich 900-set lat, w tym z dziedzictwa renesansu 

karolińskiego. 

 

a. Od momentu przyjęcia chrztu Kościół stał się jednym z najważniejszych fundamentów państwa 

polskiego. Struktury państwowe i kościelne wzajemnie się przenikały, co umacniało młode państwo. 

Pierwsze biskupstwo polskie w Poznaniu powstałe w 968 roku objęło swoim zasięgiem całe ówczesne 

państwo Polan, będące zlepkiem różnorodnych terytoriów plemiennych. Po poszerzeniu władztwa Mieszka I 

i jego syna Bolesława Chrobrego, struktura terytorialna państwa otrzymała nową organizację kościelną w 

postaci arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (1000 r.), które za pośrednictwem podległych mu biskupstw: 

krakowskiego, wrocławskiego, kołobrzeskiego i poznańskiego, spajało państwo polskie w jedną całość. 

 

Później gdy w czasie rozbicia dzielnicowego Polska rozpadła się na poszczególne księstwa, świadomość 

przynależności ich mieszkańców do wspólnej prowincji gnieźnieńskiej była najważniejszym czynnikiem w 

procesie jednoczenia i odrodzenia państwa polskiego. Wierzono, że Polska zrośnie się w jedną całość, jak 

niegdyś ciało św. Stanisława. Książęta polscy czytali żywoty św. Stanisława i z nich m. in. czerpali siły do 

walki o zjednoczenie państwa polskiego. 

 

Przyjęcie religii chrześcijańskiej, a wraz z nią przekonania o autonomii osoby ludzkiej, o jej wolności, 

wywarło ogromny wpływ na świadomość polityczną elit rządzących państwem polskim. To na skutek religii 

chrześcijańskiej w polskich elitach władzy zrodził się duch, który uważał Polskę za dobro wspólne. Już 

pierwszy polski kronikarz Mistrz Wincenty, piszący na przełomie XII/XIII w. uważał państwo polskie za 

Rzeczpospolitą (res publica), której władcom winna być obca tyrania i niesprawiedliwość. W imię 

sprawiedliwości i wolności, poddani mieli - według Mistrza Wincentego - prawo przeciwstawić się tyranii 

złych królów, co też uczynili w przypadku Bolesława Śmiałego. Umiłowanie sprawiedliwości i wolności, 

doprowadziło ostatecznie do tego, że przez wiele wieków Polska była najbardziej demokratycznym 

państwem na świecie. Krajem o niezwykłej tolerancji, gdzie wszelkie mniejszości szukały schronienia, i 

gdzie mogły cieszyć się szeroką swobodą. Już w XI i XII w., ciągnęły do Polski tysiące Żydów 

aszkenazyjskich, znajdujących tu schronienie przed prześladowaniami w Zachodniej Europie. Polska stała 

się ojczyzną także dla innych wspólnot etnicznych: dla Niemców, Flamandów, Walonów, Wołochów, 

Tatarów i wielu innych nacji. Państwowość polska była tak atrakcyjna, że niemieccy poddani państwa 

zakonu krzyżackiego zbuntowali się przeciwko Krzyżakom i uprosili króla polskiego Kazimierza 

Jagiellończyka o wcielenie tych ziem do Polski. 

 

W 1385 r. religia katolicka stała się podstawą unii Polski z Litwą, co ostatecznie doprowadziło do powstania 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przyniosło to nie tylko chrześcijaństwo pogańskim mieszkańcom Litwy, 

ale także wpłynęło na rozwój chrześcijaństwa prawosławnego, przyczyniając się ostatecznie do narodzin 
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Kościoła unickiego w 1596 r. Rzeczpospolita Obojga Narodów ze swoimi demokratycznymi strukturami 

sprawowania władzy, tolerancją religijną i polityczną, a także narodowościową była unikalnym państwem w 

dziejach Europy. Umożliwiła powstanie wspaniałej kultury; stała się także wschodnim bastionem 

europejskiej cywilizacji chrześcijańskiej (łacińskiej). 

 

Przyjęcie chrztu od pierwszych chwil zaowocowało rozwojem kultury narodowej we wszystkich 

dziedzinach; powstały pierwsze budowle murowane, poczynając od palatium Mieszka I, katedr w Poznaniu i 

Gnieźnie. Z wiary chrześcijańskiej czerpali najwybitniejsi twórcy malarstwa i rzeźby (drzwi gnieźnieńskie). 

Na ziemie Polski przybywali wybitni ówcześni intelektualiści; włoski mnich Benedykt, niemiecki zakonnik 

Bruno z Kwerfurtu. Spod pióra tego ostatniego wyszedł m. in. Żywot św. Wojciecha, arcydzieło ówczesnej 

literatury hagiograficznej. Z czasem narodziło się polskie dziejopisarstwo, najpierw pisane przez obcych 

przybyszy (Anonim tzw. Gall), a później genialnych historiografów Polaków - Mistrza Wincentego, 

Wincentego z Kielczy czy jednego z największych historyków wszech czasów - Jana Długosza. Wszyscy ci 

twórcy, jak i też późniejsi, inspirowali się wiarą, chrześcijańskimi naukami, dziejami Kościoła. Ludzie 

Kościoła organizowali powstanie pierwszych polskich uniwersytetów w Krakowie (1364/1400 r.) i w Wilnie 

(1579 roku). Spośród ludzi polskiego Kościoła wywodził się jeden z najwybitniejszych uczonych wszech 

czasów - Mikołaj Kopernik. Polski przekład Biblii autorstwa polskiego jezuity Jakuba Wujka z końca XVI-

wieku przyczynił się do powstania języka literackiego i do ostatecznego ukształtowania dzisiejszego języka 

polskiego. Tematyka religijna począwszy od Psałterza Dawidów Jana Kochanowskiego, a skończywszy na 

przekładach biblijnych Czesława Miłosza była nieprzerwanie obecna w polskiej literaturze i sztuce. 

 

b. Gdy system polityczny w Rzeczypospolitej popadł w stan kryzysu, ludzie Kościoła, jak np. jezuita Piotr 

Skarga z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do walki o naprawę Rzeczypospolitej. Później 

przedstawiciele Kościoła stawali na czele stronnictw dążących do modernizacji państwa polskiego (np. 

Hugo Kołłątaj). W czasie zaborów Kościół katolicki stał się ostoją polskości, fundamentem formowania się 

nowoczesnego narodu polskiego. W czasie powstań narodowych księża organizowali pomoc materialną i 

duchową powstańcom, a niekiedy sami stawali na czele oddziałów powstańczych (np. słynny ks. Stanisław 

Brzóska). Z tej racji Kościół katolicki był też prześladowany przez zaborców. Nie złamały Kościoła liczne 

sekularyzacje, prześladowania księży i hierarchów, kontrybucje etc. Gdy trzeba było Kościół schodził do 

podziemia i wspierał wolnościowe dążenia narodu polskiego. Najlepszym przykładem jest postawa ks. 

kardynała Mieczysława Ledóchowskiego, który za obronę języka polskiego w nauczaniu religii i w walce o 

niezależności Kościoła od pruskiego zaborcy został uwięziony. Fala strajków szkolnych, z których 

najbardziej znany jest strajk dzieci wrzesińskich, dowodził przywiązania mieszkańców zaboru pruskiego do 

języka polskiego i religii katolickiej. Wielkopolscy księża ze swej strony przychodzili z pomocą polskiemu 

społeczeństwu w zmaganiach ekonomicznych z pruskim zaborcą. Tacy księża jak Piotr Wawrzyniak 

zakładali towarzystwa przemysłowe, kasy pożyczkowe, kółka rolnicze i inne organizacje, które pomogły 

przetrwać ludności polskiej dotkliwe i długotrwałe represje zaborców. 

 

W czasie II wojny światowej zarówno Niemcy hitlerowskie, jak i Związek Sowiecki, mając świadomość roli 

Kościoła katolickiego w życiu narodu polskiego, poddali go okrutnym represjom. Tysiące księży katolickich 

zginęło w niemieckich obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich. W tym czasie kapłani, siostry 

zakonne spieszyły z pomocą ludności żydowskiej; wielu też dzieciom żydowskim uratowano życie w czasie 

niemieckiej okupacji przez umieszczenie ich w katolickich sierocińcach. 

 

Również po II wojnie komunistyczne władze PRL - zwłaszcza w okresie stalinowskim - prześladowały 

Kościół i jego wiernych. Wielu księży, a w tym też biskupów więziono i torturowano. Więźniem stał się 

nawet prymas Polski, ks. kardynał Stefan Wyszyński. Kościół katolicki w czasach PRL-u odegrał znaczącą 

rolę w odzyskiwaniu podmiotowości przez polskie społeczeństwo. Bez Kościoła, jego autorytetu, a w tym 

także bez nauk polskiego papieża św. Jana Pawła II, nie doszłoby do powstania związku „Solidarności”, 

która wstrząsnęła sowieckim imperium. Działalność tego związku, a przede wszystkim postawa Jana Pawła 

II, zapoczątkowały upadek komunizmu i przywrócenie demokracji milionom ludzi w Europie. 

 

Doprawdy, niezwykle dalekosiężne okazały się konsekwencje Chrztu Polski. Dlatego jubileusz 1050 chrztu 
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Polski to dla nas wielka i ważna rocznica, ponieważ bez tego Chrztu nie byłoby państwa polskiego. Kościół 

– oprócz zbawienia – niósł przez wieki polskość. 

 

2. PRZYSZŁOŚĆ 
 

A jak wygląda nasza teraźniejszość i przyszłość? Dzisiaj - wśród wielu wyzwań pojawiły się znaki jakieś 

utraty pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy obojętność religijna, wywołująca u 

wielu wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo 

pozostawione im przez historię. Nie dziwią więc próby nadania Polsce oblicza wykluczającego dziedzictwo 

religijne, przez stanowienie praw w oderwaniu od ich źródła, jakim jest chrześcijaństwo. 

 

a. Mamy do czynienia z powolnym, stopniowo wkraczającym zeświecczeniem. Wielu ludzi nie potrafi już 

łączyć ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem. Wzrasta trudność w przeżywaniu 

osobistej wiary w Chrystusa w kontekście społecznym i kulturowym, gdzie chrześcijańska wizja życia jest 

stale wystawiana na próbę. W wielu sferach życia publicznego łatwiej jest deklarować się jako agnostycy, 

niż jako wierzący. 

Z tą utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego rodzaju lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często 

bezbarwny i niepewny. Bardziej się boimy przyszłości, niż jej pragniemy. Niepokojącą oznaką tego jest 

między innymi wewnętrzna pustka dręcząca wielu ludzi i utrata sensu życia. Jednym z wyrazów i owoców 

tej egzystencjalnej udręki jest zwłaszcza dramatyczny spadek liczby urodzeń, zmniejszenie liczby powołań 

do kapłaństwa i życia konsekrowanego, trudności w podejmowaniu definitywnych wyborów życiowych — 

jeśli nie wprost rezygnacja — również w małżeństwie. 

 

W powiązaniu z szerzącym się coraz powszechniej indywidualizmem dostrzega się coraz mniej przejawów 

solidarności międzyludzkiej. Podczas gdy instytucje opieki pełnią godną uznania funkcję, zauważa się zanik 

poczucia solidarności, co powoduje że ludzie — choć nie brakuje im tego, co konieczne pod względem 

materialnym - czują się coraz bardziej osamotnieni, pozostawieni samym sobie, pozbawieni uczuciowego 

oparcia. 

 

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest dążenie do narzucenia antropologii bez Boga. Taki typ myślenia 

doprowadził do tego, że uważa się człowieka za absolutne centrum rzeczywistości, każąc mu w ten sposób - 

wbrew naturze rzeczy - zająć miejsce Boga, zapominając o tym, że to nie człowiek stwarza Boga, ale Bóg 

stwarza człowieka. Zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka. Nie należy się więc 

dziwić, że otworzyła się rozległa przestrzeń dla rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu 

teorii poznania i moralności, pragmatyzmu - a nawet cynicznego hedonizmu - w strukturze życia 

codziennego. 

 

W takim kontekście pojawiają się próby usunięcia z naszej kultury wkładu chrześcijaństwa, które wywarło 

przemożny wpływ na jej historyczny rozwój. Jesteśmy świadkami narzucania jakieś nowej kultury - 

pozostającej w znacznej mierze pod wpływem środków masowego przekazu - której treści są często 

sprzeczne z Ewangelią i godnością osoby ludzkiej. Do tej kultury należy coraz bardziej rozpowszechniany 

agnostycyzm religijny, związany z pogłębiającym się relatywizmem moralnym i prawnym, który jest 

następstwem zagubienia prawdy o człowieku jako fundamencie niezbywalnych praw każdej osoby ludzkiej. 

Oznaką gaśnięcia nadziei bywają niepokojące formy tego, co można nazwać „kulturą śmierci” (por. Ecclesia 

in Europa, 7-9). 

 

b. Jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom? Trzeba powrócić do chrztu. Trzeba – podobnie jak 1050 lat 

temu – na serio wyznać i głosić na nowo prawdę o Chrystusie, jedynym pośredniku między Bogiem a 

ludźmi i jedynym Odkupicielu świata. Trzeba nieustannie otwierać się z ufnością na Chrystusa i pozwalać 

Mu, aby nas odnawiał. Trzeba głosić świadectwem własnego życia, że ten kto Go spotyka, poznaje Prawdę, 

odkrywa Życie i znajduje Drogę do niego prowadzącą (por. J 14,6; Ps 16 [15],11). To zaś pozwoli nam 

odkryć, że Chrystus jest jedyną przyszłością człowieka. 
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ZAKOŃCZENIE  

 

Powierzamy się Tobie Jasnogórska Pani, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko naszego narodu, 

i oddajemy w Twoje macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych 

sercach i czynach, w obyczaju i działaniu naszego narodu. 

Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, w kraju i poza jego granicami, ale szczególnie tych, którzy 

znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością. Zawierzamy Ci 

każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych 

Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. 

 

Ucz nas, Zwycięska Pani, pokonywać nasze grzechy, a w szczególności egoizm, nieczułość na potrzeby 

innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić ze słowem i czynem miłości ku 

ludziom, szczególnie ku tym, którzy oczekują naszej pomocy. 

Ucz nas współodpowiedzialności za Kościół i życie społeczne. Pomagaj nam żyć - z każdym dniem lepiej – 

jako chrześcijanie i jako Polacy, świadomi ogromnego dziedzictwa, jakie niesie ze sobą 1050 lat 

ochrzczonego narodu. 

 

Spraw, Przewodniczko naszego narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania ważnych i nowych - a 

gwarantujących dobro naszej Ojczyzny i Kościoła - zadań, jeśli tylko okażemy się do nich zdolni. Spraw 

przez Twoje potężne wstawiennictwo u Twego Syna, abyśmy byli ludźmi świadomymi zobowiązań 

płynących z naszego chrztu. Byśmy stali się prawdziwymi apostołami Twojego Syna. Amen.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Błogosławieni miłosierni, 12.12.2015  

Abp Stanisław Gądecki, Błogosławieni miłosierni (Poznań, kościół OO. Dominikanów - 12.12.2015). 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

 

Papież Franciszek, kontynuując działania swoich poprzedników, ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz 

Miłosierdzia, który zainaugurujemy jutro w poznańskiej katedrze. Ojciec Święty uczynił tak, ponieważ 

rozeznał, że w historii Kościoła i świata nadszedł moment, aby „utkwić wzrok w miłosierdziu". W swojej 

bulli, zapowiadającej to wydarzenie, nazywa miłosierdzie „balsamem i lekarstwem" dla poranionej 

ludzkości. Większość ludzkiej biedy, zagubienia, wojen, niesprawiedliwości i okrucieństwa bierze się 

bowiem z niezaleczonych ran duchowych, z ludzkiej samowystarczalności i ciemności, która broni się przed 

miłosierdziem i przyjęciem odpowiedniej terapii. Miłosierdzie jest fundamentem i belką podtrzymującą cały 

gmach Kościoła, bez których jego istnienie nie miałoby najmniejszego sensu.  

 

 

Dlatego dzisiaj chciałbym podjąć rozważanie o miłosiernym Bogu Ojcu, miłosiernym Synu Bożym i 

miłosiernym człowieku. 

 

BÓG MIŁOSIERNY 

 

a. Bóg Ojciec 

 

Najpierw o miłosierdziu Boga. Żaden przymiot Stwórcy nie jest tak mocno podkreślany w Biblii, jak Boże 

miłosierdzie. Słusznie też - spośród wielu imion Boga występujących na kartach Pisma św. - najbliższe Jego 

naturze brzmi „Ojciec miłosierdzia" (2 Kor 1, 3). To imię, przekazywane z pokolenia na pokolenie, stanowi 

jakby latarnię morską dla ludzi pragnących zachować nadzieję. To imię objawia ogromną miłość Boga, 

który przygarnia do serca grzeszną ludzkość i każdego człowieka. 
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Być może również dlatego historia zbawienia to przede wszystkim historia miłosierdzia Bożego. Gdy Adam 

uległ pokusie i zapragnął żyć bez Boga - mimo iż wszystko co istotne Bogu zawdzięczał - Ten nie ukarał 

przestępcy wieczną karą, ale usuwając go z raju, obiecał mu ocalenie (Rdz 3,15). Dał też ludziom pierwsze 

świadectwo swojego miłosierdzia, kiedy dla kilku sprawiedliwych gotów był ocalić bezbożne miasta, 

Sodomę i Gomorę. 

 

Objawiając się Mojżeszowi Bóg nazwał siebie: „miłosiernym, litościwym, cierpliwym, bogatym w łaskę i 

wierność, zachowującym swą łaskę na tysiączne pokolenia, przebaczającym niegodziwość, niewierność, 

grzech" (Wj 34,6-7). 

 

Jeśli piętnował grzechy ludu ustami proroków i karał różnymi klęskami, to tylko w tym celu, by przywieść 

go do opamiętania. Nie potępił też Dawida, grzesznika wyznającego swą winę. Z tej racji psalmiści - 

pragnąc wyśpiewać najwyższą pochwałę Jahwe - intonują hymny do Boga miłości, łagodności, miłosierdzia 

i wierności (Ps 103 [102], 145 [144]). 

 

Bóg miłuje Izraela miłością szczególnego wybrania, podobną do miłości oblubieńca (Oz 2, 21-25; Iz 54, 6-

8) i dlatego przebaczy mu winy, przebaczy nawet zdrady i niewierności, jeśli tylko spotka się z pokutą, z 

prawdziwym nawróceniem, przywróci swój lud z powrotem do łaski (por. Jer 31, 20; Ez 39, 25-29).  

Nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, 

jak miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku 

nieskończonym wyżynom świętości Boga" (Jan Paweł II, Łagiewniki, 7 VI 1997). Św. Tomasz z Akwinu 

twierdził: „przebaczenie i litość okazywana ludziom jest większym dziełem niż stworzenie świata" (Suma 

teologiczna ii-ii 113.9). 

Wiele jest sposobów ludzkiego życia, ale Bóg obiecuje jedno życie. Daje nam je nie z powodu naszych 

zasług, ale ponieważ jest miłosierny. Cóż bowiem dobrego uczyniliśmy, aby na to zasłużyć? Jakie dobre 

uczynki poprzedziły to, że Bóg udzielił nam swojej łaski? Czyżby dostrzegł sprawiedliwość godną nagrody, 

a nie przestępstwa, które przebaczył? Czyż nie byłby sprawiedliwy, gdyby zechciał ukarać przestępstwa, 

które przebaczył? Cóż byłoby bardziej sprawiedliwe, niż ukarać grzesznika? Rzeczą sprawiedliwości jest 

ukarać grzesznika, rzeczą Jego miłosierdzia zaś go nie karać, lecz usprawiedliwić, z grzesznika uczynić 

sprawiedliwego, a z bezbożnika pobożnego. 

Bóg jest wszechmogący i będąc miłosiernym, nie przestaje być sprawiedliwy, a w swej sprawiedliwości nie 

przestaje być miłosierny. W miłosierdziu swoim dostrzega w nas swoje podobieństwo i naszą słabość, nasze 

błędy i naszą ślepotę i nas wzywa. Nawróconym przebacza grzechy, ale nie nawróconym nie przebacza.  

Dary Boże częściowo są doczesne i ziemskie, częściowo zaś wieczne i niebiańskie. Kto czci Boga ze 

względu na to, że otrzymuje dary doczesne i ziemskie, dostępne dla wszystkich, na razie jest podobny do 

zwierzęcia. Korzysta bowiem z Bożego miłosierdzia, ale nie z tego, które jest wyjątkowe i dostępne tylko 

sprawiedliwym, świętym i dobrym.  

Wydaje się, że aniołom nie potrzeba miłosierdzia. Ponieważ litujesz się nad nędznymi ludźmi i udzielając 

im miłosierdzia przez udział w zmartwychwstaniu, czynisz ich aniołami, miłosierdzie Twoje sięga aż do 

niebios. Chwała Panu naszemu i Jego miłosierdziu, i Jego prawdzie, gdyż z Jego łaski ani nie zostaliśmy 

pozbawieni miłosierdzia, które czyni nas szczęśliwymi, ani nie pozbawiono nas prawdy.  

Medycyna ma dwa zadania: leczyć chorego i strzec zdrowego. Odnośnie do pierwszego zadania zostało 

powiedziane: „Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby". Natomiast odnośnie do drugiego jest 

powiedziane: „Jeżeli nieprawość jest na moich rękach, jeżeli złem odpłaciłem za zło, niech upadnę przed 

moimi oszalałymi nieprzyjaciółmi" (Ps 7,4-5). Tam chory modli się o uzdrowienie, tu zdrowy prosi, aby 

zdrowia nie stracić. Ten pierwszy mówi: „Ocal mnie ze względu na Twoje miłosierdzie" (Ps 6,5), ten drugi: 

„Osądź mnie, Boże, według mej sprawiedliwości" (Ps 7,9). Pierwszy prosi więc o lekarstwo, aby wyjść z 

choroby, drugi prosi zaś o opiekę, by nie zachorować. Miłosierdzie Boże jest ocaleniem dla nich obu. 
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Jednemu przywraca zdrowie, a drugiego w zdrowiu zachowuje. W pierwszym przypadku jest to miłosierna 

pomoc grzesznikowi, który nie mając żadnych zasług, pragnie dostąpić usprawiedliwienia, bo wierzy w 

Tego, który usprawiedliwia bezbożnego. W drugim przypadku pomoc jest sprawiedliwa, bo jest udzielana 

sprawiedliwemu.  

Ludzie, gdy wydają wyroki, niekiedy kierując się miłosierdziem, sprzeciwiają się sprawiedliwości. Wydaje 

się wówczas, że jest w nich miłosierdzie, a nie ma sprawiedliwości. Kiedy indziej zaś w trosce o to, by 

dochować w sposób ścisły zasad sprawiedliwości, przestają być miłosierni.  

Po sądzie, który odbędzie się na końcu wieków, żywi i umarli zostaną osądzeni; sprawiedliwi dostaną życie 

wieczne, a nieprawi pójdą na wieczne spalanie i nie będzie już takich, którym potrzebne będzie Boże 

miłosierdzie. Słusznie jednak można myśleć, że Boże miłosierdzie będzie wieczne. Będzie ono bowiem 

okazywane jego świętym i wiernym - nie dlatego, że są oni wiecznie godni litości i przez wieczność 

potrzebują Jego miłosierdzia, lecz dlatego, że sama ich szczęśliwość, dzięki której biedak przestaje być 

biedakiem i zaczyna być szczęśliwym, nie ma końca. Dlatego „Jego miłosierdzie jest wieczne". 

b. Syn Boży  

To oblicze Boga miłosiernego w najdoskonalszy sposób odsłonił nam Chrystus. W Nim w sposób widzialny 

Bóg objawił się jako Ojciec „bogaty w miłosierdzie" (Dives in misericordia, 2). „W rzeczywistości, 

miłosierdzie jest istotą orędzia ewangelicznego, jest imieniem samego Boga, obliczem Boga, jakie objawił 

w Starym Przymierzu, a w pełni w Jezusie Chrystusie, wcieleniu miłości stwórczej i odkupieńczej" 

(Benedykt XVI, Nie ma innego źródła nadziei jak miłosierdzie Boga. Rozważanie przed modlitwą Regina 

Caeli - 30 marca 2008).  

Dlatego też Chrystus mógł streścić swoje posłannictwo w słowach: „Duch Pański spoczywa na Mnie, 

ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a 

niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana" (Łk 4, 

18-19).  

Gdy do Chrystusa przybyli wysłannicy Jana Chrzciciela, On odpowiedział im: „Idźcie i donieście Janowi to, 

coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i 

głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię" (Łk 7, 22).  

O Bożym miłosierdziu Chrystus nauczał w porównaniach i przypowieściach. Czy nie o tym mówi 

przypowieść o Dobrym Pasterzu szukającym zbłąkanej owcy, o Ojcu czekającym na powrót syna 

marnotrawnego, o niewieście cudzołożnej, Zacheuszu, Samarytance przy studni Jakubowej, o Dobrym 

Samarytaninie. 

 

Tym, którzy wyrażali sprzeciw wobec faktu, że jadał z grzesznikami, odpowiedział: „Idźcie i starajcie się 

zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale 

grzeszników" (Mt 9,13).  

Najbardziej radykalnym objawieniem miłości miłosiernej Chrystusa stała się Jego ofiara na krzyża. 

„Ukrzyżowany Jezus jest ikoną bezgranicznego miłosierdzia, jakie Bóg okazuje każdemu człowiekowi" (Jan 

Paweł II, Środa Popielcowa, 25 II 1998).  

Miłosierdzie jest poniekąd przeciwstawione sprawiedliwości Bożej, okazuje się zaś nie tylko w tylu 

wypadkach potężniejsze od niej, ale także głębsze. Jest większe w tym znaczeniu, że jest pierwsza i bardziej 

podstawowa. Miłość niejako warunkuje sprawiedliwość, a sprawiedliwość ostatecznie służy miłości" (Dives 

in misericordia, 4).  

3. MIŁOSIERNY CZŁOWIEK  
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a. wobec potrzebujących  

Św. Augustyn uczy, iż tylko ten może okazać się miłosiernym, kto sam wpierw doświadcza Bożego 

miłosierdzia: Bóg sprawia, że słońce świeci nad dobrymi i złymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i 

niesprawiedliwych. Któż nie doświadcza takiego miłosierdzia Bożego? Jest ono konieczne przede 

wszystkim do tego, aby żyć; aby odróżniać się od zwierząt; aby być zwierzęciem rozumnym, zdolnym do 

rozumienia Boga, a następnie cieszyć się tym światłem, powietrzem, deszczem, plonami, zmiennością pór 

roku, pociechami ziemskimi, zdrowiem ciała, sympatią przyjaciół, pomyślnością swego domu. To wszystko 

są dobra i dary Boga. Nie sądźcie, bracia, że może ich udzielić ktokolwiek inny niż jeden Bóg.  

Doświadczenie przeszłości i współczesności wskazuje, że sprawiedliwość sama nie wystarcza, jeśli nie 

dopuści się do kształtowania życia ludzkiego owej głębszej mocy, jaką jest miłość miłosierna. Chrystus 

wytykał swoim słuchaczom, ową postawę, która domagała się kary: „oko za oko i ząb za ząb" (Mt 5, 38). 

Doświadczenie dziejowe pozwoliło na sformułowanie twierdzenia: summum ius - summa iniuria (szczyt 

prawa (to) szczyt bezprawia; czyli zbyt ściśle, formalnie wymierzona sprawiedliwość staje się krańcową 

niesprawiedliwością, krzywdą). Twierdzenie to nie pomniejsza wagi sprawiedliwości, ani znaczenia 

porządku na niej budowanego, wskazuje jedynie na potrzebę sięgania do głębszych sił ducha, które 

warunkują porządek sprawiedliwości (por. Dives in misericordia, 12).  

Do funkcjonowania każdej zdrowej społeczności niezbędni są ludzie miłosierni. Rozpoznajemy ich po ich 

wrażliwości na ludzką biedę, po tym, że potrafią ją dostrzec i pospieszyć z pomocą. Miłość miłosierna 

będzie zawsze konieczna, również w najbardziej sprawiedliwej społeczności. Nie ma takiego 

sprawiedliwego porządku państwowego, który mógłby sprawić, że posługa miłości stałaby się zbędna. 

Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność. 

Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości 

bliźniego. Państwo, które chce zapewnić wszystko, które wszystko przyjmuje na siebie, w końcu staje się 

instancją biurokratyczną, nie mogącą zapewnić najistotniejszych rzeczy, których człowiek cierpiący, każdy 

człowiek potrzebuje: pełnego miłości osobistego oddania. Nie potrzebujemy państwa, które ustala i panuje 

nad wszystkim, ale państwa, które dostrzeże i wesprze - w duchu pomocniczości - inicjatywy podejmowane 

przez różnorakie siły społeczne, łączące w sobie spontaniczność i bliskość z ludźmi potrzebującymi pomocy 

(por. Deus Caritas est, 26).  

Miłosierdzia nie można sprowadzić do samego współczucia czy chwilowego przypływu litości na widok 

ludzkiej biedy. Jest to cnota, która opiera się także na rozumieniu kondycji człowieka i utwierdza przez 

praktykowanie uczynków względem duszy i ciała. Miłość miłosierna daje ludziom nie tylko pomoc 

materialną, ale również odpoczynek i troskę o duszę, czyli pomoc często bardziej konieczną od wsparcia 

materialnego. Błędne opinie, według których sprawiedliwe struktury czyniłyby zbytecznymi dzieła 

miłosierdzia, faktycznie kryją w sobie materialistyczną koncepcję człowieka (tj. założenie, według którego 

człowiek miałby żyć „samym chlebem"- przekonanie, które w sumie upokarza człowieka i nie uznaje 

właśnie tego, co jest specyficznie ludzkie).  

Żyje w sposób godny Bożego miłosierdzia ten, kto słucha, zachowuje i wprowadza w czyn słowa Apostoła: 

„Zalecamy i prosimy was, abyście na próżno nie przyjmowali łaski Bożej" (2 Kor 6,1). 

b. wobec nieprzyjaciół  

Ale miłosierdzie człowiecze to nie tylko caritas. To również postawa gotowości do przebaczenia. 

„Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz 

nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 

prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego 

wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.  

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? 

Czyż i celnicy tego nie czynią? 
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I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? 

Czyż i poganie tego nie czynią? 

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5, 43-48).  

Dlaczego Chrystus domaga się od swoich wyznawców umiejętności tak trudnej, wręcz przekraczającej 

możliwości ludzkiej natury? Między innymi dlatego, że zarówno ten, który przebacza, jak i ten, który 

doznaje przebaczenia, posiadają jedną wspólną cechą, a jest nią godność ludzką. Ta godność przysługuje tak 

złoczyńcy jak i dobroczyńcy; jeden i drugi jest człowiekiem. Różnią się między sobą tylko tym, że pierwszy 

zagubił własne człowieczeństwie, a drugi zdołał je zachować.  

Z miłosierdzia czerpią radość dwie osoby: krzywdziciel i skrzywdzony. Krzywdziciel, bo doznając 

miłosierdzia staje przed szansą przemiany a skrzywdzony, bo świadcząc miłosierdzie utwierdza się w swym 

człowieczeństwie. 

Miłosierdzie jest niezbędne dla notorycznych przestępców, recydywistów, wielokrotnych morderców. Jeśli 

na ten dogłębnie zachwaszczony ugór ludzkiego serca zostanie zasiana choć odrobina miłosiernej miłości, 

może ona przemienić je w miejsce narodzin niespodziewanego dobra. „Ten, syn mój był umarły, a znów 

ożył; zaginął, a odnalazł się".  

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią". 

 

ZAKOŃCZENIE  

Święta księga Tamilów uczy: „Ciało ludzie, z którego wyjęte są kości jest podobne do zmiętej szmaty. 

Podobnie duch, który nie miał oparcia w miłości, jest jak pień, co utracił koronę. Cóż są warte uroda i 

piękna budowa ciała, skoro serce jest zimne. Ci są ludźmi, którzy potrafią innych miłować, reszta - to tylko 

okryte skórą szkielety" (por. Tiruwalluwar, Tirukkural. Święta księga południowych Indii. Ossolineum 

1997).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 350 lat karmelitanek, 14.12.2015  

Abp Stanisław Gądecki. 350 lat przybycia karmelitanek bosych do Poznania. Poznań, klasztor sióstr 

karmelitanek, 14 grudnia 2015 roku  

   

Szukając mojej miłości,  

Pójdę przez góry, rozłogi.  

Nie zerwę kwiatów,  

Przed dzikim zwierzem nie poczuję trwogi,  

Przejdę przez szyk obronny i graniczne progi!  

(św. Jan od Krzyża, Pieśń duchowa. Strofy duszy i Oblubieńca)  

   

Te słowa, wyjęte z Pieśni duchowej św. Jana od Krzyża, patrona dnia dzisiejszego, mogą stanowić 

odpowiednie preludium do 350-letniej historii przybycia karmelitanek bosych do Poznaniu. Wstęp do 

długiej historii modlitwy i pracy w Poznaniu oraz zmagania podczas lat wygnania ze stolicy Wielkopolski.  
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1. Ewangelia  

   

W tym uroczystym dniu został nam poddany pod rozwagę fragment Ewangelii zawierający prośbę Jezusa 

skierowaną do Ojca o jedność chrześcijan. Prośba ta koncentruje się najpierw na uwielbieniu Ojca (ww. 1-

8), następnie przechodzi we wstawiennictwo za uczniów (ww. 9-19), wreszcie odnosi się do wstawiennictwa 

za Kościół, czyli wszystkich wierzących wszystkich czasów (ww. 20-23).  

   

Najpierw pojawia się modlitwa Jezusa będąca uwielbieniem Ojca, opartym na świadomości, że oto nadeszła 

ostateczna chwila, w której spełni się najważniejsza część Jego ziemskiej misji oraz zostanie 

zakomunikowany najważniejszy element objawienia; istota życia wiecznego.  

   

Drugi element modlitwy Jezusa to błaganie w intencji uczniów (ww. 9-19). Jezus wstawia się za nimi, 

ponieważ zostają w świecie, który jest do nich wrogo nastawiony. Świat będzie nienawidził uczniów, 

ponieważ przynależą do Boga. Uczniów spotyka podobny los, jaki spotkał Jezusa. A jednak - chociaż są 

odrzuceni i znienawidzeni przez świat - to będą umiłowani przez Ojca. Komunia między Jezusem a 

uczniami - a także między Ojcem a uczniami - będzie wielopłaszczyznowa. Obejmie zarówno 

prześladowania przez świat, jak i Bożą chwałę.  

   

Modlitwa wstawiennicza przechodzi do trzeciego wątku; do wstawiennictwa za przyszły Kościół. Ten wątek 

wydaje się najważniejszy. Jezus prosi o jedność obejmującą Ojca, Syna i Kościół. Odejścia i zdrady 

przyszłych wyznawców Chrystusa nie zniweczą tej jedności, podobnie jak zdrada Judasza nie zniszczyła 

więzi Jezusem a Jego uczniami.  

   

Gdy Jezus modli się o jedność, nie chodzi Mu o jedność byle jaką, lecz o taką, która istnieje w samej Trójcy.  

   

Wszelkie upodobanie  

Tylko w Tobie znajduję  

I co Tobie jest drogie,  

Ja również to miłuję.  

   

Kto niepodobny Tobie  

Nie uznam go za swego,  
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Bom Ciebie upodobał  

O życie życia mego!  

   

Jesteś blaskiem mej światłości,  

Jesteś moją mądrością,  

Obrazem mej istoty,  

Najgłębszą mą radością.  

   

Kto Cię ukocha, Synu,  

Oddam mu w zamian siebie  

I miłość mą ku Tobie  

Złożę w nim jakby w niebie!  

   

Iż ukochano Ciebie,  

Którego tak miłuję.  

(św. Jan od Krzyża, De la comunicación)  

   

On prosił, abyśmy stanowili się jedno, jak On stanowi jedno ze swoim Przedwiecznym Ojcem. Nigdy dość 

przypominania, że Ojciec i Syn, odrębne Osoby Boskie, stanowią jedno, bo jest w Nich jedna i ta sama 

osobowa Miłość, ten sam Duch Święty. Zatem modląc się o to, by Jego uczniowie stanowili jedno Jezus 

modlił się o Ducha Świętego dla nas.  

   

Ta Wielkoczwartkowa modlitwa Jezusa ogromnie nas zawstydza, ponieważ dotąd nie wypełniliśmy tego, co 

było największym pragnieniem Jezusa. Skoro rozdarcie Kościoła nadal trwa, to znaczy że ciągle inne 

sprawy są dla nas ważniejsze aniżeli jedność. Tymczasem brak jedności chrześcijan stanowi ogromne 

zgorszenie i antyświadectwo.  

   

Z pewnością swoją rolę w tym rozbiciu odgrywa zły duch, który walczy z Kościołem. Metodę jego walki 

przybliżył nam jasno św. Augustyn: „Kościół wciąż jest prześladowany przez diabła, który krąży raz niby 

lew ryczący, a innym razem wślizguje się niby smok. I bardziej trzeba się obawiać, gdy diabeł usypia i 

wprowadza w błąd, niż wtedy, gdy zastrasza. Kiedyś zmuszał on siłą chrześcijan, aby wyparli się Chrystusa. 

Za naszych czasów uczy, jak Chrystusa negować, jak Chrystusowi odmawiać racji. Kiedyś przemoc - dzisiaj 
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rozumowanie. Dziś ucieka się do podstępu; dziś pułapki zastawia, pokazuje się wrażliwy i delikatny. Kiedyś 

krążył jak lew ryczący i trzymaliśmy się od niego z daleka. Dzisiaj trudno go rozeznawać, bo wślizguje się i 

służalczo płaszczy. Kiedyś, gdy zmuszał, by zaprzeć się Chrystusa - wiadome było, że zwyciężymy, gdy 

Chrystusa wyznamy. Dzisiaj, gdy uczy on Chrystusa negować - to tym łatwiej wprowadzić mu w błąd, że ci, 

którzy mu ulegają, nie spostrzegają, iż oddalają się od Chrystusa" (Komentarz do Psalmu 37).  

   

2. Historia klasztoru  

   

W tę historię zmagań Kościoła powszechnego wplata się historia Kościoła partykularnego wraz z historią 

zakonów, które go współtworzą. Także historia karmelitanek bosych w Poznaniu, których dzieje - jak pisze 

ojciec Piotr Franciszek Neumann OCD - są niezwykle bogate. Dość wspomnieć, że obejmują blisko 350 lat. 

W tym długim okresie dokonane zostały w mieście kolejno trzy fundacje, trzykrotnie klasztor był kasowany, 

a siostry miały swą siedzibę kolejno w czterech różnych częściach miasta. Były to zatem dzieje z jednej 

strony obfitujące w dramatyczne doświadczenia, z drugiej zaś charakteryzujące się wielką determinacją 

sióstr, by - po kolejnych kasatach - ofiarnie kontynuować swoją obecność w stolicy Wielkopolski.  

   

a. klasztor pw. Najświętszego Imienia Maryi przy ulicy Psiej  

   

Z kroniki poznańskiego klasztoru karmelitów bosych dowiadujemy się, że myśl sprowadzenia karmelitanek 

bosych do Poznania pojawiła się co najmniej w pierwszej połowie 1624 r. (a więc jeszcze zanim powstał 

drugi po Krakowie klasztor karmelitanek bosych w Polsce). Za pieniądze ofiarowane przez Katarzynę z 

Leszczyńskich Czarnkowską, wojewodzinę łęczycką, zakupiono wówczas kilka domów naprzeciw klasztoru 

ojców na poznańskim Przedmieściu Św. Wojciecha, Do realizacji tego planu jednak wtedy nie doszło.  

   

Sprawa stała się znów aktualna w połowie wieku, kiedy fundusze na założenie klasztoru w Poznaniu 

zapisała podskarbina koronna Zofia z Tęczyńskich Daniłowiczowa. Realizacja tego zamysłu okazała się 

możliwa dopiero po zakończeniu wojny ze Szwecją oraz dzięki zaangażowaniu królowej Ludwiki Marii i jej 

małżonka, króla Jana Kazimierza, którzy o fundację zabiegali u generała zakonu.  

   

Dnia 7 listopada 1665 r. przybyły do Poznania cztery karmelitanki bose z klasztoru pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Lublinie. Na czele grupy fundatorek stała m. Teresa Barbara od Najświętszego 

Sakramentu (Teofila z Kretkowskich, wdowa po Janie Zadziku, chorążym sieradzkim). Mniszki 

zamieszkały najpierw w kamienicy zwanej Strykowską w Rynku poznańskim, należącej do klasztoru 

karmelitów bosych. Wobec sprzeciwu władz Poznania na osiedlenie się zakonnic w obrębie murów 

miejskich, na rzecz karmelitanek interweniowali król i królowa. Po pewnym czasie opór ten został 

przezwyciężony i siostry zdołały kupić kilka kamienic i parcel opodal Rynku przy ulicy Psiej (obecnie 

Szkolna). Kamień węgielny pod kościół karmelitanek 21 czerwca 1672 r. poświęcił sufragan poznański 

Maciej Marian Kurski. W następnych latach obok wybudowanej świątyni wzniesiono klasztor, do którego 

siostry wprowadziły się 9 października 1678 r.  
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Czas grozy przeżyło zgromadzenie poznańskie w czasie oblężenia miasta w październiku 1704 r. Szturm na 

zajęte w poprzednim roku przez Szwedów miasto prowadziły wówczas wojska polskie, saskie i rosyjskie, a 

główny atak skierowany był na Bramę Wrocławską, opodal której znajdował się klasztor karmelitanek 

bosych. Oblężenie przyniosło znaczne szkody budynkom klasztornym, jednak żadna siostra nie ucierpiała. 

Pięć lat później zgromadzenie boleśnie doświadczyło zarazy. Zmarło wówczas dziesięć karmelitanek 

poznańskich.  

   

Wnet jednak wspólnota odrodziła się i trwała w swoim klasztorku aż do czasów okupacji pruskiej, pod którą 

Poznań i prawie cała Wielkopolska dostały się w 1793 r. Klasztory na tym terytorium nękane były 

rozmaitymi szykanami ze strony władz pruskich. Pozbawiono je własnego majątku, zakazano przyjmować 

kandydatki, a wreszcie posunięto się do likwidacji domów zakonnych. Poznański klasztor karmelitanek 

bosych został skasowany 5 kwietnia 1823 r. Klasztor przeznaczono na szkołę, a kościół oddano braciom 

czeskim. Siostry, których w chwili kasaty było już tylko sześć, wywieziono do opactwa cysterek w 

Owińskach koło Poznania. Kiedy kilka lat później również ten klasztor został zniesiony, żyjące jeszcze dwie 

karmelitanki poznańskie przewieziono wówczas - wraz z zakonnicami innych reguł - do klasztoru cysterek 

w Ołoboku.  

   

b. klasztor pw. Najświętszego Imienia Maryi i św. Józefa przy ulicy Wieżowej  

   

Około czterdzieści lat po kasacie poznańskiego klasztoru karmelitanek bosych przy ulicy Psiej powstała 

myśl ponownego sprowadzenia sióstr do Poznania. Sprzyjało temu ogłoszenie i wprowadzenie w życie 

konstytucji w państwie pruskim, która m.in. zezwalała na zakładanie klasztorów. Po trwających kilka lat 

staraniach sprawę udało się pomyślnie sfinalizować.  

Dnia 15 lipca 1867 r. przybyła do Poznania grupa ośmiu karmelitanek bosych. Na ich czele stała m. Jadwiga 

od św. Jana od Krzyża (hr. Jadwiga Wielhorska), profeska klasztoru Carcasonne we Francji. Trzon 

wspólnoty stanowiły karmelitanki z klasztoru w Liege (Belgia), zwanego Cornillon. Przez pierwszych kilka 

lat siostry mieszkały w niewielkim domku na Ostrowie Tumskim, opodal katedry, a następnie wybudowały 

klasztor wraz z kościółkiem przy ulicy Wieżowej, w części wyspy katedralnej zwanej Zagórze. Dobrze 

rozwijająca się wspólnota, do której wkrótce zaczęły wstępować Polki, przetrwała w Poznaniu zaledwie 

osiem lat.  

   

Ostatni etap istnienia klasztoru przypada na okres Kulturkampfu. Wkrótce siostry doświadczyły szykan. W 

1874 r. wydalona została z Poznania jedna część zgromadzenia, a w roku następnym taki sam los spotkał 

pozostałe siostry. Wygnanki osiadły w Krakowie, zakładając w tym mieście klasztor pw. Opieki św. Józefa 

przy ulicy Łobzowskiej. Przez dość długi czas uważały się za „poznańskie", licząc na rychły powrót do 

stolicy Wielkopolski. Gdy z biegiem lat wciąż było to niemożliwe, w Krakowie wybudowały regularny 

klasztor z kościołem, a budynki klasztorne w Poznaniu odstąpiły archidiecezji poznańskiej. W czasie 

okupacji Niemcy rozebrali budynki, a obecnie przebiega w tym miejscu ruchliwa arteria komunikacyjna - 

ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

   

c. klasztor pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Niegolewskich  
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Gdy Wielkopolska odzyskała wolność po Powstaniu Wielkopolskim, karmelitanki łobzowskie niezwłocznie 

podjęły starania o założenie klasztoru w Poznaniu. Równocześnie środowisko ziemian wielkopolskich w 

porozumieniu z kard. Edmundem Dalborem, arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim, przystąpiło do 

przygotowania miejsca dla karmelitanek.  

   

Dnia 3 lipca 1920 r. karmelitanki bose po raz trzeci przybyły do Poznania. Pierwszym miejscem 

zamieszkania sióstr był dom przy ulicy Onufrego Kopczyńskiego położony w części miasta zwanej Święty 

Łazarz.  

   

Klasztor wraz z kościołem pw. Najświętszego Serca Jezusowego siostry wybudowały w innym miejscu, na 

gruncie położonym w tej samej części miasta, przy ulicy Niegolewskich. Dnia 27 sierpnia 1927 r. został on 

poświęcony przez arcybiskupa metropolitę gnieźnieńskiego i poznańskiego, kard. Augusta Hlonda. Drugim 

etapem prac było wybudowanie kościoła. Świątynia została oddana do użytku już we wrześniu 1929 r., a jej 

uroczystej konsekracji dokonał kard. August Hlond 20 lipca 1933 r.  

Rok przed wybuchem wojny siostry poznańskie wzięły udział w fundacji nowego klasztoru w Wilnie, 

przygotowanej i dokonanej przez karmelitanki bose z klasztoru na Wesołej w Krakowie.  

   

W klasztorze na Niegolewskich siostry mieszkały do końca okresu międzywojennego oraz przez pierwszy 

rok okupacji hitlerowskiej. Dnia 15 października 1940 r. całe zgromadzenie zostało przez gestapo 

wysiedlone ze swej własności i wywiezione do Krakowa. Poznańskie karmelitanki bose znalazły 

schronienie w klasztorze swoich sióstr w Krakowie na Wesołej, przy ulicy Kopernika, gdzie doczekały 

końca okupacji.  

   

Po zakończeniu działań wojennych w Poznaniu siostry poznańskie niezwłocznie podjęły przygotowania do 

powrotu do swego klasztoru. Zanim to jednak nastąpiło, dnia 2 marca 1945 r. na mocy decyzji ówczesnego 

prowincjała karmelitów bosych, o. Józefa Prusa, oraz przy aprobacie arcybiskupa krakowskiego Adama 

Sapiehy, wspólnota sióstr poznańskich została podzielona na dwie grupy. Trzynaście sióstr pozostało w 

klasztorze krakowskim, by wzmocnić tamtejszą wspólnotę; równocześnie dotychczasowa przeorysza 

poznańska, m. Maria od Najświętszego Serca Pana Jezusa (Anna Stablewska) została ustanowiona nową 

przeoryszą klasztoru krakowskiego. Pozostałe siostry wróciły do Poznania.  

   

d. klasztor pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Święty Wojciech  

   

Pierwsze siostry przybyły do Poznania już 15 lutego 1945 r., gdy trwały jeszcze walki o Cytadelę. Do 

klasztoru na ulicy Niegolewskich sióstr nie wpuszczono. W tej sytuacji siostry zamieszkały tymczasowo w 

kamienicy przy ulicy Chełmońskiego 4. Gdy starania o odzyskanie klasztoru nie przyniosły żadnego 

rezultatu, Komenda Wojskowa miasta Poznania wydzierżawiła siostrom dom z ogrodem przy ulicy Święty 

Wojciech 19.  
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Do wydzierżawionego domu siostry wprowadziły się pod koniec października 1945 r. Siostry podjęły trud 

naprawienia budynku i przystosowania go do potrzeb życia klasztornego. Przez kolejnych kilkanaście lat 

usiłowano usunąć je z tej posiadłości. Dopiero w 1984 r. przyznano siostrom prawo wieczystej dzierżawy, a 

w 1991 r. uzyskały prawo własności domu i gruntu. Dzięki powiększeniu parceli możliwa się stała 

rozbudowa klasztoru. Prace budowlane zostały wykonane w latach 1983-1988.  

Pomimo wielkiej ciasnoty do wspólnoty wstępowały wciąż nowe kandydatki. Dzięki temu w okresie 

powojennym klasztor poznański dokonał fundacji czterech nowych domów zakonnych: pw. Miłosierdzia 

Bożego w Częstochowie w 1957 r., pw. Narodzenia Pańskiego w Bydgoszczy w 1966 r. (fundacja 

przeniesiona do Tryszczyna w 1973 r.), pw. Świętych Obcowania w Oświęcimiu w 1984 r. oraz pw. 

Najświętszej Rodziny w Kodniu w 1994 r. Ponadto trzy profeski poznańskie wzięły udział w odnowieniu 

fundacji klasztoru w Elblągu w 1974 r.  

   

Z prostego rachunku wynika więc, że na 350 lat od pierwszego przybycia sióstr karmelitanek do Poznania, 

siostry faktycznie przeżyły w Poznaniu 255 lat, a 95 lat trwały na wygnaniu.  

   

Dziś poznański klasztor karmelitanek bosych nie ma kościoła, nie wznosi się nad nim wieża z dzwonem, a 

na zewnątrz nie wyróżnia się on niczym od otaczającej go zabudowy - może jedynie tym, że jest znacznie 

mniejszy od pobliskich kamienic. A jednak do furty klasztornej wciąż przychodzą ludzie - świeccy i 

duchowni - by prosić siostry o modlitwę. Czynią to także w przysyłanych do klasztoru listach. Na tablicy 

przed chórem zakonnym wciąż wiszą dziesiątki kartek z prośbami o modlitwę. Wznosi się zatem 

nieustannie z tego miejsca błaganie za świat, za Kościół, za ojczyznę, za pomyślność poszczególnych osób 

w sprawach doczesnych i za ich wieczne zbawienie.  

   

Zakończenie  

   

Na koniec podziękujmy Duchowi Świętemu, który towarzyszył karmelitankom poznańskim tak w czasie 

pokoju, jak i w okresie prześladowań i będzie ich wspierał w przyszłości:  

   

O słodkie żaru upalenie!  

O rano pełna uczucia błogiego!  

O ręko miła, o czułe dotknienie,  

Co dajesz przedsmak życia wieczystego.  

(św. Jan od Krzyża, Żywy płomień miłości)  
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abp Stanisław Gądecki  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Inauguracja Roku Miłosierdzia, 13.12.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Inauguracja Roku Miłosierdzia. Katedra poznańska, 13 grudnia 2015 roku  

   

Na wstępie dzisiejszego rozważania o rozpoczynającym się Jubileuszowym Roku Miłosierdzia chciałbym 

przywołać wyznanie papieża Franciszka, z wywiadu jaki udzielił on czasopismu „Credere" (nr 49): Moje 

pierwsze [papieskie] rozważanie na Anioł Pański jako Papieża było o miłosierdziu Bożym To nie była jakaś 

strategia, to płynęło z serca: Duch Święty czegoś chce. Jest rzeczą oczywistą, że dzisiejszy świat potrzebuje 

miłosierdzia, potrzebuje współczucia, to znaczy „cierpienia z drugim". Jesteśmy przyzwyczajeni do 

niedobrych wiadomości, do wiadomości okrutnych i do największych okrucieństw, które obrażają imię i 

życie Boga. Świat musi odkryć, że Bóg jest Ojcem, że istnieje miłosierdzie, że okrucieństwo do niczego nie 

prowadzi, że potępienie nie jest drogą, ponieważ sam Kościół nieraz trzyma się twardej linii, ulega pokusie 

trzymania się twardej linii, pokusie podkreślania tylko norm moralnych, a iluż ludzi pozostaje na zewnątrz. 

Przyszedł mi na myśl ten obraz Kościoła jako szpitala polowego po bitwie; to prawda, iluż jest ludzi 

poranionych i zniszczonych! Rannymi trzeba się zaopiekować, pomagać im wyzdrowieć, a nie poddawać 

badaniom na poziom cholesterolu. Sądzę, że to jest pora miłosierdzia. Jest to rok przebaczenia, rok 

pojednania. Ojciec mówi: „zatrzymajcie się i przyjdźcie do Mnie" (por. Credere, 49).  

1. Miłosierdzie Boga w Chrystusie  

   

Zanim człowiek ruszy w kierunku Boga, Bóg sam pierwszy przychodzi do nas. Przychodzi w Chrystusie i w 

Nim najpełniej objawia tajemnicę swej miłosiernej miłości. W narodzeniu Jezusa, w Jego życiu, cudach i 

nauczaniu, a nade wszystko w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu zajaśniała tajemnica miłosierdzia 

Boga.  

   

a. miłosierdzie Boga w tajemnicy Wcielenia  

   

Najpierw Bóg objawia swoje miłosierdzie za sprawą wcielenia Syna Bożego. Wcielenie - ten akt uniżenia 

Boga - jest jakby ziarnem rzuconym w ludzkie serce w celu objawienia najgłębszych pokładów Bożej 

łaskawości. Dzięki niemu człowiek może nie tylko odczuć dobroć Boga, ale również w sposób fizyczny 

zobaczyć i dotknąć wcielone Miłosierdzie (1 J 1,1).  

   

Narodzenie Jezusa stało się źródłem radości człowieka (Łk 1,47), bo dzięki wylanym na nas głębinom Bożej 

miłości, pełnej troski o nasze życie i szczęście (por. Łk 1,78), nastąpiła epoka wyzwolenia człowieka spod 

jarzma grzechu. To miłosierdzie dotknęło nie tylko ludzi współczesnych Jezusowi, lecz ma zasięg 

uniwersalny, przechodzi z pokolenia na pokolenia (Łk 1, 50), obejmuje dzieje całej ludzkości.  

   

b. miłosierdzie Boga w życiu i nauczaniu Jezusa  
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Objawianie miłosiernej miłości Boga należało też do zasadniczych wątków nauczania Jezusa. Mówił o niej 

nie tylko w przypowieściach (o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu - Łk 15,11-32; o miłosiernym 

Samarytaninie - Łk 10,30-37; o niemiłosiernym słudze - Mt 18,23-35), ale także w innych przypowieściach 

czy naukach, w których odkrywał różne aspekty tej tajemnicy (por. Mt 18,12-14; Mt 20,1-15; Łk 15,3-7).  

   

On nie tylko nauczał o miłości miłosiernej Boga, ale nade wszystko czynił ją zasadniczą treścią swojej 

zbawczej misji. Już na początku swej działalności, powołując się na słowa proroka Izajasza, powiedział 

mieszkańcom Nazaretu, że został posłany, aby ubogim nieść dobrą nowinę, więźniom - wolność, a 

niewidomym - przejrzenie, aby uciśnionych odsyłać wolnymi i obwoływać rok łaski od Pana (por. Łk 

4,18n).  

   

Namacalnym tego przykładem stały się cuda uzdrowienia, wskrzeszenia, w których poznajemy wrażliwość 

Jezusa na ludzkie nieszczęście, co dobitnie ukazuje m. in. opis wskrzeszenia chłopca z Nain - jedynaka - 

syna wdowy (Łk 7,11-17). Jezus pełen miłosierdzia litując się nad chorymi, uzdrawiał ich (Mt 9,27-31; 20, 

29-34; Mk 9,14-27; Łk 17,11-19; 18,35-43). A jego pragnienie niesienia pomocy człowiekowi przekraczała 

wszelkie podziały społeczne.  

   

Nade wszystko zaś, odsłaniał On oblicze ojcowskiej miłości poszukującej grzesznika. Ten temat bodaj 

najpiękniej ilustruje treść piętnastego rozdziału Ewangelii Łukasza, w którym zamieszczona została jedna 

przypowieść opowiedziana na trzy sposoby: o pasterzu wytrwałym w poszukiwaniu owcy (wersety 4-7), o 

niezmordowanej kobiecie poszukującej drachmy (w. 8-10), o miłosiernym ojcu przyjmującym 

marnotrawnego syna (11-32). Postawa Jezusa ilustruje jak bardzo Bóg kocha człowieka, że kiedy widzi 

powracającego marnotrawnego syna, jest poruszony do głębi, nie czyni ani jednego słowa wyrzutu, lecz z 

czułością przygarnia go do siebie (w. 20.22-23). Bóg jest hojny w udzielaniu przebaczenia: „Bądźcie dla 

siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie". 

Warunkiem otrzymania przebaczenia jest żal za swoje grzechy: „I jeśliby siedem razy na dzień zawinił 

przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: «Żałuję tego», przebacz mu!" (Łk 17,3-4).  

   

c. miłosierdzie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa  

   

Męka Chrystusa wskazuje na bezmiar miłosiernej miłości Boga, zdolnej wydać się na śmierć, byleby tylko 

ocalić człowieka. Dla naszego zbawienia Chrystus stał się miłosiernym Arcykapłanem, składającym ofiarę z 

samego siebie (Hbr 2,17). Dlatego Autor Listu do Hebrajczyków nawołuje, aby każdy człowiek z ufnością 

przybliżył się do tronu łaski, przy którym doświadczy miłosierdzia i znajdzie „łaskę dla uzyskania pomocy 

w stosownej chwili" (4,16).  

   

Miłosierdzie Boże jest nieskończone. „Nieskończona i niewyczerpana jest też gotowość Ojca w 

przyjmowaniu synów marnotrawnych wracających do Jego domu. Nieskończona jest gotowość i moc 

przebaczania, mając swe stałe pokrycie w niewysłowionej wartości ofiary Syna. Żaden grzech ludzki nie 



1514 
 

przewyższa tej mocy ani jej nie ogranicza. Ograniczyć ją może tylko od strony człowieka brak dobrej woli, 

brak gotowości nawrócenia, czyli pokuty, trwanie w oporze i sprzeciwie wobec łaski i prawdy, a zwłaszcza 

wobec świadectwa krzyża i zmartwychwstania Chrystusowego" (Dives in misericordia, 13).  

   

„Bóg „bogaty w miłosierdzie" - jak ojciec z przypowieści - nie zamyka serca dla żadnego ze swych synów. 

Oczekuje na nich, szuka ich, odnajduje tam, gdzie odmowa udziału we wspólnocie więzi ich w 

odosobnieniu i podziale, wzywa ich, by gromadzili się wokół Jego stołu w świątecznej radości przebaczenia 

i pojednania" (Reconciliatio et paenitentia, 10).  

   

2. Rok Miłosierdzia  

   

a. To Boże miłosierdzie rozlewa się w Kościele. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia - 8 grudnia br. - 

Ojciec Święty otworzył w Bazylice św. Piotra Drzwi Święte, które odtąd stały się Bramą Miłosierdzia, gdzie 

każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję, gdzie 

na ogrom ludzkiego grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia.  

   

Dzisiaj - dnia 13 grudnia - zostały otwarte z kolei Drzwi Święte w Bazylice św. Jana na Lateranie, czyli w 

Katedrze Rzymu. W dzisiejszą niedzielę zostały też otwarte Drzwi Święte w katedrach każdego Kościoła 

lokalnego a także w sanktuariach. W ten sposób jubileusz jest świętowany tak w Rzymie, jak i w Kościołach 

lokalnych jako widzialny znak komunii całego Kościoła.  

Rok Miłosierdzia zakończy się w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada 2016 r. „W tym 

dniu, zamykając Drzwi Święte, [...] powierzymy Chrystusowi Panu życie Kościoła, całej ludzkości i 

ogromnego kosmosu, prosząc o wylanie Jego miłosierdzia jak rosy porannej, aby owocna stała się historia, 

którą mamy tworzyć w najbliższej przyszłości z zaangażowaniem wszystkich. O jakże pragnę, aby 

nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc 

dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam 

miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas" (Misericordiae vultus).  

   

b. W Roku Miłosierdzia Kościół Poznański będzie nieustannie modlił się i prosił Boga o miłosierdzie dla 

wszystkich ludzi. Będzie wołał do Boga o miłosierdzie wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i 

jakie jej zagraża. Im bardziej świadomość ludzka, ulegając sekularyzacji, traci poczucie sensu samego słowa 

„miłosierdzie", im bardziej - oddalając się od Boga - oddala się od tajemnicy miłosierdzia, tym bardziej 

Kościół ma prawo i obowiązek odwoływać się do Boga miłosierdzia wołaniem wielkim (por. Dives in 

misericordia, 15).  

   

Jubileusz to szczególny moment łaski i odnowy duchowej. Właściwym jego celem jest nasze nawrócenie. 

„Prawdziwe poznanie Boga miłosierdzia, Boga miłości łaskawej, jest stałym i niewyczerpalnym źródłem 

nawrócenia, nie tylko jako doraźnego aktu wewnętrznego, ale jako stałego usposobienia, jako stanu duszy. 

Ci, którzy w taki sposób poznają Boga, w taki sposób Go „widzą", nie mogą żyć inaczej, jak stale się do 

Niego nawracając. Żyją więc in statu conversionis - a ten stan wyznacza najgłębszy nurt pielgrzymowania 
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każdego człowieka na ziemi in statu viatoris. Jak widać, Kościół wyznaje miłosierdzie Boga objawione w 

Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym nie tylko słowem swego nauczania, ale nade wszystko 

najgłębszym pulsem życia całego Ludu Bożego. A przez to świadectwo życia Kościół spełnia właściwe 

Ludowi Bożemu posłannictwo, które jest uczestnictwem i poniekąd kontynuacją mesjańskiego posłannictwa 

samego Chrystusa" (Dives in misericordia, 13).  

   

Dlatego w Roku Jubileuszowym wzywamy wiernych do „otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na 

najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza w sposób 

dramatyczny. Ileż sytuacji niepewności i cierpienia jest obecnych w dzisiejszym świecie! [...] W tym 

Jubileuszu Kościół zostanie jeszcze bardziej wezwany do leczenia tych ran, do opatrywania ich oliwą 

pocieszenia, do przewiązywania miłosierdziem oraz do leczenia ich solidarnością i należną uwagą. Nie 

wpadajmy w obojętność, która upokarza, w przyzwyczajenie, które usypia ducha i nie pozwala odkryć 

nowości, w cynizm, który niszczy. Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i 

sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Nasze ręce niech 

ścisną ich ręce, przyciągnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. 

Niech ich krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę obojętności, która często króluje w 

sposób władczy, aby ukryć hipokryzje i egoizm" (Misericordiae vultus).  

   

Fundamentem, na którym wspiera się życie Kościoła, jest miłosierdzie. „Wszystko w działaniu 

duszpasterskim Kościoła powinno zostać otulone czułością, z jaką kieruje się do wiernych; nic też z jego 

głoszenia i z jego świadectwa ukazanego światu nie może być pozbawione miłosierdzia. [...] Być może 

przez zbyt długi czas zapomnieliśmy wskazywać i żyć drogą miłosierdzia. Z jednej strony pokusa, która 

podpowiada, aby brać pod uwagę tylko i zawsze sprawiedliwość, sprawiła, że zapomnieliśmy, iż jest to 

tylko pierwszy krok, jakkolwiek konieczny i nieodzowny, ale Kościół potrzebuje wznieść się ponad to, aby 

osiągnąć cel wyższy i o wiele bardziej znaczący. Z drugiej strony ze smutkiem obserwujemy, jak 

doświadczenie przebaczenia w naszej kulturze staje się coraz rzadsze. W niektórych przypadkach wydaje się 

nawet, iż znika już samo słowo przebaczenie. Jednak bez doświadczenia przebaczenia pozostaje nam droga 

bezpłodna i sterylna, jakbyśmy żyli w jakimś miejscu pustynnym i odosobnionym. Nadszedł znowu czas dla 

Kościoła, aby przyjąć na siebie radosne głoszenie przebaczenia. To jest czas powrotu do tego, co istotne, 

aby wziąć na siebie słabości i trudności naszych braci. Przebaczenie to siła, która przywraca do nowego 

życia i dodaje odwagi, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją" (Misericordie vultus).  

   

Jest gorącym życzeniem papieża, aby podczas tego Jubileuszu chrześcijanie przemyśleli uczynki 

miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często 

uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, 

gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. [...] abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego 

uczniowie, czy też nie. Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, 

spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych 

nawiedzać, umarłych pogrzebać. I nie zapominamy o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wątpiącym 

dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie 

znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych (Misericordiae vultus).  

   

Jubileusz niesie ze sobą również nawiązanie do odpustu. W Roku Świętym Miłosierdzia odpust zyskuje 

szczególne znaczenia. Pomimo przebaczenia, w naszym życiu niesiemy sprzeczności, które są 

konsekwencją naszych grzechów. W Sakramencie Pojednania Bóg przebacza grzechy, które zostają 
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naprawdę zgładzone, lecz jednak negatywny ślad, który grzechy zostawiły w naszym postępowaniu i w 

naszych myślach pozostaje. Miłosierdzie Boże jest jednakowoż silniejsze również niż ten ślad. Staje się ono 

odpustem Ojca, który poprzez Kościół dosięga grzesznika, któremu udzielił już przebaczenia i uwalnia go 

od każdej pozostałości skutków grzechu, umożliwiając mu raczej działanie z miłością oraz wzrastanie w 

miłości, niż ponowny upadek w grzech (por. Misericordiae vultus).  

   

Z okazji rozpoczynającego się Roku Miłosierdzia prezydium Konferencji Episkopatu Polski zwraca się 

dzisiaj do wiernych, w szczególności do świata polityki, z apelem o przebaczenie zniewag i pojednanie, 

porzucenie żalu, złości, przemocy i zemsty. Życie miłosierdziem oznacza powstrzymanie się od potępiania 

bliźnich.  

   

Zakończenie  

   

Na koniec zwróćmy oczy naszej duszy na Maryję. Ona bowiem jest Tą, która w sposób szczególny i 

wyjątkowy - jak nikt inny - doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w wyjątkowy sposób okupiła 

ofiarą serca swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego. Dlatego nazywamy ją Matką Bożego 

miłosierdzia. Doświadczywszy miłosierdzia, w szczególny sposób została powołana do tego, ażeby 

przybliżać ludziom ową miłość, jaką Chrystus przyszedł im objawić. Miłosierną miłość, którą obejmuje 

tych, co cierpią, ubogich, pozbawionych wolności, niewidomych, uciśnionych i grzeszników. Jest to 

objawienie szczególnie owocne, bo opiera się w Niej o szczególną wrażliwość macierzyńskiego serca, o 

szczególną zdolność docierania do wszystkich tych, którzy tę miłosierną miłość najłatwiej przyjmują ze 

strony Matki.  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Przekaz wiary mesjańskiej, 20.12.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Przekaz wiary mesjańskiej. IV niedziela Adwentu „C” (Katedra Poznańska – 

20.12.2015)  

   

Liturgia ostatniej niedzieli Adwentu wprowadza nas w bliski już klimat Bożego Narodzenia.  

   

1. MESJASZ LUDZKI  

   

Pierwsze z dzisiejszych czytań jest fragmentem Księgi proroka Micheasza, odnoszącym się do czasów 

panowania króla Achaza (739-728). Prorok najpierw piętnuje w nim nieprawości przywódców Judy:  

   

„Słuchajcież tego, książęta domu Jakuba i wodzowie domu Izraela!  

Wy, którzy brzydzicie się sprawiedliwością i przekręcacie wszystko, co proste.  
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Wy, którzy krwią budujecie Syjon, a nieprawością Jeruzalem.  

Książęta jego sądzą za podarunki, rozstrzygają kapłani jego za zapłatę,  

prorocy jego wieszczą za pieniądze, powołują się jednak na Pana, mówiąc:  

"Czyż Pan nie jest wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście".  

Przeto z powodu was Syjon będzie jak pole zorany, Jeruzalem rumowiskiem się stanie,  

a góra świątyni - szczytem zalesionym” (Mi 3,9-12).  

 

Następnie Micheasz zapowiada karę w postaci wojny syro-efraimskiej (734 przed Chr.): „Zebrało się teraz 

przeciw tobie wiele narodów, które mówią: "Niech będzie zbezczeszczona, niech się nasycą oczy nasze 

[ruiną] Syjonu!"” (Mi 4,11). Bóg wyda mieszkańców Jerozolimy Asyryjczykom (701 przed Chr.), którzy 

uprowadzą ich na wygnanie, gdzie pozostaną aż do czasu, gdy matka porodzi przyszłego króla Judy.  

 

Dopiero wtedy wygnańcy powrócą do domu. Nastąpi wyzwolenie, które przyniesie mesjasz, urodzony w 

Betlejem, miejscu pochodzenia króla Dawida, założyciela dynastii dawidowej. W tamtym czasie słowo 

„mesjasz” oznaczało po prostu aktualnie panującego króla z domu Dawidowego; każdego przeszłego, 

obecnego i przyszłego króla z domu Dawidowego. Pamiętać też należy, że mesjasz - w starotestamentowych 

oczekiwaniach Izraela na zbawienie – odgrywa inną rolę aniżeli w Nowym Testamencie. Większe 

zainteresowanie aniżeli jego osoba wzbudza czas mesjański. Prorok żywi nadzieję, że kiedyś nastanie era 

pomyślności, która zapoczątkuje prawdziwe rządy samego Boga. On wypatruje nie tyle mesjasza, ile raczej 

epoki panowania samego Boga.  

 

Prorok wierzył więc w dawną obietnicę Bożą daną Dawidowi za pośrednictwem proroka Natana: „To mówi 

Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I 

byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci 

sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie 

mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak 

dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze 

wszystkimi wrogami. [...] Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie 

utwierdzony na wieki” (2 Sm 7,8-11.16). Z drugiej jednak strony Micheasz był przeświadczony o 

niewierności królów z Domu Dawidowego i o upadku dynastii Dawidowej, która zawiodła. Oczekiwał dnia 

zguby królów Judy, lecz zarazem jest przekonany, że Bóg – z uwagi na swoją wierność - dotrzyma obietnicy 

danej Dawidowi. Współczesny prorokowi dom królewski zniknie z Jerozolimy, lecz – poprzez Betlejem - 

rodzinne miasto Dawida, Pan Bóg rozpocznie wszystko od nowa. Z Betlejem - miejsca narodzin Dawida – 

wyjdzie nowy mesjasz, czyli nowy król: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! 

Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. 

[...] Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana Boga swego. [...]A Ten będzie 

pokojem” (Mi 5,1.3). Pan Bóg rozpocznie wszystko od nowa, wyznaczając ponownie Betlejem na miejsce 

narodzenia przyszłego króla.  

 

Dla chrześcijan tekst proroctwa Micheasza jest bardzo znaczący, ponieważ jest odczytywany jako 

zapowiedź narodzin Pana Jezusa. Chrześcijanie traktują bowiem ST i NT jako jedną księgę źródłową swej 

wiary i odczytują całą Biblię w świetle Chrystusa.  

   

2. MESJASZ BOSKI  

   

Do tego proroczego tekstu nawiązuje jakoś dzisiejsza ewangelia, przypominając scenę odwiedzin Elżbiety 

przez Maryję. Maryja – jeszcze przed narodzinami Jezusa - spieszy, aby podzielić się z Elżbietą 

wiadomością, że została wybraną na matkę Mesjasza. Przyczyny tych odwiedzin należy upatrywać także w 

tym, że podczas zwiastowania archanioł Gabriel wskazał na Elżbietę, jako matkę proroka: „krewna Twoja, 
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Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną (Łk 1,36-

37).  

   

Maryja udaje się więc z radością do domu swej krewnej, gdzie następuje spotkanie dwóch brzemiennych 

kobiet. Jedna z nich jest staruszką, - druga młodą dziewczyną. Ich spotkanie zostanie nazwane przez 

tradycję Kościoła pierwszym objawieniem się Chrystusa, czyli boskiego Mesjasza. W tym spotkaniu Maryja 

nie zasłania sobą Chrystusa, Ona Go „odsłania”, ukazuje i przynosi człowiekowi i światu. A w zdaniu: 

„pochodzenie Jego od początku, od dni dalekich”, można dostrzec aluzję do bóstwa Mesjasza.  

   

Dochodzi więc do spotkania, które odbywa się jakby na dwóch poziomach. Z jednej strony Maryja spotyka 

się z Elżbietą, by nieść jej pomoc i dzielić z nią radość. Z drugiej zaś strony spotykają się ze sobą Jezus i Jan 

- dwójka nienarodzonych jeszcze dzieci - a to spotkanie napełnia ich radością. Na kilka miesięcy przed 

swoimi narodzinami prorok i Mesjasz stykają się ze sobą po raz pierwszy.  

   

W odpowiedzi na pozdrowienie Maryi, Elżbieta, „napełniona Duchem Świętym”, czując szczególne 

poruszenie dziecka we własnym łonie, głośno pozdrawia Maryję: „Błogosławiona jesteś między niewiastami 

i błogosławiony jest owoc Twojego łona” (por. Łk 1, 40-42). Jeszcze więcej mówią dalsze słowa Elżbiety 

zawarte w pytaniu: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1,43). Mimo tego, że 

Maryja jest dopiero w pierwszych dniach po poczęciu Syna Bożego, Elżbieta rozpoznaje i głosi, że oto stoi 

przed nią Matka Mesjasza.  

   

Nawiedzenie zapowiada, że te narodziny będą służyć uwielbieniu Boga, który: „przejawia moc ramienia 

swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa 

pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia” (Łk 1,50-53).  

   

Spotkanie z Bogiem domaga się dopełnienia – czyli spotkania z człowiekiem. Kto z entuzjazmem 

odpowiedział „tak” na Boże wołanie – ten zawsze będzie szedł z pośpiechem, by służyć drugiemu 

człowiekowi. Jeszcze więcej: w tym „pośpiechu” sprawdzi się autentyczność naszego spotkania z Bogiem; 

spotkanie z Bogiem staje się bardziej wiarygodne.  

   

Nawiedzenie objawia też niezwykłą godność kobiety. Łono kobiety wybrał Bóg jako żywą ziemską 

świątynię dla siebie. Cóż to za wyniesienie kobiecej godności. Gdybyśmy spoglądali na kobietę przez 

pryzmat tajemnicy wcielenia Syna Bożego, to nasze życie wzniosłoby się na znacznie wyższy stopień 

kultury.  

   

Przez pryzmat zwiastowania należy też spoglądać na każde dziecko czekające na narodziny. Jezus 

powiedział: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” — 

utożsamiając się niejako z każdym bezbronnym dzieckiem. Chrześcijanin - spoglądając na poczęte dziecko 

– winien je przyjąć tak, jakby przyjmował samego Chrystusa.  
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„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełniły się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1, 45). W tych 

słowach odsłania się zasadnicza prawda o Maryi, która stała się obecną w tajemnicy Chrystusa właśnie 

przez to, że uwierzyła. Bogu objawiającemu – powie sobór - należy okazać ‘posłuszeństwo wiary’, przez 

które człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu. Takie właśnie ujęcie wiary znalazło doskonałe 

urzeczywistnienie w Maryi.  

   

3. KATECHIŚCI  

 

W Kościele istnieje bardzo wiele naglących spraw, ale sprawą najistotniejszą jest przekaz wiary.  

   

O ten przekaz winny zadbać przede wszystkim osoby dorosłe. Ten obowiązek ma swoje najgłębsze źródło w 

„ziarnie” wiary, która jest w chrześcijaninie i którą ma on rozwijać wraz z procesem swego dojrzewania i 

wzrostem stopnia swojej odpowiedzialności: „Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak 

dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce” (1 Kor 

13,11). Dorosły człowiek może bowiem wypełnić swoje chrześcijańskie obowiązki - do których jest 

powołany przez własny chrzest - tylko wówczas, gdy będzie dojrzały w swej wierze.  

   

Kościół, owa: „wspólnota wiary nie może uważać się za prawdziwie chrześcijańską, dopóki nie będzie w 

niej obecna katecheza obejmująca wszystkich, z jednoczesnym uznaniem katechezy dorosłych jako 

centralnej” („Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej”, 25 - Dokument Międzynarodowej Rady 

ds. Katechezy rok 1990).  

 

a. Myśląc o zorganizowanej formie przekazu wiary skierowanego - nie do dzieci i młodzieży - ale do osób 

dorosłych, łatwo zauważymy, że w wielu wspólnotach parafialnych zbyt łatwo zrezygnowaliśmy z formacji 

dorosłych lub jest ona realizowana tylko okazyjnie a nierzadko na sposób infantylny, przez co dorośli nie 

znajdują dla siebie potrzebnego wsparcia. Sytuacja ta doprowadziła do braku równowagi wyrażającej się w 

tym, że katecheza dorosłych nie jest przedmiotem stałej troski wspólnoty parafialnej w takim stopniu, jak 

jest nią katecheza dzieci i młodzieży.  

 

Tymczasem - w środowisku rodzinnym – to właśnie dorośli, ponieważ są rodzicami, stają się z natury i łaski 

pierwszymi i niezbędnymi katechetami swoich dzieci. W relacji do młodego pokolenia, które zwykle 

konfrontuje swoją wiarę z wiarą dorosłych, spełniają oni podstawową rolę wzorów. W kontekście 

społecznym - zarówno szkolnym, zawodowym, cywilnym, ekonomicznym, jak politycznym i kulturowym, 

oraz w świecie pracy czy jakimkolwiek innym - w którym pojawia się odpowiedzialność i władza 

najczęściej tylko człowiek dorosły – z pomocą łaski - może być zaczynem królestwa Bożego. Może być 

świadkiem piękna Ewangelii, woli przemiany i wyzwolenia, zgodnie z nauczaniem Chrystusa. 

 

b. Ze sprawą przekazu wiary osobom dorosłym wiąże się także pytanie: kto ma to robić? Kto ma wspomóc 

kapłanów i osoby zakonne w tym dziele? Przypatrując się doświadczeniu Kościołów w Ameryce Łacińskiej 

doszedłem do wniosku, że do tego potrzeba licznego grona katechistów świeckich, tj. świadków wiary, 

przygotowanych do pracy ewangelizacyjnej. Nie idzie tu o katechetów, którzy są przeznaczeni do pracy z 

dziećmi i młodzieżą. Idzie o katechistów, wezwanych do przekazywania wiary z racji przyjęcia sakramentu 

chrztu świętego oraz umocnienia sakramentem bierzmowania. Na mocy chrztu świeccy uczestniczą w misji 

prorockiej Chrystusa. Na mocy bierzmowania otrzymują dar Ducha Świętego, aby być świadkami aż po 

krańce ziemi. Podobnie jak Jezus, który powiedział„Oto idę w zwoju księgi napisano o Mnie abym spełniał 

wolę Twoją, Boże” (Hbr 10,7).  
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Ci świeccy, którzy odczuwają szczególne powołanie, aby być katechistami, otrzymują od Kościoła – po 

stosownym przygotowaniu - misję do wypełniania tego zadania. Jest to z jednej strony wyraz zaufania 

Kościoła, w imieniu którego nauczają, a z drugiej strony znakiem powołania, by innych prowadzić do 

Chrystusa, dzieląc się swoją wiarą. Bezinteresowna praca katechistów świeckich, bardzo często skromna i 

ukryta, ale pełniona z wielkodusznym zapałem, jest najznakomitszą formą apostolstwa świeckich. 

 

c. Z formacją katechistów wiąże się stworzenie na poziomie diecezjalnym Szkoły Katechistów, która byłaby 

zdolna przygotowywać dorosłych katechistów do ewangelizacji przynajmniej na jednym z trzech poziomów 

katechezy dorosłych (tj. w katechezie ewangelizacyjnej, uzupełniającej lub w katechezie stałej). Dobrze 

uformowani katechiści podejmując swoje posługi, winni spełniać odpowiednie wymogi, zarówno religijne, 

moralne jak i merytoryczne. Winni posiadać niezbędną wiedzę, dojrzałą osobowość i pogłębioną 

duchowość. Powinni pamiętać, że są jednocześnie wychowawcami chrześcijańskimi, i dlatego przede 

wszystkim winni być świadkami wiary. Prawdę objawioną bowiem przekazuje się nie tylko poprzez 

argumentacje, lecz przede wszystkim przez świadectwo, przez całą swoją osobowość.  

   

Winni być ludźmi świadomymi tego, że uczestniczą w pedagogii wiary, gdzie nie idzie o przekaz nauki 

ludzkiej, choćby nawet najwznioślejszej, ale o przekaz Objawienia Bożego i to nienaruszonego. w tym 

dziele każda metoda jest dla katechisty o tyle korzystna, o ile pomaga przekazaniu wiary i sztuce 

wychowania w niej. Gdyby prowadziła do czegoś przeciwnego, nie miałaby wówczas żadnej wartości.  

   

Dzisiaj w Archidiecezji Poznańskiej cieszymy się kilkuletnią działalnością Szkoły Katechistów, która 

przygotowała już do pracy ewangelizacyjnej 192 katechistów, z czego dzisiaj 31 otrzyma misję po raz 

pierwszy. Dalszych 60 przygotowuje się do pracy w Szkole Katechistów. Ufam, że to grono przyczyni się w 

znaczący sposób do wmocnienia przekazu wiary na ziemiach chrzczonych od 1050 lat.  

   

ZAKOŃCZENIE  

 

Zakończmy naszą wspólną refleksję słowami dzisiejszego psalmu międzylekcyjnego: 

 

Wysłuchaj mnie, Pasterzu Izraela, [...] 

 

Między sąsiady my zarzewie waśni, 

nie dziw, że szydzą z nas nieprzyjacioły. 

Boże Zastępów! Oblicze rozjaśni – 

odziejże lud swój, bez Twej łaski goły!” (Ps 80; przekł. Bohdan Drozdowski, Psalmy króla Dawida). 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Pasterka, 25.12.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Bądźcie miłosierni (Katedra Poznańska – 25.12.2015) 
 

W tę świętą noc - razem z ponad dwoma miliardami chrześcijan na świecie - czcimy rocznicę urodzin 

Zbawiciela. Nie tylko cofamy się myślą ku historii, która minęła, ale jednocześnie świętujemy Chrystusa w 

teraźniejszości. Wzruszeni stajemy przed szopką, aby razem z Maryją i Józefem adorować Odkupiciela 

człowieka. W tym Dziecku zbliża się do nas sam Bóg, aby – w swoim miłosierdziu - skierować nasze kroki 

na drogę pokoju.  
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1. NARODZINY MESJASZA LUDZKIEGO  
 

Pierwsze z dzisiejszych czytań to fragment z Księgi proroka Izajasza (Iz 9,1-3.5-6). Tekst ten czyni najpierw 

aluzję do wydarzeń z VIII wieku przed Chrystusem; aluzję do bratobójczej wojny między Judeą a Izraelem. 

W czasie tej wojny król judzki Achaz zwrócił się do Asyrii (734) o pomoc w walce przeciwko 

współbraciom Izraelitom. Asyryjczycy chętnie skorzystali z tego zaproszenia, pokonali i ujarzmili północną 

część Izraela, która stała się „krainą” (galil) pogańską. W wyniku najazdu władcy Asyrii, Tiglat - Pilesera 

III, Izraelici zostali podbici i uprowadzeni w niewolę, gdzie poznali gorycz przegranej i lęk o własne 

przetrwanie.  

 

W tej – zdawałoby się beznadziejnej sytuacji - prorok Izajasz dostrzega jednak nadzieję i zapowiada, że 

pokonany - kroczący w ciemnościach naród - „ujrzy światłość wielką (Iz 9,1). Tereny ujarzmione zostaną 

wyzwolone. Niewola się skończy a zapowiedzią tego będą narodziny przyszłego króla. Wszystko to będzie 

owocem miłosierdzia, jakie żywi Bóg dla swojego ludu.  

 

„Oto Panna pocznie i porodzi syna”. „Panna” - czyli młoda małżonka Achaza - urodzi królowi syna, którego 

imię brzmieć będzie Ezechiasz. Ezechiasz słusznie może zostać nazwany adoptowanym „Synem Bożym” 

(Ps 2,7), bo tytuł ten przysługiwał mu z racji obietnic złożonych przez Boga praprzodkowi Ezechiasza, 

królowi Dawidowi: „Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po 

tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom 

imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem” (2 

Sam 7,12-14). „Synostwo Boże” - w przypadku Ezechiasza – nie oznaczało oczywiście jego boskiego 

pochodzenia, lecz szczególną Bożą opiekę, jaką będzie on otoczony przez miłosierną miłość Boga.  

 

Król Ezechiasz wyzwoli Judejczyków z asyryjskiej niewoli (Iz 10,27;14,25). A dary mądrości i rozumu, 

rady i męstwa, wiedzy i bojaźni Pańskiej, jakimi będzie się charakteryzował pozwolą na wprowadzenie 

mesjańskiego pokoju w Judzie: „Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć 

będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać 

będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie 

na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii” (Iz 11,6-8). 

 

Istotnie, dzięki temu, że panowanie Ezechiasza (728-688) respektowało Prawo Boże, mógł on 

wyeliminować z życia społecznego konflikty, które kryły się w sprzecznych ludzkich naturach. W czasie 

swego panowania czynił on: „to, co jest słuszne w oczach Pańskich, zupełnie tak jak jego przodek, Dawid. 

On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego, którego sporządził 

Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne” (2krl 18,3-4). Dlatego „po nim 

nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. 

Przylgnął do Pana - nie zerwał z Nim i przestrzegał Jego przykazań, które Pan zlecił Mojżeszowi. Toteż Pan 

był z nim” (2 Krl 18,5-7). Stąd jego wziął się jego tytuł: „Emanuel”, tzn. „Bóg z nami”.  

 

Ten ziemski, sprawiedliwy i miłosierny król stał się dla Nowego Testamentu zapowiedzią przyszłego króla 

niebieskiego, którego panowanie będzie „w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, 

które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki” (Iz 9,6). 

 

2. NARODZINY BOSKIEGO MESJASZA 
 

Po upływie ponad siedmiuset lat te słowa proroka Izajasza nabrały całkiem nowego, głębszego, duchowego 

sensu. Wskazały na innego, narodzonego w Betlejem nowego króla, na Jezusa Chrystusa. Tym razem nie 

był to już – jak król Ezechiasz – tylko człowiek.  

 

Miało to miejsce wtedy, kiedy Józef i Maryja przebyli ok. stu trzydziestu kilometrów z Nazaret do 
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rodowego miasta Józefa, do Betlejem, ponieważ dla Józefa dom rodzinny nie był tam, gdzie się urodził albo 

żył, lecz tam, skąd pochodzili jego przodkowie. „Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas 

rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie 

było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,6-7). 

 

W betlejemskiej grocie ukazał się Bóg. On już nie jest jakąś ideą, czymś, co można poznać intuicyjnie na 

podstawie samych słów. On się ukazał: „ukazała się dobroć Boga… i jego miłość do ludzi” (Tt 3,4). Dla 

ludzi okresu przedchrześcijańskiego, którzy wobec okropności i przeciwieństw świata lękali się, że nawet 

Bóg nie jest dobry do końca, lecz może być też okrutny i arbitralny, słowa: „ukazała się dobroć Boga… i 

jego miłość do ludzi” były prawdziwym objawieniem tego, że Bóg jest samą dobrocią! Także i dzisiaj 

osoby, które nie potrafią już rozpoznać Boga przez wiarę i pytają, czy zło nie jest równie potężne jak dobro, 

słyszą:. „Ukazała się dobroć Boga… i jego miłość do ludzi”, to jest ta nowa i pocieszająca pewność, jaka 

zostaje nam podarowana w Boże Narodzenie. 

 

a. To przełomowe dla historii zbawienia wydarzenie było objawieniem się wielkości Boga w maleńkim 

Dziecku. To bycie człowiekiem ze strony Boga stało się najbardziej widoczne właśnie w chwili, kiedy to 

Syn Boży zrodzony z Dziewicy Maryi został owinięty w pieluszki i złożony w żłobie.  

 

Kiedy w 1223 roku Franciszek z Asyżu obchodził w Greccio Boże Narodzenie z wołem, osiołkiem i żłobem 

pełnym siana, to nazwał Boże Narodzenie „świętem świąt” – większym od innych uroczystości i obchodził 

je z „niewypowiedzianą pieczołowitością”. Całował z wielką czcią wizerunek Dzieciątka i szeptał do niego 

słodkie słowa. W tym wydarzeniu Franciszek odkrył nową głębię człowieczeństwa Jezusa. Syn Boży jako 

Dziecię, jako prawdziwy syn ludzki – to właśnie głęboko dotknęło serca świętego z Asyżu, przemieniając 

jego wiarę w miłość. Nie ma to nic wspólnego z sentymentalizmem. Franciszek kochał Jezusa - jako 

Dzieciątko - ponieważ właśnie w owym staniu się dzieckiem, jasno ujawniła się dla niego pokora Boga. Bóg 

stał się ubogim. Jezus narodził się w ubóstwie stajni. W Dzieciątku, Bóg stał się zależnym, potrzebującym 

miłości innych, proszącym o naszą miłość.  

 

Kto dzisiaj pragnie wejść do bazyliki Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem, ten odkrywa, że kamienny portal, 

który kiedyś mierzył pięć i pół metra, przez który władcy wkraczali do tego budynku, został w większej 

części zamurowany. Pozostało tylko niskie wejście mierzące półtora metra. Intencją tej zmiany była 

zapewne lepsza ochrona bazyliki przed ewentualnymi napadami, ale chodziło też o to, by każdy, kto pragnie 

wejść do miejsca narodzenia Jezusa musiał się pokornie pochylić.  

 

Gdy chcemy odnaleźć Boga, objawiającego się jako słabe Dziecko, musimy zejść z konia naszego 

„oświeconego” rozumu. Musimy porzucić nasze fałszywe przekonania, naszą pychę intelektualną, która 

przeszkadza nam doświadczać bliskości Boga. Musimy naśladować wewnętrzną drogę św. Franciszka – 

drogę wiodącą w kierunku radykalnej pokory i prostoty zewnętrznej i wewnętrznej - która uzdalnia serce do 

widzenia Boga w najmniejszych. Trzeba pochylić się, aby móc przejść przez bramę wiary i spotkać Boga, 

który różni się od naszych wyobrażeń i ocen. Boga, który kryje się w pokorze nowo narodzonego dziecka. 

Musimy docenić tych, którzy muszą przeżywać Boże Narodzenie w ubóstwie, w cierpieniu, na emigracji 

(por. Benedykt XVI, O duchowym sensie Bożego Narodzenia, Audiencja ogólna, Watykan - 17.12.2008). 

 

To prawda, że w ostatnich wiekach dokonał się wielki postęp na polu techniki i nauki. Jednakże 

człowiekowi ery technicznej grozi to, że stanie się ofiarą osiągnięć własnej inteligencji i skutków swoich 

możliwości działania, że pójdzie drogą prowadzącą do wyniszczenia duchowego i do pustki serca. Bez 

Chrystusa światło rozumu nie wystarcza, by oświecić człowieka i świat. „W istocie tajemnica człowieka 

wyjaśnia się jedynie w tajemnicy Chrystusa” (por. Gaudium et spes, 22). Dlatego ważne jest, aby każdy z 

nas otworzył swój umysł i swoje serce na Chrystusa, którego panowanie jest wieczne.  

 

b. Na którego barkach spoczęła władza: „Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie 

Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki”. 

Jaką władzę ma na myśli Jezus, mówiąc: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18)? 
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Jest to władza „nie jest z tego świata” (J 18,36). Chrystusowa władza nie uczestniczy w grze przemocy, 

bogactwa i podbojów, która zdaje się kształtować nasze ludzkie dzieje. Jest raczej mocą, która zwycięża 

Złego; jest ostatecznym zwycięstwem nad grzechem i śmiercią. Jest mocą leczącą rany, które oszpecają 

obraz Stwórcy w Jego stworzeniach. A jednocześnie - przez łaskę Ducha Świętego - daje nam zdolność 

zachowywania pokoju między nami i komunii z Bogiem. „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało 

moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1, 12).  

 

c. Narodziny Syna Bożego były wyrazem Bożego miłosierdzia nad udręczonym Ludem Bożym. O nim 

wspomina już Maryja w Magnifikat: Bóg „swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla 

tych, co się Go boją” (Łk 1,50). On ujmie się: „za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak 

przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki” (Łk 1,54-55).  

 

To samo Boże miłosierdzie wychwala Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, kiedy - napełniony Duchem 

Świętym prorokował, mówiąc: „Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i 

wyzwolił go, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; że miłosierdzie 

okaże ojcom naszym” (Łk 1,68.71-72). Celem do którego zmierza miłosierdzie Boga jest pozbawiona lęku 

służba pobożności i sprawiedliwości wolnego człowieka (Łk 1,74-75).  

 

3. ODPOWIEDŹ KOŚCIOŁA  

 

Ta wielka obietnica spełniła się w Betlejem. Tam wieczność weszła w ludzkie dzieje i pozostała z nami na 

zawsze. Słowa Bedy Czcigodnego ujmują to tak: „Także dzisiaj i każdego dnia aż do końca czasów 

Chrystus będzie się wciąż na nowo [...] rodził w Betlejem» (In Ev. S. Lucae, 2). Dlatego też - od ponad 

dwóch tysięcy lat - w noc Bożego Narodzenia kolejne pokolenia chrześcijan pielgrzymują duchowo do 

Betlejem, aby znaleźć tam Dziecko „owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2, 12). My również – 

podobnie jak wielu przed nami - klękamy w zachwycie i adorujemy niewysłowioną tajemnicę Bożego 

miłosierdzia, która się tam objawiła.  

 

a. Klękamy przed tajemnicą nieskończonego miłosierdzia Boga, ponieważ wierzymy, że gotowość Boga w 

przyjmowaniu synów marnotrawnych wracających do Jego domu jest niewyczerpana. Żaden grzech ludzki 

nie przewyższa miłosierdzia ani go nie ogranicza. Ograniczyć je może tylko brak dobrej woli ze strony 

człowieka, brak gotowości nawrócenia, czyli pokuty, trwanie w oporze i sprzeciw wobec łaski i prawdy. 

Jezus „swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga. Potrzebujemy nieustannie 

kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest 

warunkiem naszego zbawienia” (Misericordiae vultus). 

 

Dlatego też Kościół wyznaje i głosi nawrócenie, czyli ponowne odnalezieniu miłosierdzia, które jest 

niewyczerpalnym źródłem nawrócenia, i to nie tylko jako doraźnego aktu wewnętrznego, ale jako stałego 

usposobienia, jako stanu duszy. Ci, którzy w taki sposób poznają Boga, nie mogą żyć inaczej, jak stale się 

do Niego nawracając (por. Dives in misericordia, 13). 

 

Kościół nie tylko wzywa, Kościół jest także powołany do tego, aby sam „czynił” miłosierdzie drugim: 

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Kościół znajduje w tych słowach 

wezwanie do czynu. Ten najistotniej ewangeliczny proces nie jest tylko jednorazowym przełomem 

duchowym, ale całym stylem życia, istotną właściwością chrześcijańskiego powołania (por. Dives in 

misericordia, 14). 

 

Tam, gdzie Kościół głosił Ewangelię, tam też niósł ze sobą miłosierdzie w postaci oświecenia, współczucia i 

uzdrawiania. Kościół przodował w zakładaniu szkół i uczelni, szpitali, sierocińców, ośrodków opieki 

społecznej i wprowadzaniu nowych metod w rolnictwie. Kierując się względami ewangelijnymi, starał się 

zaspokajać potrzeby ludzi na różnych kontynentach. Będąc przy tym przekonany, że kto nie daje 
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człowiekowi Boga, ten daje mu stanowczo za mało. Miłosierdzie jest obowiązkiem Kościoła wszędzie tam, 

gdzie jest ludzkie cierpienie. Mieć litość to znaczy przyjąć brzemię losu innych ludzi z braterską miłością, 

przyjąć na siebie ich problemy, a jeśli to możliwe, umrzeć tak jak nasz Mistrz na służbie innym. 

 

Miłosierdzie prowadzi nas i budzi w nas świadomość, że jesteśmy jedną rodziną, wezwaną do budowania 

więzi pełnych zaufania i wzajemnego wsparcia. Wezwaną do stawienia czoła wielu niepokojącym 

problemom współczesnego świata: od zagrożenia terroryzmem do stanu upokarzającego ubóstwa, od 

rozprzestrzeniania broni do epidemii i wyniszczenia środowiska naturalnego, co zagraża przyszłości planety. 

Przede wszystkim jednak, każdy z nas jest powołany, by zwyciężać razem z Chrystusem „tajemnicę 

nieprawości”, stając się świadkiem solidarności i budowniczym pokoju. 

 

b. Tego pokoju dzisiaj mocno brakuje w naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie. W każdej sytuacji, w której 

mieszają się języki i racje Edyta Stein radzi: „Nie bierz za prawdę tego, czemu brak miłości. I nie bierz za 

miłość tego, czemu brak prawdy”. Skoro zaś weszliśmy już w święty Rok Miłosierdzia, skoro dziękujemy 

Opatrzności Bożej za Jubileusz 1050 - lecia Chrztu Polski i oczekujemy Światowych Dni Młodzieży, które 

będą jakimś świadectwem wiary Polaków, potrzeba, aby jeszcze mocniej utkwić wzrok w miłosierdziu, 

byśmy sami – także na polu politycznych sporów - stali się skutecznym znakiem działania miłosierdzia 

jednych wobec drugich.  

 

W tej sytuacji potrzebna jest nasza ogromna modlitwa w intencji pokoju w naszej Ojczyźnie. Gorąco 

prośmy o łaskę świadomości i zrozumienia, że jesteśmy Narodem ochrzczonym i tylko w oparciu o 

Ewangelię Polska może rozwijać się według woli Bożej. Zanieśmy z ufnością nasze modlitwy, prosząc 

Boga, aby w naszych sumieniach było kształtowane poszanowanie każdej osoby i zdecydowane odrzucenie 

przemocy.  

 

Ważne jest by przestała obowiązywać logika władzy i pragmatyzmu a na to miejsce weszła logika wartości. 

Byśmy odeszli od prymatu taktyki nad wartościami. Od socjotechniki jako podstawowej metody działania. 

Od drapieżnej hegemonii „swoich” i skrzętnego maskowania przywilejów „równiejszych”. Ci bowiem, 

którzy głoszą tolerancję, są często najmniej tolerancyjni. Ci, którzy trąbią o demokracji, bywają najmniej 

demokratyczni. Ci zaś, którzy proponują egalitaryzm, bywają najbardziej bezwzględnymi elitarystami.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Módlmy się i – razem z Matką Najświętszą, świętymi i aniołami - trwajmy na adoracji i w uwielbieniu 

Dzieciątka Jezus. Przyjmujemy Je z radością, wszechmogący Pana nieba i ziemi. Przyjmujemy Je z 

wdzięcznością, to nowe Światło, które wschodzi pośród nocy świata. Przyjmujemy Je jako naszego brata, 

który „obie części ludzkości uczynił jednością” (Ef 2, 14). 

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia! 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Życie ofiarowane Bogu i Ojczyźnie, 29.12.2015  

Abp Stanisław Gądecki. Życie ofiarowane Bogu i Ojczyźnie (Lusowo - 29.12.2015).  

   

W dniu, w którym przeżywamy uroczystość odsłonięcia pomnika generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, 

Kościół przypomina nam scenę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. To wydarzenie jest 

obrazem całkowitej konsekracji Jezusa na służbę Bogu.  
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1. JEZUS  

   

W dzisiejszej ewangelijnej scenie pojawiają się dwa obyczaje - nakazane przez Prawo Mojżesza - związane 

z narodzinami pierworodnego syna w rodzinie żydowskiej. Najpierw ofiarowanie Jezusa w świątyni a 

następnie oczyszczenie Maryi. W trzydziestym pierwszym dniu po urodzeniu Prawo Mojżeszowe 

nakazywało ofiarowanie pierworodnych („przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu). W 

czterdziestym dniu dokonywano w świątyni oczyszczenia matek.  

   

a. Gdy idzie o oczyszczenia Księga Kapłańska nakazuje: „Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, 

pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez 

miesięczne krwawienie. Ósmego dnia [chłopiec] zostanie obrzezany. Potem ona pozostanie przez 

trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do 

świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia" (Kpł 12,1-4). Dopiero po ukończeniu przewidzianego 

czasu udawała się do świątyni, aby zostać oczyszczoną: „Kiedy zaś skończą się dni jej oczyszczenia po 

urodzeniu syna lub córki, przyniesie kapłanowi, przed wejście do Namiotu Spotkania, jednorocznego 

baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę przebłagalną. Kapłan złoży to w 

ofierze przed Panem, aby za nią dokonać przebłagania. W ten sposób będzie ona oczyszczona od upływu 

krwi. To jest prawo dotyczące tej, która urodziła syna lub córkę. Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga, aby 

przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i 

jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią, i będzie oczyszczona" 

(Kpł 12,6-8).  

   

b. Z kolei obowiązek ofiarowania pierworodnych chłopców żydowskich Bogu (pidjon haben) znajduje 

swoje uzasadnienie w ocaleniu pierworodnych chłopców żydowskich podczas plagi egipskiej: „Gdy cię syn 

zapyta w przyszłości: Co to oznacza? - odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu 

niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, 

zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona matki i 

wykupuję pierworodnego mego syna" (Wj 13,14-15). W zamian za ocalenie życia pierworodni zostali 

zobowiązani do służby kapłańskiej. „Pan tak powiedział do Mojżesza: ‘Poświęćcie Mi wszystko 

pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego' " (Wj 13,1-2).  

   

Po wyjściu z Egiptu - na pustyni - służba kapłańska została powierzona wyłącznie pokoleniu Lewiego 

(Targum Onqelosa do Wj 25,5): „Oto Ja wziąłem lewitów spośród synów Izraela na miejsce wszystkich 

pierworodnych, którzy się narodzili z łona matek, dlatego lewici są moją własnością. Do Mnie bowiem 

należy wszystko, co jest pierworodne. W dniu, kiedy zabijałem wszystko, co było pierworodne w ziemi 

egipskiej, poświęciłem dla siebie wszystko pierworodne w Izraelu, począwszy od człowieka aż do bydlęcia. 

Do mnie należą; Ja jestem Pan" (Lb 3,12-13; por. Lb 8,16). Od tego momentu pierworodni z innych pokoleń 

mogli zostać zwolnieni ze służby kapłańskiej.  

   

To uwolnienie od służby świątynnej wszystkich pierworodnych z jedenastu pozostałych pokoleń Izraela 

dokonywało się - po zajęciu ziemi i wybudowaniu świątyni Salomona -w trzydziestym pierwszym dniu po 

urodzeniu chłopca. Miało to miejsce w Bramie Nikanora (czyli „Pięknej"), która prowadziła z dziedzińca 

niewiast na dziedziniec kapłanów. Sama ceremonia była krótka, lecz bardzo wymowna. Ojciec kładł 
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pierworodnego syna na tacy i podawał go kapłanowi. Ten zadawał ojcu retoryczne pytanie: czy pragniesz 

zostawić swego syna na służbę w świątyni, czy też chcesz go wykupić? W przypadku pierworodnych nie 

pochodzących z pokolenia Lewiego ceremonia przewidywała odpowiedź ojca: „Chcę go wykupić". Na te 

słowa kapłan powtarzał trzykrotnie: „Twój syn został wykupiony".  

   

I tu mamy problem. Skoro bowiem rodzice Jezusa nie należeli do rodu Lewiego - zgodnie z Prawem - Jezus 

winien zostać wykupiony, co zamykałoby Jego formalny związek ze świątynią. Tymczasem Ewangelista nic 

nie wspomina o pięciu syklach okupu. Pisze tylko, że rodzice: „przynieśli Jezusa do Jerozolimy, „aby Go 

przedstawić Panu" [parastesai to Kyrio; ut sisterent eum Domino].  

   

Słowa Łukaszowe zdają się zakładać, że Jezus nie został przyniesiony do świątyni w celu wykupienia Go od 

służby świątynnej, ale odwrotnie, aby został konsekrowany na służbę Panu: „Tak bowiem jest napisane w 

Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu" [hagion to Kyrio 

klethesetai; sanctum Domino vocabitur]. Taki sens temu wydarzeniu zdają się też nadawać późniejsze słowa 

dwunastoletniego Jezusa skierowane do Jego rodziców: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, 

co należy do mego Ojca?" (Łk 2,49). Podobny sens zakłada List do Hebrajczyków: „Przeto przychodząc na 

świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie 

podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, 

Boże" (Hbr 10,5-7). A zatem scena ofiarowania Jezusa w świątyni przypomina nam moment, w którym 

Jezus rozpoczął na ziemi - w oficjalny sposób - swoją duchową służbę Bogu od całkowitego oddania swego 

życia w Jego ręce.  

   

2. DOWBÓR-MUŚNICKI  

   

a. Całkowite ofiarowanie Jezusa na służbę Bogu - w jakimś sensie - pozwala zrozumieć lepiej na czym 

polega ofiarowane życia za Ojczyznę, czego przykładem był gen. broni Józef Dowbór-Muśnicki.  

   

Muśnicki urodził się 25 października 1867 w majątku Garbów koło Sandomierz w rodzinie Romana 

Muśnickiego, pochodzącego z litewskiego rodu Dowborów (Daubor), herbu „Przyjaciel". Po ukończeniu 

gimnazjum w Radomiu - w wieku lat 14 - został przyjęty do Korpusu Kadetów im. Mikołaja I w 

Petersburgu. Decyzja ta spowodowała oziębienie stosunków Dowborów-Muśnickich z okolicznym polskim 

ziemiaństwem, które ostro potępiało służbę zawodową w wojsku rosyjskim. Sam jednak Józef na obczyźnie 

nie zapomniał o Ojczyźnie: „My wszyscy stale o Polsce myśleliśmy, kochaliśmy Ją na pewno nie mniej od 

tych, którzy w Niej bez przerwy mieszkali".  

   

W swoich Wspomnieniach pisze: „rozumieliśmy.., że najgorętszym pragnieniem matki było wychowanie 

nas na ludzi nieprzeciętnych... pamiętam, iż zawsze przypominała mi, że jestem Polakiem i o ciążących z 

tego powodu obowiązkach, jak również o konieczności utrzymania nieskazitelnej tradycji naszego rodu. 

Ponadto wpajała we mnie wiarę w odrodzenie Polski" (Józef Dowbór-Muśnicki, Wspomnienia, W-wa 2003, 

s. 11).  
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Skąd się brał patriotyzm tamtych ludzi? Muśnicki dostrzegał jego źródła w polskiej kobiecie: „Później, 

kiedy już zdołałem nabrać większej praktyki życiowej, doszedłem do przekonania, że wszelkie zakusy 

rusyfikatorskie i germanizatorskie rozbijały się o zasady, wpajane w nasze dusze i serca przez polską 

kobietę: nasze matki i siostry, nauczycielki....Rola mężczyzn w tej walce do pewnego stopnia była 

drugorzędna. Byliśmy niejako jakby narzędziem w ręku kobiety, która moralną swą siłę czerpała z wiary w 

sprawiedliwość dziejową i z nauki Kościoła" (Józef Dowbór-Muśnicki, Wspomnienia, s. 20).  

   

Po ukończeniu Szkoły Kadetów Józef przeszedł do Konstantynowskiej Szkoły Wojskowej, którą ukończył 

w 1888 roku. Po wielu staraniach, w roku 1899 został później zaliczony w poczet słuchaczy Akademii 

Sztabu Generalnego w Moskwie, którą ukończył w 1902 roku z drugą lokatą. 

b. Na wybuch I wojny światowej Muśnicki zareagował jak typowy żołnierz: „Osobiście ucieszyłem się z 

powodu wybuchu wojny - napisał we Wspomnieniach - Niemców nie lubiłem, Austrię lekceważyłem. [...] 

Świadomość tego, że będzie można „poskubać" Niemców, podniecała mnie. Lubię wojnę nie dla 

przyjemności rozlewu krwi, ale z powodu niebezpiecznej pracy w atmosferze ciągłego napięcia".  

   

Walczył więc w tym czasie na froncie austriackim, brał udział w bitwach pod Jarosławiem, Warszawą i 

Łodzią. W 1917 r. był już generałem lejtnantem sztabu generalnego. Gdy w Rosji wybuchła rewolucja 

lutowa, oddał się do dyspozycji Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego w Rosji, który mianował go 

w ostatnich dniach lipca 1917 roku dowódcą I Korpusu Polskiego w Rosji. W armii rosyjskiej służyło 

wówczas 119 Polaków posiadających stopnie generalskie, jednak o wyborze Dowbora zadecydowała 

doskonała opinia, jaką cieszył się w korpusie oficerskim. Ówczesny dowódca frontu zachodniego gen. 

Anton Denikin tak go charakteryzował: „Silny, energiczny, stanowczy, prowadzący nieustanną walkę z 

rozprężeniem i bolszewizmem w wojsku rosyjskim, potrafił on w krótkim czasie stworzyć oddziały, jeżeli 

nie zupełnie pewne, to w każdym razie wybitnie różniące się od wojsk rosyjskich dyscypliną, tą starą 

odrzucona przez rewolucję dyscypliną: bez wieców, komitetów i komisarzy".  

   

Fatalna sytuacja na froncie wschodnim, załamanie się rosyjskiej gospodarki, rozwijające się dążenia do 

rewolucji, doprowadziły Muśnickiego go do gorzkiej konstatacji: „Gdy świat cały nie poznał się na 

niebezpieczeństwie bolszewizmu, a później łudził się, że na płaszczyźnie ludzkich uczuć i elementarnej 

logiki, że z jego adeptami dojść można do porozumienia, ja pierwszy poznałem się na tej odmianie 

ludzkiego zbydlęcenia - wypowiedziałem bolszewizmowi walkę na śmierć i życie" (Józef Dowbór-

Muśnicki, Wspomnienia, s. 301).  

   

W końcu jednak bolszewicki zamach stanu zmienił radykalnie sytuację I Korpusu, który został uznany za 

formację kontrrewolucyjną. Bolszewicy skierowali do szeregów Korpusu działaczy rewolucyjnych, w celu 

przeciągnięcia polskich żołnierzy na swoją stronę. Poczynania te nie przyniosły jednak większych efektów z 

uwagi na zdecydowaną postawę generała. W czerwcu jednak 1918 r., otoczony przez Niemców w pobliżu 

Bobrujska, został zmuszony do złożenia broni.  
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c. Po demobilizacji I Korpusu udał się z rodziną oraz najbliższymi współpracownikami do Sandomierza, by 

ostatecznie zamieszkać pod Staszowem. Tam doczekał dnia 11 listopada 1918 roku. Trzy dni później 

przybył do Warszawy i spotkał się z Józefem Piłsudskim, oddając się pod jego rozkazy. Miał nadzieję, że 

otrzyma stanowisko naczelnego wodza polskiej armii. Piłsudski potraktował go jednak jako konkurenta. 

Przyjął generała z wyraźną rezerwą i Dowbor-Muśnicki nie otrzymał żadnej funkcji. 

Generał nie pozostał jednak długo bezczynny. Dnia 27 grudnia 1918 roku wybuchło w Poznaniu powstanie, 

którym początkowo kierował kapitan Stanisław Taczak. Kierująca tam działaniami Naczelna Rada Ludowa 

zdawała sobie jednak sprawę, że ogrom zadań może przerosnąć Taczaka. Poprosiła więc Piłsudskiego o 

przysłanie oficera wyższego stopniem, z większym doświadczeniem bojowym. Wtedy to Naczelnik Państwa 

zaproponował dwóch byłych generałów z byłej armii carskiej: gen. Eugeniusza de Henning Michaelisa i 

Józefa Dowbor-Muśnickiego. Zasugerował jednocześnie, że lepszy byłby Dowbor-Muśnicki.  

 

Muśnicki przyjechał więc do Poznania i - po konsultacjach z Naczelną Radą Ludową - dnia 16.01.1919 

podpisał porozumienie o przejęciu dowództwa. Wprowadził obowiązkową służbę wojskową i powołał pod 

broń 11 roczników rekrutów, dzięki czemu w szybkim czasie udało mu się stworzyć blisko 100-tysięczną 

armię. Dbał jednocześnie o apolityczność wojska. Aby to osiągnąć, odsunął od wpływu na decyzje oficerów 

o radykalnych poglądach i zlikwidował rady żołnierskie. Wielokrotnie z tego powodu stawiano mu zarzut, 

że zlikwidował demokrację w armii, wprowadzając elementy drylu charakterystycznego dla rosyjskiej armii 

carskiej. Jednakże dla Dowbora-Muśnickiego priorytetem było szybkie stworzenie sprawnej armii i działo to 

powiodło mu się znakomicie.  

   

Awansowany w marcu 1919 roku na generała broni, Dowbor-Muśnicki pragnął rozszerzyć powstanie na 

Pomorze i poprowadzić ofensywę w kierunku Gdańska. Był jednocześnie przeciwny uszczuplaniu Armii 

Wielkopolskiej i wysyłaniu jej oddziałów na wschód. Odpowiadał też za integrację Armii Wielkopolskiej z 

Wojskiem Polskim. W ostatnim rozkazie - podpisanym 13 listopada 1919 roku - pożegnał się z Armią 

Wielkopolską 

 

d. Potem, wobec odmowy objęcia dowództwa armii południowej w październiku 1920 roku - został 

przeniesiony do rezerwy i dnia 31 marca 1924 roku przeszedł w stan spoczynku.  

   

Ciekawa jest poczyniona przez Muśnickiego analiza przyczyn wielkości i upadku narodów: „Rzadko kiedy 

bywałem świadkiem dyskusji nad kwestią, dlaczego Niemcy lub Rosja doszły do potęgi; mówi się 

zazwyczaj, że był to skutek popełnionej zbrodni rozbioru Polski. Nigdy nie słyszałem zdania o innych 

czynnikach, które maleńkie państewko Brandenburgię, lub Rosję zacofaną doprowadziły do potęgi.  

Zapomniano o tym, że ogromy tych państw wykuły rozum i wola zaledwie kilku ludzi. Niestety, myśmy nie 

mieli takich, nawet wśród królów [...] zgubił nas brak stanowczych, silnych charakterów i szerszych 

światopoglądów" (Józef Dowbór-Muśnicki, Wspomnienia, s. 285). Korzystając ze swoich przemyśleń 

twierdził: „W Polsce ludzi silnych w logice i gębie jest wielu, ale stanowczych w działaniu brak" (Józef 

Dowbór-Muśnicki, Wspomnienia, s.228).  

   

Generał pozostawił po sobie testament, w którym pisze: „Moje dzieci winny pamiętać, że są Polakami, że 

pochodzą ze starej rodziny szlacheckiej o pięciowiekowej nieskazitelnej przeszłości i że ojciec ich dołożył 

wszelkich swych możliwości dla wskrzeszenia Polski w jej byłej chwale i potędze. Ma zatem prawo żądać 

od swego potomstwa, by nazwiska naszego niczym nie splamiło". 
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Zmarł nagle dnia 26 października 1937 roku. Pochowano go w Lusowie. „Pomimo oddanych Wielkopolsce i 

krajowi zasług, pośród niesionych za trumną generała wielu odznaczeń (rosyjskich, angielskich, włoskich, a 

nawet chińskich) nie było ani jednego polskiego" (Piotr Bauer). 

ZAKOŃCZENIE  

Tak to, myśląc o ofiarowaniu życia dla Boga i Ojczyzny, pomódlmy się na koniec słowami pięknej 

modlitwy ojca Piotra Skargi:  

„Boże, Rządco i Panie narodów, 

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, 

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, 

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu 

a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 

Wszechmogący wieczny Boże, 

spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom 

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 

byśmy jej i ludowi Twemu, 

swoich pożytków zapomniawszy, 

mogli służyć uczciwie. 

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, 

rządy kraju naszego sprawujące, 

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym 

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen."  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Kościół Domowy, 3.1.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Kościół Domowy. II niedziela po Narodzeniu Pańskim (Poznań, k-ł 

Nawiedzenia NMP - 3.01.2016)  

   

Dzisiejsza Liturgia Słowa zwraca naszą uwagę na Boga poszukującego człowieka, najpierw za 

pośrednictwem Słowa bezcielesnego a następnie za pośrednictwem Słowa wcielonego.  

   

1. DAR SŁOWA BEZCIELESNEGO  

   

Pierwsze czytanie (Syr 24,1-2.8-12) mówi o wzajemnym przyciąganiu się dwóch światów; świata 

niewidzialnego i widzialnego, nieba i ziemi, Boga i człowieka. Oba te światy są całkowicie odmienne i 

nieporównywalne. Oba są jednak w pewien sposób zdane na siebie. Bóg rozpoczyna ten kontakt z 

człowiekiem najpierw przez swoje bezcielesne Słowo.  
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Za pośrednictwem tegoż Słowa powstało najpierw całe dzieło stworzenia („Na początku było Słowo, a 

Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a 

bez Niego nic się nie stało, co się stało" - J 1,1-3). To ono, wyrażając wolę Stwórcy, ukształtowało 

wszechświat, czyli środowisko, w którym miał pojawić się człowiek.  

Kiedy zaś człowiek się zagubił - jak uczy św. Augustyn - w formie nieuleczalnego upadku, który zniszczył 

porządek całego stworzenia i podstawową równowagę w człowieku, Bóg odbudował na nowo pomost 

między dwoma światami, którym było znowu to samo bezcielesne Słowo. Ono to - zwane przez Syracha 

Bożą Mądrością - nie było Stworzycielem, lecz stworzeniem Bożym („Przed wiekami, na samym początku 

mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę" - Syr 24,9) szukało najpierw miejsca trwałego mieszkanie dla 

siebie pośród wszystkich narodów („Pomiędzy nimi wszystkimi [w każdym ludzie i narodzie] szukałam 

miejsca, by spocząć - [szukałam] w czyim dziedzictwie mam się zatrzymać" - Syr 24,7).  

   

Ostatecznie jednak to Bóg zadecydował o miejscu jego zamieszkania: „Ten, co mnie stworzył, wyznaczył 

mi mieszkanie i rzekł: ‘W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!' " (Syr 24,8). Jak mówi 

Psalm 147: „Oznajmił swoje słowo Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki. Nie uczynił tego dla innych 

narodów. Nie oznajmił im swoich wyroków" (Ps 147,19-20). W ten sposób Słowo osiedliło się w świątyni 

jerozolimskiej.  

   

Czym konkretnie było to bezcielesne Słowo? Dla autora natchnionego to nic innego jak Prawo Mojżesza: 

„Tym wszystkim jest księga przymierza Boga Najwyższego, Prawo, które dał nam Mojżesz, jako 

dziedzictwo plemionom Jakuba" (24,23; por. Pwt 33,4). Syrach przyrównuje jego dobroczynne działanie 

Prawa do błogosławieństwa wielkich rzek (24,25-27). Ono - podobnie jak rzeki - „zalewa ... obficie napełnia 

... wylewa się" na ziemię ludzkich umysłów, „w dniach nowych płodów ... w czasie żniw ... w czasie 

winobrania".  

   

Autor natchniony prawdopodobnie zwraca naszą uwagę na szkołę świątyni jerozolimskiej, w której 

nauczano Prawa Mojżesza. Nauczanie to rozpoczynało się od świątyni, następnie rozszerzało na miasto 

Jerozolimę a w końcu na cały naród: „W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą 

służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w 

Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego 

dziedzictwie" (Syr 24,12).  

   

Słowo bezcielesne - w postaci Prawa Mojżesza - to coś więcej niż zwykła ludzka mądrość. To była - 

podobnie jak Bóg od którego pochodziło - rzeczywistość tajemnicza, nieogarniona i niezgłębiona: 

„Pierwszy nie skończył go poznawać, podobnie ani ostatni do dna go nie zgłębił, gdyż myśl jego pełniejsza 

jest niż morze, a rada głębsza niż Wielka Otchłań" (Syr 24,28-29). „Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć 

będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć" (Syr 24,21).  

2. DAR SŁOWA CIELESNEGO  

   

Jakkolwiek wspaniały był dar Mądrości Bożej zawartej w Księdze Prawa Mojżesza, to nie był on jeszcze 

pełnią Prawdy. Był raczej jej przedsmakiem. Był przygotowaniem na przyjęcie Pełni. Tą Pełnią było 
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dopiero Słowo wcielone, Chrystus Bóg-człowiek. Tym razem Mądrość Boża ukazała się już nie jako Słowo 

bezcielesne, przybierające kształt liter w Księdze Prawa Mojżesza, ale jako osoba boska, jedyna i 

niepowtarzalna.  

   

Gdyby Chrystus był tylko „mędrcem" jak Sokrates, gdyby był „prorokiem" jak Mahomet, gdyby był 

„oświeconym" jak Budda - nie byłby z pewnością tym, kim jest.  

   

On zaś jest jedynym Pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi. Jest Pośrednikiem przez to, że jest Bogiem-

Człowiekiem. Nosi w sobie cały wewnętrzny świat Bóstwa a zarazem tajemnicę życia w czasie i 

nieśmiertelności. To, co Boskie, nie zlewa się w Nim z tym, co ludzkie. Pozostaje czymś istotowo Boskim. 

Ale Chrystus jest równocześnie tak bardzo ludzki! Dzięki temu cały świat człowieczy, całe dzieje ludzkości 

w Nim znajdują swój wyraz przed Bogiem. I to nie przed Bogiem dalekim, nieosiągalnym, ale przed 

Bogiem, który jest w Nim, więcej - który jest Nim samym. Tego nie ma w żadnej innej religii ani tym 

bardziej w żadnej filozofii. [...] Chrystus stanął w centrum wiary i życia chrześcijan, w centrum ich 

świadectwa, nierzadko aż do przelania krwi (por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei).  

   

Jan Ewangelista opisuje Jego przyjście na świat w podobnych słowach w jakich Syrach mówił o przyjściu 

Słowa bezcielesnego na świat. Słowo przedwieczne jakim był Chrystus - kiedy nadeszła pełnia czasów - 

„stało się ciałem i zamieszkało wśród nas"; dosłownie rozbiło swój namiot (skenoo) wśród nas" (J 1,14). A 

razem z Nim w nasz ludzki świat wkroczyła ucieleśniona mądrość Boża w swojej cudownej pełni. Podczas 

gdy „Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa" (J 1,17).  

   

Jezus - przekazując nam w darze swojego Ducha - zaspokaja w pełni wszelkie pragnienie człowiecze 

dotyczące poznania Boga i poznania samych siebie. Nie jest On jak Słowo bezcielesne, czyli Księga Prawa 

Mojżesza, o której autor natchniony mówi: „Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie piją, 

nadal będą pragnąć" (Syr 24,21). Duch Jezusa zaspokaja wszelkie pragnienie człowieka wierzącego: „Kto 

zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w 

nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu" (J 4,13-14).  

3. KOŚCIÓŁ DOMOWY  

Wszelkie autentyczne budowanie komunii w Kościele Domowym rozpoczyna się właśnie od Słowa 

wcielonego. To ono, sam Jezus jest dla rodziny przykładem. On „przyszedł na świat w rodzinie. Podczas 

swoich trzydziestu latach życia ukrytego w Nazarecie [...] widział w Maryi i Józefie wierność przeżywaną w 

miłości.  

   

Rozpoczął swoje życie publiczne od cudu w Kanie, dokonanym na przyjęciu weselnym (por. J 2,1-11). 

Głosił ewangelię małżeństwa jako pełnię objawienia, które przywraca pierwotny plan Boga (por. Mt 19,4-

6). Dzielił codzienne chwile przyjaźni z rodziną Łazarza i jego sióstr (por. Łk 10,38) oraz z rodziną Piotra 

(por. Mt 8,14). Wysłuchał płaczu rodziców opłakujących śmierć swoich dzieci, przywracając je do życia 

(por. Mk 5,41; Łk 7,14-15) i ukazując w ten sposób prawdziwe znaczenie miłosierdzia, która pociąga za 

sobą odnowę Przymierza (por. Jan Paweł II, Dives in misericordia, 4). Widać to wyraźnie w spotkaniach z 

Samarytanką (por. J 4,1-30) oraz z kobietą cudzołożną (por. J 8,1-11), w których postrzeganie grzechu rodzi 
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się w obliczu bezinteresownej miłości Jezusa. Nawrócenie „jest nieustannym zadaniem dla całego Kościoła, 

który obejmuje «w łonie swoim grzeszników» i który będąc «święty i zarazem ciągle potrzebujący 

oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie swoje». [...]  

   

Więzy rodzinne, chociaż są ważne, „nie mają jednak charakteru absolutnego" (KKK 2232). W sposób 

wstrząsający dla tych, którzy Go słuchali, Jezus ukazał względność relacji rodzinnych w świetle Królestwa 

Bożego (por. Mk 3,33-35; Łk,14,26; Mt 10,34-37; 19,29; 23,9). Ta rewolucja uczuciowa, jaką Jezus 

wprowadza do rodziny ludzkiej stanowi radykalne wezwanie do powszechnego braterstwa. Nikt nie jest 

wykluczony z nowej wspólnoty zgromadzonych w imię Jezusa, ponieważ wszyscy są powołani, aby należeć 

do Bożej rodziny. Jezus ukazuje, jak uniżenie się Boga towarzyszy ludzkiej pielgrzymce swoją łaską, 

przekształca zatwardziałe serce swoim miłosierdziem (por. Ez 36,26), i ukierunkowuje je do swego 

spełnienia przez Misterium Paschalne" (Relatio finalik synodu biskupów, 41).  

   

Między innymi dlatego ostatni sobór - inspirując się ewangelijną wizją związku Jezusa z rodziną - mocno 

podkreślił konieczność zakorzenienie małżonków w Chrystusie, który: „szczodrze pobłogosławił tej 

przyjmującej wiele postaci miłości, zrodzonej ze źródła miłości Bożej i ustanowionej na wzór Jego 

zjednoczenia z Kościołem. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł na spotkanie swojemu ludowi poprzez 

przymierze miłości i wierności, tak teraz Zbawiciel ludzi i Oblubieniec Kościoła przez sakrament 

małżeństwa wychodzi na spotkanie chrześcijańskim małżonkom. Pozostaje nadal z nimi, aby jak On 

ukochał Kościół i wydał za niego siebie samego, tak też i małżonkowie we wzajemnym oddaniu kochali się 

nawzajem z nieustanną wiernością. Prawdziwa miłość małżeńska włączana jest w miłość Bożą, kierowana i 

obdarzana odkupieńczą mocą Chrystusa oraz zbawczym działaniem Kościoła, aby małżonkowie byli 

skutecznie prowadzeni do Boga i wspomagani oraz pokrzepiani we wzniosłym zadaniu bycia ojcem i matką. 

Dlatego małżonkowie chrześcijańscy w obowiązkach i godności swojego stanu są utwierdzani i jakby 

uświęcani szczególnym sakramentem; wypełniając jego mocą swoje zadanie małżeńskie i rodzinne, 

napełnieni duchem Chrystusa, dzięki któremu całe ich życie jest przeniknięte wiarą, nadzieją i miłością, 

coraz bardziej dochodzą do właściwej sobie doskonałości i wzajemnego uświęcenia, a stąd wspólnie do 

chwalenia Boga" (por. Gaudium et spes, 48).  

   

Łatwo stąd zrozumieć, dlaczego wszystkie zasady Kościoła Domowego - które polecają zwracać szczególną 

uwagę na duchowość małżeńską - prowadzą ostatecznie do Jezusa, wykorzystując w budowaniu jedności 

(communio) w małżeństwie i rodzinie elementy formacyjne takie jak: codzienna modlitwa osobista (Namiot 

Spotkania), regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska, codzienna modlitwa 

rodzinna, comiesięczny dialog małżeński, reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem 

i rodziną), uczestnictwo - przynajmniej raz w roku - w rekolekcjach formacyjnych. Te elementy nie są celem 

samym w sobie, one skutecznie odsyłają współmałżonków do Chrystusa, który jest najgłębszym 

fundamentem komunii małżeńskiej.  

   

Drodzy członkowie Kościoła Domowego, szukajcie więc we wszystkim Jezusa, uzdalniającego was do 

jedności w waszej codzienności małżeńskiej i rodzinnej. W blasku Jego świętej obecności przeżywajcie 

wasz czas radości i cierpienia. Nie zapominajcie nigdy o Jezusie, bo - jak pisał Abraham J. Heschel - „Bóg 

nie pozostaje sam, kiedy odrzuci Go człowiek, ale człowiek pozostaje sam".  

ZAKOŃCZENIE  
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Kierunek wskazany Kościołowi Domowemu - uczy Ojciec Święty Franciszek - jest wyznaczony na zawsze: 

„jest to kierunek miłości: kocha się tak, jak kocha Bóg, na zawsze. Chrystus nieustannie opiekuje się 

Kościołem: kocha go zawsze, strzeże go zawsze, jak siebie samego. Chrystus nieustannie usuwa z twarzy 

człowieka plamy i zmarszczki wszelkiego rodzaju. Wzruszające i bardzo piękne jest to promieniowanie 

mocy i czułości Boga, którą jedna para małżeńska przekazuje drugiej parze, jedna rodzina drugiej rodzinie. 

Ma rację św. Paweł: to jest właśnie «wielka tajemnica»! Mężczyźni i kobiety, wystarczająco odważni, by 

nosić ten skarb w «glinianych naczyniach» naszego człowieczeństwa - ci tak odważni mężczyźni i kobiety 

są podstawowym źródłem bogactwa dla Kościoła, również dla całego świata! Niech Bóg im błogosławi za 

to tysiąckrotnie!" (Papież Franciszek, Małżeństwo wymaga odwagi. Audiencja generalna - 6.05.2015).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Odsłonięcie tablicy ks. Gryczki, 5.1.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! Odsłonięcie tablicy ks. 

prałata Antoniego Gryczki (Wolsztyn, fara - 5.01.2016).  

   

W dzisiejszym dniu przypada 120. rocznica urodzin ks. prałata Antoniego Gryczki (1896-1959), pierwszego 

powojennego proboszcza tutejszej, wolsztyńskiej fary. Ogólnie znana wielka dobroć serca tego człowieka 

sprawiła, iż wdzięczna pamięć o nim przetrwała w Olsztynie po dziś dzień, czego świadectwem nasze 

obecne spotkanie. Dzisiaj Miasto Wolsztyn, parafia NMP Niepokalanie Poczętej oraz tutejszy oddział 

Civitas Christiana, razem z tutejszymi parafianami przeżywają odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać 

księdza prałata Gryczki na elewacji kościoła farnego.  

   

   

1. EWANGELIA (J 1,43-51)  

   

Tego rodzaju wydarzenie - jak wszystko, co dzieje się w Kościele - rozpoczynamy od refleksji nad 

Ewangelią. Podkreśla ona ogólną regułę ewangelijną, według której to doświadczenie religijne, którego 

celem jest poszukiwanie Boga, kończy się spotkaniem z Jezusem. 

 

Główną postacią usłyszanego fragmentu Ewangelii jest Natanael. Jezus nazywa go „Izraelitą, w którym nie 

ma podstępu" nie dlatego, że Izraelici są zazwyczaj ludźmi fałszywymi, lecz dlatego, iż prawdziwym 

Izraelitą jest ten, kto szuka Boga z prostotą serca. Ten szczery Izraelita, którego Ewangelie nazywają po 

grecku Bartholomeos, nazywany jest przez ewangelistę przez Jana hebrajskim imieniem „Natanael", które 

znaczy „dar Boga". Spotkanie bowiem człowieka, który uczynił z poszukiwania Boga cel swojego życia, 

jest autentycznym darem Boga. 

 

Jezus spotkał Filipa i powiedział do niego: „Pójdź za Mną!". Z kolei Filip spotkał Natanaela i oświadczył 

mu, że znalazł Mesjasza. Kiedy jednak wspomniał mu, iż pochodzi On z Nazaretu, Natanael zaprotestował. 

Mesjasz może wyjść tylko z Betlejem, a nie z jakiegoś Nazaretu. Filip na to - nie onieśmielony tym 

zarzutem - zwrócił się do Natanaela: „Chodź i zobacz" (podobne zdanie wypowiedział Jezus do swoich 

pierwszych uczniów: „Chodźcie, a zobaczycie" - J 1,39). To zaproszenie zwraca naszą uwagę na to, że 

doświadczenie religijne jest fundamentalne dla każdego człowieka. Nie można mówić komuś o Bogu 

jedynie na podstawie zasłyszanych opinii. Człowiek musi osobiście doświadczyć bliskości Boga.  
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To właśnie przydarzyło się Natanaelowi. Gdy tylko spotkał Jezusa, uświadomił sobie, że ma do czynienia z 

kimś, kto o nim wszystko wie. Najpierw określa go mianem prawdziwego Izraelity, który szuka Boga, a 

następnie dodaje: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym". 

Prawdopodobnie Natanael przebywał wtedy w ogrodzie swojego domu, medytując nad Pismem Świętym. W 

wioskach izraelskich nie było domu, który nie miałby ogrodu i nie było ogrodu, który nie miałby drzewa 

figowego, pożytecznego tak z racji słodkich owoców jak i z powodu rzucanego intensywnego cienia, jaki 

dawał podczas letnich upałów. Dzięki temu w wielu krajach Bliskiego Wschodu drzewo figowe stało się 

często symbolem medytacji.  

 

Uderzony tym znakiem, Natanael zostaje przyparty do muru. W słowach, które są czymś pośrednim między 

zdumieniem a radością kogoś, kto wreszcie znalazł to, czego od dawna szukał, woła do Jezusa: „Rabbi, Ty 

jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!", to znaczy: Ty nie możesz być nikim innym, jak tylko 

Mesjaszem, ponieważ znasz tajemnicę ludzkich serc. 

 

Wypowiedź Jezusa - „Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna 

Człowieczego" - odnosi się prawdopodobnie do Jego zmartwychwstania. Słowa te inspirują się widzeniem 

drabiny łączącej niebo z ziemią, jakie miał patriarcha Jakub w Betel (Rdz 28,10-19). Jan zdaje się dzięki 

temu twierdzić, że Jezus jest prawdziwą Bramą Niebios (J 10,7-9). Jest drogą zbawienia dla wszystkich 

ludzi (por. F.D. Palamisano, Niebiosa Otwarte).  

   

Pójścia Natanael i wielu innych uczniów za Mesjaszem przez całe stulecia sprawi, iż ci, którzy „zobaczyli 

Jezusa" poznają, na czym polega czynna miłość bliźniego, gotowa do rezygnacji z własnego życia. „Po tym 

poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Jeśliby ktoś 

posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak 

może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!" (1 J 3,16-

18).  

   

2. CURRICULUM VITAE  

   

a. Tę Ewangelię realizowało wielu autentycznych naśladowców Jezusa na przestrzeni dotychczasowej 

historii. Między nimi znalazł się także ks. prałat Antoni Gryczka.  

   

Urodził się on dnia 5.01.1886 roku w Wanne-Eckel, Gelsenkirchen (w Westfalii). Jego rodzicami byli 

Stanisław Gryczka i Barbara Przewoźna. Ojciec udał się do Westfalii w poszukiwaniu pracy, tam też został 

górnikiem. Ich syn, Antoni pierwsze 10 lat życia przebywał w Westfalii. Następnie przeniósł się (1906) 

razem z rodzicami do Kołaczkowie, w okolicy Rawicza, do rodzinnej wioski swej matki. Tam kupili 2 

morgi ziemi i skromny domek.  

   

Po ukończeniu pięcioletniej szkoły ludowej, Antoni został wysłany - przez ks. prof. Juliana Janickiego - do 

szkoły przygotowawczej ks. Pawła Damsa w Rawiczu. Następnie - po 5 miesiącach pobytu w tejże szkole - 
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zdał egzamin do drugiej klasy gimnazjum Komeniusza w Lesznie, gdzie pobierał naukę aż do matury (1908-

1915). W gimnazjum należał do aktywnych działaczy Towarzystwa Tomasza Zana.  

   

b. Bezpośrednio po maturze został wcielony do pruskiego wojska i brał udział w działaniach wojennych do 

końca I wojny światowej. Walczył na Wołyniu i we Francji (pod Verdun) aż do momentu, kiedy został 

ciężko ranny (niemiecka lista strat nr 1717, strona 21719 z dnia 22.11.1917).  

   

Po powrocie z armii do domu - mając 23 lata - zgłosił się do szeregów Wojska Polskiego (6.01.1919), biorąc 

udział w powstaniu wielkopolskim w okręgu Gostyń. Służył pod dowództwem porucznika Ignacego Buszy 

w 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Walczył w obronie Miejskiej Górki, w ataku na Sarnowę i w 

poważnych walkach pod Łaszczynem. Około połowy lutego 1919 roku - z rozkazu dowódcy pułku 

pułkownika Leona Bilewicza - pod dowództwem doktora Bukolta organizował szpital w Skoraszewicach, 

gdzie pracował jako sanitariusz, opatrując rannych. Po zwinięciu lazaretu służył w sztabie tegoż pułku w 

Dłoni.  

   

c. Zwolniwszy się z wojska wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (10.06.1919), 

natychmiast po jego otwarciu. W jego prośbie o przyjęcie, napisanej w Kołaczkowicach (5.05.1919) 

czytamy: „Ośmielam się zgłosić do seminarium duchownego. Obecnie służę w jedenastym pułku strzelców 

wielkopolskich. Ponieważ jedynie w tym celu rozpocząłem naukę w gimnazjum, by po ukończeniu tegoż 

wstąpić do stanu duchownego, proszę uniżenie o łaskawe przyjęcie mnie w poczet alumnów". Przyjęty 

rozpoczął studia teologiczne, które traktował bardzo poważnie, osiągając oceny z egzaminów od bene po 

optime. Ostatni rok, czyli studia praktyczne, ukończył w Prymasowskim Seminarium Duchownym w 

Gnieźnie. W końcowej ocenie seminaryjnej zapisano że jest człowiekiem zdolnym, dobrze śpiewa i jest 

silnego zdrowia. Dnia 17 grudnia 1922 roku przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Gnieźnieńskiej z rąk 

kardynała Edmunda Dalbora, pierwszego Prymasa odrodzonej Rzeczypospolitej.  

   

Po święceniach pełnił funkcję III-ego wikariusza w poznańskiej parafii św. Marcina (od 1.01.1923 do lipca 

1923 roku). W lipcu otrzymał urlop dla poduczenia się języka francuskiego, a w listopadzie tego roku został 

wysłany do Instytutu Katolickiego w Paryżu. W czasie studiów dojeżdżał z pomocą duszpasterską do Douai, 

Dechy i Masny-Ecaillon. Swoją pracę naukową ukończył stopniem licencjata teologii, po czym wrócił do 

kraju w 1928 roku.  

   

d. Po powrocie zlecono mu nauczanie religii w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Ostrzeszowie. 

Tam objawiła się wyraźnie jego nadzwyczajna troska o biednych uczniów.  

   

Po czteroletniej pracy w Ostrzeszowie, przeniesiono go (od września 1932 roku) na stanowisko prefekta w 

Państwowym Seminarium nauczycielskim im. Estkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie (od 1.10.1932) 

pełnił jednocześnie funkcję kapelana szpitala i kaplicy przy ul. Raczyńskich, a od 20 maja 1936 r. kapelana 

w zakładzie sióstr elżbietanek przy ul. Łąkowej.  
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Ponadto ks. kard. Hlond mianował go delegatem do Akademickiego Koła Misjologicznego (28.01.1931), a 

w kwietniu tegoż roku również delegatem do Stowarzyszenia Seniorów Akademickiego Koła 

Misjologicznego przy Uniwersytecie Poznańskim. Od 01.07.1936 sprawował funkcję sekretarza 

generalnego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła dla 

duchowieństwa. Dzięki temu wpływał na działalność misyjną w całej Polsce. Zorganizował Kongres 

Misyjny (22.08.1938) i Wystawę Misyjną, wydawał instrukcje w sprawach misyjnych, przygotowywał 

niedziele misyjne, głosił odczyty w Polskim Radio.  

   

e. Po wybuchu II wojny światowej został przesłuchiwany przez Gestapo, najpierw w centrali Gestapo w 

Domu Żołnierza w Poznaniu a następnie w biurach obu Papieskich dzieł przy Alejach Marcinkowskiego. 

Dnia 17.01.1940 został ponownie wezwany do Domu Żołnierza „mit Gepäck". Przeczuwając aresztowanie, 

postarał się o sfałszowane dokumenty policyjne oraz Arbeitsbuch, co pozwoliło mu najpierw pracować w 

Poznaniu w charakterze malarza (od grudnia 1942 do sierpnia 1944) a następnie przy robotach 

fortyfikacyjnych między Gądkami a Krzesinami. Jednocześnie działał w tajnym duszpasterstwie. „O moich 

perypetiach od 1939 do 1.02.1945 mógłbym ładny tomik napisać" - mówił.  

   

Po wyzwoleniu Poznania zgłosił się do biskupa Dymka (1.02.1945), który zlecił mu zorganizowanie 

duszpasterstwa na poznańskiej Wildzie. Ks. Gryczka objął wówczas w posiadanie po ewangelicki kościół na 

Rynku Wileckim, dzisiejszą świątynię pw. Maryi Królowej. Początkowo sam, a następnie z oblatem O. 

Szymurskim - duszpasterzował na obszarze od ul. Półwiejskiej aż do Luboń.  

   

f. Dnia 1.04.1945 został mianowany proboszczem parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie. 

Jako wolsztyński duszpasterz powołał lub reaktywował w parafii stowarzyszenia i organizacje religijne takie 

jak: Akcję Katolicką, KSM, Krucjatę Eucharystyczną, Koło Ministrantów, Chór Kościelny, Żywy Różaniec, 

Stowarzyszenie św. Franciszka i Dzieci Maryi, parafialne koło „Caritas", kultywował patriotyczne, 

wielkopolskie tradycje śpiewacze.  

   

Odnowił wewnątrz i na zewnątrz zdewastowany po wojnie kościół parafialny i jego otoczenie, 

uporządkował cmentarz. Przejęty w 1945 roku kościół ewangelicki, poświęcił na potrzeby kultu 

katolickiego, dokonując gruntownego remontu tej świątyni (1956).  

   

Dzięki poparciu księdza Antoniego w Wolsztynie znalazło swoją siedzibę Niższe Seminarium Duchowne 

Archidiecezji Poznańskiej, działające tam do roku 1960. Miało ono w księdzu Gryczce wielkiego 

przyjaciela i opiekuna. Dopiero jego śmierć umożliwiła ówczesnym władzom komunistycznym jego 

likwidację.  

   

Otaczał opieką i regularnie udzielał wsparcia ubogim, chorym, powstańcom wielkopolskim oraz członkom 

ich rodzin. Były wikariusz wolsztyński, ks. Przykucki, pisał: „Nie było dnia, aby do ks. Gryczki nie zjawił 

się potrzebujący. Wszyscy zostali obdarowani. Istniał stały komitet pod przewodnictwem ks. proboszcza, 

którego zadaniem było organizowanie funduszy, wyławianie potrzebujących. Za czasów mego pobytu w 
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Wolsztynie otrzymywało stałe wsparcie przeszło 150 osób. Widziałem podczas pogrzebu łzy w oczach tych, 

których wspierał".  

   

Dla duchowieństwa był najlepszym przyjacielem. Księża wiedzieli, że drzwi plebanii wolsztyńskiej są 

zawsze otwarte a jej gospodarz gościnny. Gdy dowiedział się, że w Wolsztynie pojawił się jakiś kapłan, 

który go nie odwiedził, czuł do niego żal. Cenił sobie bezpośredni kontakt z parafianami. Codziennie 

wieczorem spacerował ulicami miasta, prowadząc rozmowy z napotkanymi ludźmi.  

   

Rada Państwa - uchwałą nr 0/951 z dnia 6 grudnia 1958 roku - przyznała księdzu Antoniemu Gryczce 

Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Kilka dni przed zgonem ks. arcybiskup wręczył mu nominację na tajnego 

szambelana Jana XXIII (6.09.1959). On sam zaś, choć zdawał sobie sprawę z tego, że jego stan zdrowia jest 

kiepski, nie tracił równowagi ducha. Mimo duszącej astmy, pracował do ostatniej chwili. Przysłużył się 

dobrze sprawie Bożej. Bp Jedwabski tak scharakteryzował księdza prałata: „Charakter prostolinijny, 

szczery, sumienny i gorliwy, niezwykle gościnny, dla każdego miał czas, aby go wysłuchać, wobec 

konfratrów uczynny, pedantycznie punktualny. Wikariuszom był pięknym wzorem przełożonego. Wrażliwy 

na biedę i nędzę ludzką, gdzie mógł śpieszył z pomocą materialną. Ostatnie chwile przed zgonem poświecił 

na przygotowanie pomocy dla biednych". Był on wiernym, mądrym i odważnym sługą Chrystusa, który 

swoje obowiązki spełniał z gorliwością i poświęceniem, bronił mężnie, ofiarnie i bezkompromisowo 

Kościoła".  

   

Dnia 11 września 1959 roku - w wieku 73 lat i 37 roku kapłaństwa - odszedł do wieczności. jego ciało 

zostało złożone do grobu na miejscowym cmentarzu przy ulicy Lipowej.  

   

A dzisiaj odsłaniamy tablicę pamiątkową ku jego czci. Otwarta została już wcześniej - dzięki środkom z 

samorządu miejskiego - wystawa, obrazująca jego działalność duszpasterską, społeczną i patriotyczną. Od 

stycznia ubiegłego roku trwa popularyzacja księdza Gryczki w ramach ogólnopolskiego projektu 

zatytułowanego „Kamienie pamięci". Realizacją tego projektu zajął się wolsztyński oddział Stowarzyszenia 

„Civitas Christiana" wspólnie z Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wlkp. A dzisiaj - w rocznice wyzwolenia 

Wolsztyna - Rada Miasta nadaje mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Wolsztyna. Są to wszystko 

wyrazy serdecznej pamięci o człowieku, który przyniósł sławę Kościołowi i Ojczyźnie. A zatem:  

   

„Wychwalajmy mężów sławnych  

i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia.  

Wszyscy ci przez pokolenia byli wychwalani  

i stali się dumą swych czasów.  

Lecz ci są mężowie pobożni,  

których cnoty nie zostały zapomniane,  

Ciała ich w pokoju pogrzebano,  

a imię ich żyje w pokoleniach" (Syr 44,1.7.10.14).  

   

ZAKOŃCZENIE  
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Na koniec - pamiętając o pięknej pracy duszpasterskiej księdza prałata Gryczki - pomódlmy się w intencji 

nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych: „O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś 

Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń 

ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak jak Ty powszechnego odkupienia, dla 

którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę.  

   

Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegli cały świat, 

w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości; spraw, by 

odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne - 

Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.  

   

Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych i 

wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się w służbie Kościołowi oraz braciom 

potrzebującym pomocy i miłości. Amen" (papież Paweł VI).  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dekalog X, 10.1.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Katecheza na temat dziesiątego przykazania Dekalogu (Katedra Poznańska - 

10.01.2016)  

Dziesiąte przykazanie dociera do nas - podobnie jak poprzednie - w wersji starszej (Wj 20,17) oraz wersji 

młodszej (Pwt 5,21).  

W hebrajskim tekście Księgi Wyjścia czytamy: „Nie będziesz pożądał domu twego bliźniego, nie będziesz 

pożądał żony twego bliźniego i jego niewolnika, i jego niewolnicy, i jego wołu, i jego osła, i żadnej rzeczy, 

która jest własnością twego bliźniego" (Wj 20,17).  

   

W tekście hebrajskim Księgi Powtórzonego Prawa czytamy: „Nie będziesz pożądał żony twego bliźniego. I 

nie będziesz chciwie pragnął [‘āwāh] domu twego bliźniego, jego pola i jego niewolnika, i jego niewolnicy, 

jego wołu, i jego osła, i żadnej rzeczy, która jest własnością twego bliźniego" (Pwt 5,21).  

   

W sumie treść dziesiątego przykazania zakazuje pożądania dóbr należących do innych ludzi, gdyż tego 

rodzaju pożądliwość może stać się źródłem kradzieży, gwałtów, niesprawiedliwości i łamania praw ludzkich 

(1 J 2,16; Mi 2,2; Mdr 14,12).  
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1. BIBLIJNE ZNACZENIE SŁOWA „POŻĄDANIE"  

a. Kluczowe słowo tego przykazania brzmi „pożądać". Słowo to ma w Biblii dość szerokie znaczenie. 

Hebrajski czasownik hāmad (greckie epithymein) - tłumaczony zwykle przez polskie słowo odczuwać 

tęsknotę, pragnąć, pożądać - oznacza zazwyczaj grzeszne pragnienie zawładnięcia dobrami bliźniego, które 

prowadzi do ich bezprawnego przywłaszczenia sobie; do ich kradzieży. Przykazanie to nie odnosi się więc - 

jak inne przykazania do jakiejś czynności, ale do postawy duchowej człowieka (M. Buber, Mojżesz, W-wa 

1998, 103). Dotyczy intencji człowieka (V. Carraud, „Wszystko, co jest na świecie", Communio 1/2001/4).  

   

W języku polskim „pożądliwość" posiada sporo synonimów, najpierw tych odnoszących się do pragnienie 

bogactwa, sławy (chciwość, chomikarstwo, chytrość, ciułactwo, drapieżność, interesowność, łapczywość, 

materializm, pazerność, skąpstwo, sknerstwo, zaborczość, zachłanność, żarłoczność, żądza posiadania), albo 

pożądania kobiet (cielesność, namiętność, pożądanie, zmysłowość, żądza, lubieżność, nieskromność, 

rozpasanie, rozpusta, rozwiązłość, wszeteczność, wyuzdanie).  

   

Biblijnym przykładem pożądliwości jest przywłaszczenie sobie przez Izraelitę Akana pewnych 

kosztowności po zdobyciu i zniszczeniu Jerycha wbrew prawu cheremu - („Ujrzałem w łupie piękny płaszcz 

z Szinnearu, dwieście sykli srebra i złotą sztabkę wagi pięćdziesięciu sykli. Pożądałem ich i wziąłem je" - 

Joz 7,21).  

   

Innym przykładem jest zakaz: „Gdy przed tobą pozbawię narody ich własności i rozszerzą twoje terytorium, 

nikt nie będzie pożądał twej ziemi, kiedy trzy razy w roku będziesz się udawał, by oglądać oblicze Jahwe" - 

Wj 34,24). Nikomu z Izraelitów nie wolno ukraść ziemi swojego ziomka, pod jego nieobecność 

spowodowaną dorocznymi pielgrzymkami do Jerozolimy.  

   

Jeszcze inny przedmiot pożądania stanowią bożki: „Co się tyczy ich bóstw, to spalicie je ogniem. Nie 

będziesz pożądał srebra i złota, które są na nich, i nie będziesz ich brał dla siebie, abyś z tego powodu nie 

wpadł w pułapkę, bo to jest obrzydliwością dla Jahwe, twojego Boga" (Pwt 7,25). Nie wolno kraść złota i 

srebra pokrywającego posągi pogańskich bożków, ani mieć cokolwiek wspólnego z tym, co służyło 

bałwochwalstwu, bo sam mógłbyś stać się bałwochwalcą.  

b. Współczesny Jezusowi Filon Aleksandryjski w następujący sposób komentuje dziesiąte przykazanie: „W 

końcu zakazuje Mojżesz pożądać, wiedząc, że pożądliwość prowadzi do przewrotów i zdrady i że wyrządza 

szkody. To prawda, że wszystkie namiętności są chorobami duszy, ponieważ wywołują w niej wzruszenia i 

zaburzenia sprzeczne z naturą i nie pozwalają jej cieszyć się zdrowiem, ale ze wszystkich namiętności 

najgorsze jest pożądanie, ponieważ każda inna namiętność jak gdyby drzwiami wchodzi od zewnątrz i 

narzuca swe panowanie i wydaje się niedobrowolna, natomiast jedno tylko pożądanie wychodzi z nas 

samych i jest dobrowolne [...].  

   

Komentując to przykazanie - w świetle greckiej filozofii - Filon pisze dalej: Podobnie dzieje się z każdym, 

kto opanowany przez żądzę wciąż łaknie rzeczy, których mu braknie, ale nigdy nie może się nasycić i wije 

się w oplotach daremnych pragnień. Rzecz ma się podobnie jak z chorobami wrzodów, które się szerzą po 

skórze. Jeżeli zawczasu nie usuniemy ich za pomocą żelaza lub ognia, szybko rozprzestrzenia się w koło na 
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całe ciało i nie pozostawią na nim zdrowego miejsca. Tak samo jeżeli rozum, wyszkolony przez filozofię, 

nie powstrzyma na podobieństwo dobrego lekarza naporu fali pragnienia, wtedy cała aktywność ludzkiego 

życia silą konieczności weźmie kierunek przeciwny naturze. Nie istnieje nic, co by mogło się oprzeć i nie 

ulec tej namiętności, ponieważ z chwilą, gdy się wyzwoli i rozpęta swą siłę, pustoszy wszystko bez wyjątku 

i burzy [...]  

   

Czyżby przyczyną małych tylko i nic nie znaczących szkód było pragnienie bogactw, kobiety, sławy albo 

jakiegoś innego dobra, sprawiającego przyjemność? Czy nie przez nie krewni stają się wrogami, a ich 

wrodzona przychylność czy się nie zamienia w nieuleczalną nienawiść? Czy wielkie i gęsto zaludnione kraje 

nie zamieniają się w pustynię w następstwie wewnętrznych rozruchów? Czy lądy i morza nie są pełne stale 

ponawiających się nieszczęść, sprowadzanych przez walki wojsk lądowych i morskich?" (O dekalogu, w: 

Filon Aleksandryjski, Pisma, Warszawa 1986, 222-224).  

   

Celem dziesiątego przykazania jest usunięcie źródła wszystkich występków, czyli pożądliwości, z której 

wywodzą się najbardziej zbrodnicze uczynki zarówno przeciw prywatnym osobom, jak społeczeństwom, tak 

wielkie, jak i małe, w sprawach religijnych i świeckich, tak na szkodę duszy, jak i na szkodę ciała. To 

przykazanie chroni nas od żądzy, która - jak płomień wśród łatwopalnej materii - ogarnia wszystko, pusto-

szy i spala.  

   

c. Późniejsze komentarze żydowskie do dziesiątego przykazania starają się podać szczegółowe racje, dla 

których „Nie wolno ci pożądać" (Tora Pardes Lauder. Szemot, Kraków 2003, 217-218). „Powinieneś 

uważać wszystko, co nie należy do ciebie, za coś całkowicie niedostępnego, bo tego, co jest poza twoim 

zasięgiem, natura człowieka nie będzie pragnąć" (Sforno).  

„Pożądanie jest rzeczywiście źródłem wszelkiego zła, gdyż spowodowało pierwszy grzech, tak jak mówi 

Tora: ‘Kobieta spostrzegła, że drzewo jest dobre do jedzenia, kuszące dla oczu i że drzewo to budzi 

pragnienie zdobycia zrozumienia; wzięła z jego owoców i zjadła' " (Rdz 3,6).  

   

„Pragnienie prowadzi do pożądania, a to może doprowadzić do kradzieży, ponieważ jeżeli właściciel 

pożądanego przedmiotu pozostaje nieubłagany i odmawia odsprzedania go, osoba, która pożąda może 

okraść posiadacza w chwili, gdy straci nad sobą panowanie. Prorok ostrzegał: ‘Będą pożądać domów, a 

potem kraść je' (Mi 2,2). Jeżeli gospodarz domu powstanie, aby bronić swojego dobytku, osoba, która 

pożąda, może posunąć się nawet do zabicia go, aby tylko zaspokoić swoje pożądanie, tak jak Achab uczynił 

w stosunku do Nabota (zob. 1Krl 21) (Ramban, Gzela 1,11).  

   

„Jeśli ktoś chce posiadać rzecz należącą do osoby, która nie chce jej sprzedać, lecz poczułaby się 

zawstydzona odmawiając prośbie, zabronione jest wypowiadanie takiej prośby. Byłoby to równoznaczne ze 

zmuszaniem tej osoby do sprzedania rzeczy, którą posiada" (Rabi Jona)  

   

„Podobna sytuacja występuje wtedy, gdy powszechnie szanowana osoba zapragnie czegoś, a wie, że ze 

względu na szacunek, jakim jest darzona, nie odmówi się jej prośbie. Nie może ona poprosić o sprzedanie 
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bądź podarowanie jakiegoś przedmiotu, jeżeli nie jest pewna, że zostanie to uczynione całkowicie 

dobrowolnie" (Szare Teszuwa 3:43).  

   

„Osoba, która używa siły fizycznej w celu zabrania jakiejś rzeczy jej właścicielowi, a następnie przekazuje 

mu sumę równą wartości tego przedmiotu, określana jest jako chamsan ‘agresywny złodziej'. jest ona 

odsunięta od możliwości składania zeznań, tak jak zwykły złodziej" (Bawa Kama 62a).  

   

„Przykazanie to, piąte z kolei na drugiej tablicy, odpowiada piątemu przykazaniu na pierwszej tablicy: 

„szanuj twojego ojca i twoją matkę', ponieważ ten, kto pożąda tego, co do niego nie należy, będzie miał 

dzieci, które będą nim pogardzać" (Mechilta).  

„Tora wymienia całą listę rzeczy, których nie wolno pożądać, aby podkreślić, iż jest to karygodne w 

odniesieniu do czyjeś własności materialnej, lecz jak najbardziej właściwe, gdy dotyczy duchowych 

bogactw, tak jak uczy Talmud: ‘zazdrość między mędrcami Tory przymnaża wiedzy' (Bawa Batra 22a). 

Gdy mędrzec widzi, ile wiedzy zdobył jego przyjaciel, z którym się uczy, zwiększa swoje wysiłki, by 

pomnożyć własne zasoby wiedzy" (Rabi Bachja).  

   

„Samo panowanie nad naszymi słowami i uczynkami nie jest wystarczające; Tora żąda, abyśmy mieli także 

kontrolę nad naszym duchem i naszymi nastawieniami [‘Nie wolno ci pożądać'] (Rabi Hirsch).  

   

„Przykazanie to dotyczy nie tylko zakazu pożądania czegokolwiek, co należy do twojego bliźniego, lecz 

nawet pożądania własnej własności, co znaczy, że nie wolno za bardzo kochać własnego bogactwa, gdyż 

chciwość wypaczy twój sąd, a ty staniesz się skąpcem, duchowym kaleką, który nie będzie umiał otworzyć 

swojej dłoni przed potrzebującym. Umieszczając przykazanie zakazujące pożądania jako dziesiąte w 

kolejności, Tora chce nam przypominać, że każdy Żyd powinien przeznaczyć jedną dziesiątą dochodów na 

cele dobroczynne. Niech chciwiec zapamięta, że część jego dochodów należy do biednych i nie pożąda zbyt 

wiele dla siebie samego" (Jad Hakemach).  

   

a. pożądanie dóbr bliźniego  

   

Ten zakaz pożądania dotyczy najpierw dóbr należących do bliźniego, którym jest każdy bez różnicy 

człowiek (Kpł 19,16.18; Pwt 19,11). Przykazanie to sprzeciwia się ludzkiej chciwości i pragnieniu 

przywłaszczania sobie cudzych dóbr w sposób niesprawiedliwy. Zakazuje popełniania niesprawiedliwości, 

która mogłaby przynieść szkodę bliźniemu. Zakazuje kradzieży, grabieży, czy oszustwa.  

   

Pożądliwość została napiętnowana przez autorów starotestamentowych, którzy dowodzili, że ta skłonność 

prowadzi kupca do nieuczciwości w handlu (Syr 26,29-27,2), do fałszowania wag i spekulacji (Am 8,5n), 

bogacza prowadzi do wymuszania okupu (5,12), wyzyskiwania biednych (Ne 5,1-5; por. 2 Krl 4,1; Am 2,6) 

i odmawiania im zasłużonej zapłaty (Jer 22,13), przywódcę i sędziego prowadzi do domagania się łapówek 
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(Iz 33,15; Mi 3,11; Prz 28,16), łamania praw (Iz 1,23; 5,23; Mi 7,3; l Sm 8,3) oraz stosowania przemocy w 

celu osiągnięcia zysków (Ha 2,9; Jer 22,17). Bodajże najbardziej wymownym biblijnym przykładem 

pożądliwości jest zachłanność króla Achaba w stosunku do winnicy należącej do Nabota (1Krl 21,1-25).  

   

Bliźniemu można zazdrościć dosłownie wszystkiego: zdrowia, zdolności, środowiska, w którym się urodził i 

wychował, współmałżonka, udanych dzieci, temperamentu, zawodu, takich czy innych sukcesów, ba, nawet 

czynienia dobra. Tę zazdrość ilustrują dobrze słowa z niedzielnych nieszporów: „Zły, na to patrząc, boleje, 

zgrzyta, z zazdrości sinieje" (Ps 112,10). Kto uległ manii zazdrości, ten w znacznym stopniu marnuje swoje 

życie, bo ani nie przeczuwa swej osobowej niepowtarzalności, ani nie rozumie zadań życiowych, jakie tylko 

on - i nikt inny - może wykonać.  

   

Kartezjusz dość prowokująco pisze: „Nie ma potrzeby wyodrębniać tylu rodzajów miłości, ile jest różnych 

przedmiotów, które można kochać; bo chociaż namiętności człowieka dążącego do sławy, skąpca do 

pieniędzy, pijaka do wina, brutala do kobiety, którą chce zgwałcić, człowieka honoru do przyjaciela lub 

przyjaciółki, a dobrego ojca do dzieci, bardzo się między sobą różnią, to jednak są do siebie podobne przez 

to, że uczestniczą w miłości" (Passions de l'âme, art. 82).  

   

Zazdrość lubi żerować na różnych sztucznych potrzebach. Specjaliści od reklamy, którzy znają się na tym, 

jak odwoływać się do ciemnych sił w człowieku, wiedzą np. jak wiele można osiągnąć, rozbudzając w 

człowieku tzw. pożądanie trójkątne. Polega ono na tym, że nie dlatego pożądam jakiejś rzeczy, żeby była mi 

ona potrzebna, ale dlatego, że ją posiada ktoś trzeci. „Strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś 

opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia" (Łk 12,15).  

   

Przykazanie dziesiąte nie dotyczy natomiast pragnienia nabycia dóbr bliźniego w sposób sprawiedliwy. 

Jezus powie, że istnieją także dobre i uzasadnione pragnienia: „Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w 

modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie" (Mk 11,24).  

   

b. pożądanie domu bliźniego  

   

„Nie będziesz chciwie pragnął [‘āwāh] domu twego bliźniego" (Pwt 5,21). Zakaz pożądania dóbr 

materialnych należących do bliźniego dotyczy w pierwszym rzędzie domu Hebrajskie słowo bajit - w sensie 

ścisłym - oznacza namiot, budynek mieszkalny (np. Sdz 11,31.34n). Dom ze wszystkim, co do niego należy 

(Rdz 15,2). W Księdze wyjścia 20,17 zakaz dotyczy domu rozumianego w sensie węższym; budynku, 

mieszkania. Mieszkanie było dla Izraelity bardzo cennym dobrem, które łatwo mogło stać się przedmiotem 

pożądania drugiej osoby.  

   

Ale to samo hebrajskie słowo bajit - rozumiane w sensie szerszym - oznacza także ludzi, całą rodzinę (Rdz 

7,1; Joz 24,15; l Sm 27,3), plemię (Sdz 10,9), naród (2 Sm 2, 4.7.10; 12,8), dynastię (l Sm 20,16; Iz 7,2.13). 

Do tak rozumianego „domu" należały - oprócz właściciela - żony, słudzy, niewolnicy i niewolnice, 
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zwierzęta i wszystko, co się w nim znajdowało. Tak oto zakaz dotyczący pożądania „domu" - rozumianego 

w sensie wąskim - prawodawca uzupełnił pojęciem „domu" rozumianego w sensie szerokim.  

   

Współczesnych nam ludzi może też dziwić, że w tym przykazaniu instytucja niewolnictwa traktowana jest 

jako coś naturalnego, ale ówczesne niewolnictwo było świadectwem niedoskonałej jeszcze świadomości 

moralnej człowieka.  

c. pożądanie żony bliźniego  

W Księdze Wyjścia 20,17 na pierwszym miejscu znajduje się zakaz pożądania „domu" bliźniego, a później 

zakaz pożądania jego „żony". Nowsza wersja tego przykazania - zapisana w Pwt 5,21 - poprawiła to 

niedociągnięcie, umieszczając zakaz pożądania „żony", czyli człowieka, na pierwszym miejscu, a dopiero 

potem zakaz pożądania dóbr materialnych.  

   

Zakaz pożądania żony bliźniego zabrania tego, co nazywamy pożądaniem cielesnym. O tego rodzaju 

sytuacji wspominał prorok Jeremiasz, gdy mówił o swoich rodakach: „Stali się jak ogiery lubieżne i jurne, 

każdy rży do żony swego bliźniego" (Jer 5,8). Klasycznym przykładem tego rodzaju pożądliwości był król 

Dawid, który popełniwszy grzech cudzołóstwa z żoną swojego sąsiada, pragnąc ukryć przestępstwo 

doprowadził do następnego grzechu, czyli do zabicia Uriasza, męża Batszeby (2 Sm 11,2nn).  

   

W sensie szerszym ten zakaz odnosi się do pożądania każdej kobiety wolnej. W tym duchu Hiob zapewnia 

Boga: „Zawarłem przymierze z moimi oczyma, że nie będę się wpatrywał w dziewicę" (Hiob 31,1). 

Mędrzec dodaje do tego: „Nie pożądaj jej piękności w swoim sercu i niech cię ona nie zniewoli swymi 

rzęsami. Bo nierządnica zadowoli się kawałkiem chleba, a mężatka poluje na cenne życie" (Prz 6,24-26). 

Zło moralne tkwi nie tylko w samym czynie cudzołożnym, ale już w każdym pożądliwym spojrzeniu na 

kobietę, niezależnie od tego, czy jest ona zamężna, czy też wolna. Zakaz ten został zwerbalizowany przez 

Pana Jezusa, który potępił nie tylko materialne ale i duchowe cudzołóstwo: „Słyszeliście, że powiedziano: 

‘Nie będziesz cudzołożył!' Ja zaś mówię wam: ‘Każdy, kto spogląda na kobietę, aby jej pożądać, już 

dopuścił się wobec niej cudzołóstwa w swoim sercu' " (Mt 5,21).  

   

Brak zakazu pożądania obcego „męża" przez kobietę - w dziesiątym przykazaniu - tłumaczy się 

uprzywilejowaną pozycją mężczyzn w starożytnej społeczności. Dopiero św. Paweł powie: „Nie ma już 

Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, 

wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3,28). Pominięcie zakazu pożądliwości 

skierowanego także do kobiet nie dowodzi, że od kobiet nie wymaga się wstrzemięźliwości. Rzecz ma się 

podobnie jak w przypadku zakazu spożywania owoców z drzewa znajomości dobra i zła (Rdz 2,16n; 3,1-

16). Chociaż - w sensie ścisłym - ten zakaz otrzymał tylko pierwszy mężczyzna, to jednak obowiązywał on 

także pierwszą kobietę.  

   

2. ŹRÓDŁO POŻĄDANIA  
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Dziesiąte przykazanie zwraca uwagę na intencję serca. Biblijne „serce" jest źródłem zarówno dobrych, jak i 

złych czynów człowieka (np. Rdz 4,5-7; Ps 5,2; Kpł 19,17; Pwt 4,9.29.39; 6,5-6; 10,16; 15,7). Zakaz ten 

koncentruje się na wnętrzu człowieka jako potencjalnym źródle zła. Znalazło to później swój wyraz w 

nauczaniu Jezusa: „Nic z tego, co wchodzi w człowieka z zewnątrz, nie może uczynić go nieczystym, ale 

nieczystym czynią człowieka te rzeczy, które z człowieka wychodzą. [...] Z wnętrza bowiem, z serca ludzi, 

wychodzą złe myśli, nieprzyzwoitości, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, złości, chciwość, oszustwo, 

rozwiązłość, zazdrość, bluźnierstwo, pycha i głupota" (Mk 7,15-22; por. Mt 15,19; 23,25-28).  

   

Według listów katolickich pożądliwość pochodzi z ciała i jego zmysłowych dążeń (1P 2,11; 2P 2,10). Jest 

ona podobna do innych zmysłowych chuci, ukierunkowanych na to, co materialne ( np. do rozpasania, 

pijaństwa, obżarstwa, hulanek). Jest siłą, która człowieka pociąga i wabi, pobudza i nęci, aby poddać go pod 

swoje panowanie (Jk 1,14; 1P 1,14; 2P 2,18-19). Obiecuje mu pełną wolność a w rzeczywistości prowadzi 

do najgorszej niewoli. Rodzi grzeszny czyn, prowadząc do śmierci duchowej (Rz 7,5). Gdy człowiek ulega 

pokusie, jego serce przechodzi pod kontrolę pożądania i staje się źródłem niepokojów między ludźmi: „Skąd 

się biorą wojny i walki między wami? Czyż nie z waszych żądz, które wojują w waszych członkach?" (Jk 

4,1).  

   

Według św. Pawła „chciwość" polega na tym, że człowiek pragnie posiadać coraz więcej, nie licząc się z 

prawami innych ludzi. Chciwość pieniądza nazywa Paweł „korzeniem wszelkiego zła" (l Tm 6,10 ; por. 

2Tm 3,2). W swoich wykazach wymienia on chciwość tuż obok bałwochwalstwa, zabójstwa, rozpusty i 

innych wielkich grzechów (I Kor 5,l0-11; 6,10; Rz 1,29-31; Kol 3,5-8; Ef 5,3-5; 1 Tes 2,5). Wręcz 

utożsamia ją z bałwochwalstwem (Kol 3,5; por. Ef 5,5), które prowadzi do rozwiązłości (Ef 4,19). 

Skłonność ta nazywa się u Pawła „ciało" i „zmysły" (Ef 2,3), czyli siły, które odciągają nas od Boga.  

   

Według pism Janowych z kolei pożądliwość pochodzi nie tylko z wnętrza człowieka, ale także ze świata (1J 

2,16), od diabła (J 8,44). „Świat" oznacza w tym przypadku nie to, co zostało stworzone przez Boga jako 

dobre, ale obszar wrogi wobec Boga i Chrystusa. „Świat" - przez ponęty zewnętrzne, zmysłowe, materialne 

- kusi pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą tego życia (1J 2,16), wzbudzając w nim uczucia 

nienawiści i skłonność do kłamstwa (J 8,44). Św. Augustyn uważał, że te trzy wymienione przez Jana 

pożądliwości obejmują całość możliwych pokus, jakie nachodzą człowieka („pożądliwość ciała" oznacza 

tych, którzy kochają najniższe przyjemności; „pożądliwość oczu" oznacza ciekawskich; a pycha tego życia 

oznacza pysznych, kierujących się doczesnymi ambicjami). Dla Pascala te trzy pożądliwości to trzy 

porządki rzeczy: ciało, umysł i wola. W tej potrójnej pożądliwości tkwi źródło niewierności wobec 

wszystkich przykazań Dekalogu.  

   

Przykazanie: „Nie będziesz pożądał!" jest - według apostoła Pawła - streszczeniem wszystkich przykazań 

danych ludziom przez Boga (Rz 7,7). Grzechy, jakich Lud Boży dopuścił się w czasie wędrówki przez 

pustynię - a więc bałwochwalstwo, rozpusta, kuszenie Pana i szemranie - były prostymi owocami 

pożądliwości (1 Kor 10,6-10), która tkwi w każdym człowieku jako siła zepsucia i zniewolenia (Ef 4,22; Tt 

3,3). W ostateczności wywodzi się ona z głęboko zakorzenionej skłonności człowieka do tego, aby centrum 

jego życia był on sam, by siebie samego najbardziej miłował.  
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Skoro pożądliwość jest tak mocno związana z człowiekiem, to chrześcijanin potrzebuje czujności. Może on 

przezwyciężyć pożądliwość tylko wtedy, kiedy pozwoli prowadzić się Duchowi Świętemu (1P 4,2). Jeśli 

będzie prosił o serce czyste: „Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha 

niezwyciężonego!" (Ps 51,12).  

   

3. BIBLIJNA OCENA DÓBR DOCZESNYCH  

   

a. W Starym Testamencie wiele wypowiedzi aprobuje bogactwo. Literatura mądrościowa np. aprobuje 

bogactwo zdobyte pilnością, pracowitością, poświęceniem (Syr 31,3; Prz 10,4; 16; 24,4). Jest ono tam 

uważane za znak Bożego błogosławieństwa dla człowieka sprawiedliwego (Syr 11,15nn).  

   

Księga Przysłów wprowadza jednak ograniczenia i zachęca do umiaru w swoich pragnieniach: „nie dawaj 

mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewiernym, nie rzekł: ‘A któż 

jest Pan?' lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać. (Prz 30,8-9).  

   

Ale w Starym Testamencie znajdziemy także potępienie bogactwa (np. Prz 6,6-11; 10,4nn; 11,16). Księga 

Koheleta np. poddaje krytyce tak pracę, jak i bogactwa z niej pochodzące: „Dokonałem wielkich dzieł: 

zbudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice, założyłem ogrody i parki i nasadziłem w nich 

wszelkich drzew owocowych. Urządziłem sobie zbiorniki na wodę, by nią nawadniać gaj bogaty w drzewa. 

Nabyłem niewolników i niewolnice i miałem niewolników urodzonych w domu. Posiadałem też wielkie 

stada bydła i owiec, większe niż wszyscy, co byli przede mną w Jeruzalem. Nagromadziłem też sobie srebra 

i złota, i skarby królów i krain. Nabyłem śpiewaków i śpiewaczki oraz rozkosze synów ludzkich: kobiet 

wiele. I stałem się większym i możniejszym niż wszyscy, co byli przede mną w Jeruzalem; w dodatku 

mądrość moja mi została. Niczego też, czego oczy moje pragnęły, nie odmówiłem im. Nie wzbraniałem 

sercu memu żadnej radości - bo serce moje miało radość z wszelkiego mego trudu; a to mi było zapłatą za 

wszelki mój trud i przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakich dokonały moje ręce, i trudowi, jaki sobie przy 

tym zadałem. A oto: wszystko to marność i pogoń za wiatrem! Z niczego nie ma pożytku pod słońcem" 

(Koh 2,4-11). W sumie jednak Kohelet doceniał wartość dóbr materialnych (Koh 3,22), lecz ostrzegał przed 

sądem Bożym: „Raduj się, młodzieńcze, w twej młodości i niech twe serce cieszy się za twych młodych dni. 

Chodź drogami twego serca i według upodobania twych oczu. Wiedz jednak, że za to wszystko Bóg 

sprowadzi cię na sąd" (Koh 11,9).  

   

b. W Nowym Testamencie zagadnienie bogactwa podlega dość jednolitej ocenie z moralnego punktu 

widzenia (Mk 10,17-31). U synoptyków znajdujemy tematycznie ułożone mowy Jezusa dotyczące 

posiadania (Mt 19,16-30; Łk 18,18-30). Widać to jednak szczególnie wyraźnie w scenie spotkania Jezusa z 

bogatym młodzieńcem. „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz 

miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". Bogaty młodzieniec odchodzi zasmucony; nie może 

oderwać się od swojej posiadłości (Mk 10,17- 22). Możemy się domyślać, że jeśli młodzieniec pyta Jezusa, 

to nie dlatego, że nie zna odpowiedzi zawartej w Prawie. Jest bardziej prawdopodobne, iż to fascynacja 

osobą Jezusa rozbudziła w nim nowe pytania o dobro moralne. Jeśli chcemy zatem dotrzeć do sedna 

ewangelicznej moralności i pojąć jej głęboką i niezmienną treść, to musimy się uważnie zastanowić nad 

sensem pytania zadanego przez bogatego młodzieńca, a bardziej jeszcze nad odpowiedzią Jezusa, 

pozwalając by On nas prowadził.  
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Nie należy jednak rozumieć tej perykopy w ten sposób, jak gdyby wyrzeczenie się bogactwa było 

dodatkowym czynem, wykraczającym ponad przykazania, lecz że prawdziwe i całkowite wypełnienie 

przykazań ujawnia się w wyrzeczeniu się dóbr przemijających. Bogactwo bowiem jest wielkim 

niebezpieczeństwem dla sprawy zbawienia, gdyż łatwiej jest „wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż 

bogatemu wejść do Królestwa Bożego" (Mk 10,25). Dobrowolne stanie się „ubogim" jest początkiem 

naśladowania Jezusa (Mk 10,23). Tajemnica Królestwa Bożego ujawnia się także i w tym, iż Jezus obiecuje 

tym, którzy zostawili wszystko i poszli za Nim „stokroć więcej teraz i życie wieczne w przyszłym świecie" 

(Mk 10,28-30).  

   

Dwa razy Jezus bogactwo nazywa „mamoną" (Mt 6,24; Łk 16,9). Słowo „mamona" oznacza „zły sposób 

posiadania dóbr ziemskich". Czasami oznacza pieniądze i majątek zdobyty nieuczciwie i niesprawiedliwie. 

Tego rodzaju mamona staje się wrogiem Boga, dlatego wyraźnie Chrystus stwierdza: „Nie możecie służyć 

Bogu i Mamonie" (Mt 6,24). To ostrzeżenie znajduje się w Kazaniu na Górze pośród przykazań 

interpretujących stosunek człowieka do dóbr materialnych. Jest to również kontekst przykazania dotyczą-

cego wyborów ludzkich pomiędzy Bogiem a niestałym bogactwem (Mt 6,29-31).  

   

Według Nowego Testamentu mnożenie bogactw jest najgłębszym wyrazem pogańskiego lęku o życie, które 

w ten sposób pragniemy sobie zabezpieczyć. Uczeń Chrystusa jest tym, który winien ufać Opatrzności (Łk 

16,1-13), zaś niegodziwa mamona winna stać się dla niego środkiem pomocy biednym. Wobec 

nadciągającego eschatologicznego rozstrzygnięcia, wszystkie dobra, a szczególnie własność materialna, 

stają się względne: „Czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy nabywają, tak żyli, jak gdyby nie posiadali; 

ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata" (1 Kor 

7,29-31). .  

   

W społeczeństwie konsumpcyjnym, gdzie pieniądz staje się dla wielu nadrzędną wartością, łatwo ulec 

złudzeniu, że dobrobyt i bogactwo gwarantują człowiekowi szczęście i radość. Jezus przestrzega przed tego 

rodzaju złudzeniem: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje 

włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie 

złodzieje się nie włamują i nie kradną. Bo gdzie jest skarb twój, tam i serce twoje będzie" (Mt 6,19-21). 

„Cóż bowiem za pożytek odniesie człowiek, gdyby zdobył cały świat, a swoją duszę utracił?, albo co może 

człowiek dać w zamian za swoją duszę?" (Mt 16,26; także 6, 25; Łk 16, 9-13). Nauka Koheleta i Chrystusa 

o względnej wartości dóbr doczesnych winna skłaniać nas do przeciwstawiania się pożądliwości, kuszącej 

człowieka do nieuczciwego i nieumiarkowanego zabiegania o nie. „Błogosławieni jesteście wy ubodzy, bo 

do was należy królestwo Boże" (Łk 6,20; por. Mt 5,3).  

   

Listy pasterskie domagają się, by chrześcijanin nie był „chciwy na grosz" (1 Tm 3,3; Tt 1,7) Pełniący urzędy 

winni zawsze bronić się przed pokusą wzbogacania się dzięki urzędom (1 P 5,2). To fałszywi nauczyciele 

charakteryzują się chciwością, uważając: „że pobożność może być źródłem zysku" (1 Tm 6,5; Jud 11,16; 2 

P 2,3.14).  
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Zdecydowane potępienie chciwości i nieuporządkowanego pragnienia dóbr materialnych łączy się w 

Nowym Testamencie z dopuszczalnością posiadania majątku. Sprawiedliwemu posiadaniu towarzyszy 

jednak przestroga, bogaci winni wiedzieć, że ich bogactwo jest niepewne, dlatego winni go używać dla 

pełnienia dobrych uczynków. Dobroczynność jest niczym innym jak „zarabianiem na życie wieczne" (1 Tm 

6,17-19). Kto ma posiadłości, ten nie powinien zamykać się na potrzebujących. Gdyby jednak tak czynił, 

winien wiedzieć, że nie ma w nim miłości Bożej (1 J 3,17). Apostołowie wzywają więc do 

dobroczynności., którą należy szczególnie okazywać wobec „braci w wierze" oraz potrzebujących: 

„Dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze" (Ga 6,10; Rz 

12,13).  

   

4. OCENA MORALNA POŻĄDANIA  

   

a. nieład pożądliwości  

   

Pożądanie skłania nas do pragnienia rzeczy przyjemnych, których nie posiadamy (czyli np. do pragnienia 

jedzenia, gdy jesteśmy głodni, czy ogrzania się, gdy jest nam zimno). Pragnienia te same w sobie są dobre, 

często jednak nie zachowują rozumnej miary i skłaniają nas do niesłusznego pożądania czegoś, co jest 

własnością drugiej osoby lub jej się należy (por. KKK, 2535).  

   

Dziesiąte przykazanie zakazuje więc chciwości i pragnienia przywłaszczania sobie dóbr ziemskich bez 

umiaru. Zabrania zachłanności, zrodzonej z pozbawionej miary żądzy bogactw i potęgi. Zakazuje także 

pragnienia popełniania niesprawiedliwości, jaka mogłaby przynieść szkodę bliźniemu w jego dobrach 

doczesnych. Kiedy Prawo mówi: „Nie będziesz pożądał", to - innymi słowy - każe nam oddalić pragnienie 

tego, co do nas nie należy (por. KKK, 2536).  

   

Najbardziej należy zachęcać do zachowywania tego przykazania, tych, którzy są wystawieni na największe 

pokusy: „Są to ... handlarze, którzy pragną niedostatku towarów lub ich drożyzny, którzy widzą z 

przykrością, że nie tylko oni kupują i sprzedają. Mogliby wtedy sprzedawać drożej, a taniej kupować. 

Należą do nich także ci, którzy pragnęliby, by ich bliźni żyli w biedzie, aby sami sprzedając im lub kupując 

od nich, mogli zarabiać... Należą do nich lekarze, pragnący, by ludzie chorowali, i prawnicy, oczekujący 

wielu ważnych spraw i procesów sądowych" (por. KKK, 2537).  

   

Przykazanie żąda usunięcia zazdrości z serca ludzkiego, która może prowadzić do najgorszych występków. 

Zazdrość jest wadą główną. Oznacza ona smutek doznawany z powodu dobra drugiego człowieka i 

nadmierne pragnienie przywłaszczenia go sobie, nawet w sposób niewłaściwy. Zazdrość jest grzechem 

śmiertelnym, gdy życzy bliźniemu poważnego zła. Święty Augustyn widział w zazdrości „grzech diabelski" 

w pełnym tego słowa znaczeniu. Z zazdrości rodzą się nienawiść, obmowa, oszczerstwo, radość z 

nieszczęścia bliźniego i przykrość z jego powodzenia. Zazdrość jest jedną z form smutku, a zatem jedną z 

form odrzuceniem miłości. Zazdrość często pochodzi z pychy; ochrzczony powinien starać się żyć w 

pokorze. Chrześcijanin winien zwalczać zazdrość poprzez życzliwość.  
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Jeśli chcemy, aby Bóg był w nas uwielbiony, radujmy się z postępów naszego brata. Bóg będzie 

pochwalony przez to, że jego sługa potrafił zwyciężyć zazdrość, radując się z powodu zasług bliźnich.  

   

b. konsumizm  

Jednym z najbardziej powszechnych objawów pożądliwości, które winny być oceniane w świetle 

dziesiątego przykazania jest konsumizm.  

   

W poprzednich epokach człowiek żył w obliczu konieczności, chociaż zawsze towarzyszyła mu 

pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia. Dzisiaj niestety nie idzie tylko o to, by człowiekowi 

dostarczyć tego, co konieczne, ale także by zaspokoić jego zapotrzebowanie na jakość (jakość towarów 

produkowanych i konsumowanych; jakość usług, z których się korzysta; jakość środowiska naturalnego i 

życia wygodnego w ogóle).  

   

Dążenie do coraz lepszych warunków życiowych i coraz większej zamożności jest samo w sobie 

uzasadnione. Jest ono wyrazem promocji ludzkiej. Pragnienie, by lepiej żyć, nie jest niczym złym, ale 

błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie d  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dekalog VIII, 22.11.2015  

Abp Stanisław Gądecki.  

Przykazanie ósme: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu, katedra poznańska, 

22.11.2015  

   

Ósme przykazanie pojawia się - podobnie jak poprzednie przykazania - w dwóch wersjach (Wj 20,16 oraz 

Pwt 5,20). W Księdze Wyjścia brzmi ono tak: „Nie będziesz odpowiadał przeciw twemu bliźniemu jako 

świadek kłamliwy". Z kolei w Księdze Powtórzonego Prawa nakazuje ono: „Nie będziesz odpowiadał 

przeciw twemu bliźniemu jako świadek oszukujący". Między tymi dwoma wersjami zachodzi niewielka 

różnica: Wj 20,16 zakazuje bycia świadkiem kłamiącym (por. Ps 27,12; Prz 6,19; 12,17; 14, 5; 19,5), 

natomiast Pwt 5,20 zakazuje być świadkiem wprowadzającym w błąd. Hebrajskie słowa oznaczające 

„kłamstwo" i „oszustwo" są prawie jednoznaczne.  

   

   

1. Stary Testament  

   

Wyrażenie „odpowiadać przeciw komuś" [„Nie mów fałszywego świadectwa" - Biblia Warszawska] należy 

do dziedziny sądownictwa i znaczy tyle co „zeznawać przeciw komuś, świadczyć przeciw komuś" (por. np. 
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Lb 35, 30; Pwt 19, 16.18). Do tej samej dziedziny sądowniczej należy również rzeczownik „świadek". A 

zatem - w sensie ścisłym - ósme przykazanie w obu wersjach zakazuje fałszywych zeznań świadka w sądzie 

(podobnie jak Kpł 19, 12: „Nie będziecie fałszywie przysięgać w moim imieniu i nie będziesz bezcześcił 

imienia twego Boga").  

   

W czasach Starego Testamentu podczas rozprawy sądowej oskarżyciel - zwany „przeciwnikiem" (po hebr. 

śatan) - zajmował miejsce po prawej stronie oskarżonego (Ps 109,6; Za 3,1). Po tej samej stronie zajmował 

miejsce obrońca (Ps 109,31; por. 16,8; który występował bardziej w charakterze świadka obrony niż 

adwokata). W tamtych czasach nie istniał urząd prokuratora: każda strona broniła sama swojej sprawy.  

   

Oskarżony był przesłuchiwany osobiście (Pwt 17,4; Hi 13, 22; Iz 41, 21; por. J 7,51). Nie wystarczała 

obrona przedstawiona w formie pisemnej (Hi 31,35a). Na oskarżonym ciążył obowiązek dostarczenia 

dowodów. To do niego należała troska wykazania fałszu oskarżenia, jakie przeciw niemu wniesiono. Jeśli 

nie był w stanie dowieść swojej niewinności, wówczas kłamstwo, jakie zostało wniesione przeciwko niemu 

- i uznane przez sędziego - pociągało za sobą jego nieuchronnie skazanie.  

   

Obie strony sporu powoływały świadków. Z jednej strony pojawiali się zatem świadkowie oskarżenia (1Krl 

21,10.13; por. Mi 6,1), z drugiej świadkowie obrony (Prz 14,25; Iz 43,9n.l2; Jr 26,17). Oskarżyciel składał 

świadectwo (1 Krl 21,10.13; Mi 1,2), a „starsi" byli zarazem świadkami i sędziami (Iz 5,3; Mi 6,1). Trzeba 

przy tym pamiętać, że rola świadków była wówczas daleko ważniejsza niż w naszych czasach, ponieważ 

wtedy nie znano jeszcze nowoczesnych sposobów prowadzenia śledztwa. Żadne skazanie nie było możliwe 

bez świadków. Aby wydać wyrok śmierci, wymagano obecności przynajmniej dwóch świadków albo trzech 

(Lb 35,30; Pwt 17,6; por. 1 Krl 21,10; Dn 13,34; Mt 26,61; Hbr 10,28). Według Księgi Powtórzonego 

Prawa 19,15 domagano się tego w każdej sprawie. Świadkowie brali na siebie odpowiedzialność za wyrok. 

Na nich też spadał obowiązek rzucenia pierwszego kamienia na osobę skazaną na śmierć przez 

ukamienowanie (Pwt 17,7; por. 13,10; J 8,7). Gdyby podczas przesłuchania wyszło na jaw kłamstwo 

świadków, wówczas prawo nakazywało skazać ich na taką samą karę, jaką miał ponieść obwiniony (Pwt 

19,18n; por. Dn 13,62). Mimo takiej groźby, zdarzały się zeznania kłamliwe (np. 1 Krl 21,l0n; Dn 13,28n; 

Mt 26,59n; Dz 6,9).  

   

Podobnie jak w naszych czasach, istniała w Izraelu możliwość przekupienia świadka. Dlatego Wj 23,8 

wyraźnie zakazuje: „Nie będziesz brał podarunku, bo podarunek zaślepia tych, co mają otwarte oczy, i 

niszczy sprawy uczciwych".  

   

Biorąc pod uwagę liczne wystąpienia proroków przeciw kłamliwym świadectwom i przysięgom w sądach 

(Jr 7,9; Za 5,3n; 8,16n), należy przyjąć, że nieuczciwość świadków musiała być zjawiskiem dość częstym. 

Dlatego - według wyroczni proroka Malachiasza - krzywoprzysięzców należy traktować jako największych 

przestępców: „Zbliżę się do was na sąd i będę świadkiem, który natychmiast wystąpi przeciw czarownikom, 

cudzołożnikom i krzywoprzysięzcom, przeciw tym, którzy wyzyskują najemnika, wdowę i sierotę, 

krzywdzą obcokrajowca i nie boją się mnie - mówi Jahwe Zastępów" (Ml 3,5).  

   



1550 
 

Wymownym przykładem napiętnowaniem fałszywego świadectwa w sądzie jest zachowana w Księdze 

Daniela (13,1-64) opowieść o pięknej Zuzannie i dwóch starcach, którzy kłamliwie oskarżyli ją przed sądem 

o cudzołóstwo, za co została skazana na ukamienowanie. Jednakże - dzięki Danielowi, który wykazał, że 

starcy złożyli przeciw niej oszczercze zeznania - uniknęła ona niesprawiedliwej kary, natomiast kłamliwi 

świadkowie ponieśli zasłużoną odpłatę za kłamstwo w postaci ukamienowania.  

   

W sumie więc, ósme przykazanie jest wyrazem troski o to, by sądy mogły wydawać sprawiedliwe wyroki. 

Dzięki temu przykazaniu - została ustanowiona ochrona podstawowych praw Izraelity - jego honoru i 

dobrego imienia (Prz 14,25).  

   

2. Ósme przykazanie - w szerszym tego słowa znaczeniu - stosuje się także do wszelkiego innego rodzaju 

kłamstw, które szkodzą ludziom (np. Kpł 19, 11; Kol 3, 9; 1P 3,10). Można więc utożsamiać je nie tylko z 

kłamliwym świadectwem złożonym publicznie, ale również z upowszechnianiem fałszów o innych osobach 

na płaszczyźnie prywatnej (por. Za 8, 16; Ps 15, 3; Prz 10, 18; 11, 9; 12, 22; 26, 20; 30, 10; Syr 7, 12). To 

przykazanie ma więc zasięg o wiele szerszy niż sam kontekst sądowniczy. Św. Jan Paweł II powiedział na 

ten temat: „Nie chodzi tylko o sytuację oskarżonego wobec trybunału, nie chodzi tylko o sytuację świadka, 

który mówi nieprawdę, chodzi o sytuacje wielorakie, w których słowo ludzkie daje złe świadectwo" (Jan 

Paweł II, Olsztyn - 6.06.1991).  

   

Jeden z terminów, który pojawia się w tym przykazaniu to słowo „bliźni". „Nie będziesz odpowiadał 

przeciw twemu bliźniemu jako świadek kłamliwy" - mówi Wj 20,16. Polskiemu słowu „bliźni" odpowiada 

hebrajski reac, którym oznaczano także przyjaciela (np. Pwt 13,7; 2Sm 13,3; Ps 35,14 i passim), towarzysza 

(Hi 30,29; Prz l7,18; Ps 45,15; Sdz 11,38), sąsiada (Prz 3,29; 25,17) lub jakiegokolwiek innego człowieka (1 

Sam 15,28; 28,17; Prz 18,17). Często rzeczownikiem tym oznaczano po prostu członka narodu izraelskiego: 

„Nie mścij się i nie chowaj urazy do członków narodu, ale miłuj swego bliźniego jak siebie samego" (Kpł 

19,18). Ważna w tym względzie jest odpowiedź Jezusa na pytanie: „Kto jest moim bliźnim?"  

   

Chociaż - w sensie ścisłym - ten nakaz zobowiązuje do miłości względem Izraelity, nie należy sądzić, że 

miłość bliźniego ograniczano tylko do rodaków. W podobnym kontekście prawodawca biblijny wzywa 

bowiem Izraelitów, by darzyli miłością także członków innych narodów: „Jeżeli w waszym kraju osiedli się 

obcokrajowiec, nie będziecie go uciskać. Ten obcokrajowiec osiedlony wśród was będzie dla was jak jeden 

z waszych rodaków. Będziesz go miłował jak samego siebie, bo i wy byliście obcokrajowcami w ziemi 

egipskiej" (Kpł 19,33-34). Ósme przykazanie zakazuje więc fałszywych zeznań w sądzie niezależnie od 

tego, czy dotyczą one ziomka, czy obcokrajowca.  

   

Pisarze starotestamentowi na wielu miejscach dają do zrozumienia, iż wszelkie kłamstwo jest czymś 

niegodziwym. Abraham w obawie przed Egipcjanami polecił, by jego żona Sara, przedstawiała się jako jego 

siostra (Rdz 12,l0 nn; istotnie, Sara była przyrodnią siostrą patriarchy (Rdz 20,12). W tej samej księdze 

Jakub pokazany jest jako kłamca, który od swego bliźniaczego brata Ezawa za miskę soczewicy wyłudził 

pierworodztwo, a potem kłamstwem zapewnił sobie błogosławieństwo ojca i wykorzystał swego wujka 

Labana (Rdz 25, 29-34; 27, 45; 30, 25-43; postawa Jakuba spotkała się później z ujemną oceną ze strony 

proroka Ozeasz (12,4).  
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Opowiadanie z 2 Krl 5,1-27 piętnuje ucznia proroka Elizeusza, za to, że wbrew woli swego mistrza - 

posługując się kłamstwem - wyłudził od Syryjczyka Naamana dwa talenty srebra i dwa ubrania (w. 20-27).  

   

W Pięcioksięgu obecne są liczne wypowiedzi jednoznacznie odrzucające wszelkie kłamstwo: „Nie będziesz 

rozpowiadał kłamliwych wieści i nie przyłożysz ręki, by z występnym świadczyć zbrodniczo" (Wj 23,1). 

Księga Kapłańska postanawia: „Nie kłamcie i nie oszukujcie się wzajemnie. „Nie chodź jako oszczerca w 

twym narodzie, i nie przyczyniaj się do śmierci twego bliźniego" (Kpł 19,15-16).  

   

Także prorocy potępiali kłamstwo (Iz 32,5.7; 59,3.13; Jr 8, 8.10; 9,2-4; 28,15; Oz 4, 2; 7, 1; 10,13), 

stronniczość i niesprawiedliwości w sądownictwie (Am 5,7.15; Iz 1,17.23; 5,23; 10, 2; 29, 21; 59, 4; Jr 21, 

12). Znamienna jest zwłaszcza wypowiedź Zachariasza, w której wezwanie do sprawiedliwości w 

sądownictwie poprzedzone jest ogólnym wezwaniem do prawdomówności: „Oto słowa, które będziecie 

wykonywać: mówcie prawdę jeden do drugiego; zgodnie z prawdą i sprawiedliwością prowadzącą do 

pokoju sprawujcie sądy w waszych bramach. Niech żaden z was nie obmyśla w swym sercu zła przeciw 

swemu bliźniemu, a kłamliwej przysięgi nie kochajcie, bo wszystkich tych rzeczy ja nienawidzę - wyrocznia 

Jahwe" (Zach 8,10-11).  

   

Głęboka świadomość zła tkwiącego w kłamstwie znalazła wyraz w wypowiedziach licznych psalmistów. W 

świetle tych tekstów człowiek pobożny powinien unikać kłamstwa nie tylko w czynach i słowach, ale także 

„mówić prawdę w swoim sercu", a więc dbać o to, by nie ulec zakłamaniu w swoim wnętrzu, w swej 

świadomości (zob. także Prz 6,16-19; 11,13; 20,19; Oz 4,2).  

   

W Ps 50 Jahwe robi następujące wyrzuty człowiekowi, który w swym postępowaniu lekceważy sobie Jego 

słowa: „Twe usta do zła wysyłasz, twój język knuje podstąp. Siadasz, przeciw swemu bratu mówisz, 

przeciw synowi twej matki rzucasz błotem" (Ps 50,19-20).  

W „Księdze Przysłów" na uwagę zasługuje następująca wypowiedź, która piętnuje zarówno 

krzywoprzysięzcę, jak też pospolitego kłamcę: „Kłamliwy świadek nie uniknie kary, nie uratuje się, kto 

wypowiada łgarstwa" (Prz 19,5). Syracydes uczy: „Nie zmyślaj kłamstwa przeciw twemu bratu, ani 

przyjacielowi nie rób czegoś podobnego" (Syr 7,12).  

   

Tak więc Stary Testament zaświadcza, że Bóg jest źródłem wszelkiej prawdy. Jego słowo jest prawdą. Jego 

prawo jest prawdą. Ponieważ Bóg jest „prawdomówny" (Rz 3,4), członkowie Jego ludu są wezwani do 

życia w prawdzie [KKK 2465].  

   

Starożytni Izraelici uważali jednak, że w określonych okolicznościach dozwolone jest przemilczenie 

prawdy, gdyby z tytułu jej wyjawienia wynikała poważna szkoda dla siebie lub innych osób. W takim 

właśnie położeniu znalazł się np. prorok Jeremiasz, kiedy król Sedecjasz - nie chcąc, by treść ich potajemnej 

rozmowy dotarła do jego ministrów - polecił mu: „Nikt nie może znać treści tych słów, abyś nie musiał 
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umrzeć. Gdy książęta usłyszą, że z tobą rozmawiałem, i przyjdą do ciebie, i powiedzą ci: ‘Przedstawże nam, 

co powiedziałeś królowi, nie ubywaj przed nami, byśmy cię nie zabili; i co król powiedział do ciebie', 

odpowiesz im: ‘Przedłożyłem królowi swoją prośbę, by inny znowu nie posłał do domu Jonatana, gdzie bym 

umarł' „ (Jr 38,24-26). Prorok przemilczał prawdę, odpowiadając ministrom zgodnie ze wskazówką 

otrzymaną od króla.  

   

   

2. Nowy Testament  

   

W Jezusie Boża Prawda objawiła się w pełni. Jezus, „Pełen łaski i prawdy" (J 1,14), jest Prawdą . Pójść za 

Jezusem oznacza żyć „Duchem Prawdy", którego Ojciec posyła w Jego imieniu i który prowadzi „do całej 

prawdy" (J 16,13). Jezus poucza swoich uczniów o bezwarunkowym umiłowaniu prawdy (por. KKK, 2466).  

   

Nowy Testament podtrzymuje starotestamentową praktykę potępiania kłamstwa. W „Kazaniu na górze" 

Chrystus powiedział: „Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: ‘Nie będziesz krzywoprzysięgał, 

wywiążesz się przed Panem z twoich przysiąg'. Ja zaś mówię wam, byście w ogóle nie przysięgali: ani na 

niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem Jego stóp; ani na Jerozolimę, bo jest miastem 

wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie będziesz przysięgał, bo nie możesz ani jednego włosa zrobić 

białym łub czarnym. Niech zatem wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. Co jest ponadto, pochodzi od 

złego" (Mt 5,33-37; por. 2 Kor 1,17n; Jk 5,12).  

   

Wszelka forma nieszczerości, obłudy i zakłamania traktowana jest w Ewangelii jako spełnianie żądań „ojca 

kłamstwa" (J 8,44). Wszystko, co nie jest z prawdy (czyli z Boga), pochodzi od Złego (czyli od szatana). 

Dlatego najbardziej niezbędnym warunkiem prawdy jest wyrzeczenie się podstępu i wewnętrznego 

zakłamania. Przykład takiego świadectwa dał nam sam Jezus w czasie procesu przed Sanhedrynem. 

Wezwany pod przysięgą przez Kajfasza, na pytanie: „Czy Ty jesteś Synem Bożym?", odpowiedział: „Tak, 

Ja nim jestem" (Mt 26,63-64). „Ja się na to narodziłem - mówił sam o Sobie - i na to przyszedłem na świat, 

aby dać świadectwo prawdzie" (J 18,37).  

Święty Paweł, przypominając Efezjanom, że mają być ludźmi stworzonymi według Boga, uczył: „Dlatego 

odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdą do bliźniego, bo jesteście dla siebie nawzajem 

członkami" (Ef 4,25). W l Tm 1,10 apostoł wylicza z kolei kłamców i krzywoprzysięzców wśród innych 

ludzi łamiących przykazania „Dekalogu". Autor Pierwszego Listu św. Piotra zachęca: „Kto chce miłować 

życie i oglądać dobre dni, niech powstrzyma język od zła, a wargi od oszukańczego mówienia" (1 P 3,10).  

   

   

3. Moralna ocena fałszywego świadectwa  
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Chociaż przykazanie ósme ma formę zakazu, to jednak ostatecznie broni ono pozytywnej wartości jaką jest 

prawda. Ono zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem. Ten nakaz wynika z 

powołania Ludu świętego, by był świadkiem swojego Boga, który jest prawdą i chce prawdy. Wykroczenia 

przeciw prawdzie - przez słowa lub czyny - są poważną niewiernością Bogu i podważają podstawy 

przymierza (por. KKK, 2464).  

   

   

A. Żyć w prawdzie  

   

Człowiek z natury kieruje się ku prawdzie. Ma obowiązek szanować ją i o niej świadczyć: „Z racji godności 

swojej wszyscy ludzie, ponieważ są osobami... nagleni są własną swą naturą, a także obowiązani moralnie 

do szukania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie religii. Obowiązani są też trwać przy poznanej 

prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań prawdy" (por. KKK, 2467).  

   

Prawda jako prawość postępowania i prawość słowa ludzkiego nazywa się prawdomównością, szczerością 

lub otwartością. Prawda lub prawdomówność jest cnotą, która polega na tym, by okazywać się prawdziwym 

w swoich czynach, by mówić prawdę w swoich słowach, wystrzegając się dwulicowości, udawania i obłudy 

(por. KKK, 2468).  

   

Prawdomówność zachowuje złoty środek między tym, co powinno być wyjawione, a sekretem, który 

powinien być zachowany; prowadzi ona do uczciwości i dyskrecji. W duchu sprawiedliwości człowiek na 

podstawie samej uczciwości powinien drugiemu przekazywać prawdę (por. KKK, 2469).  

   

Uczeń Chrystusa jest gotowy „żyć w prawdzie", to znaczy w prostocie życia na wzór Pana, trwając w Jego 

prawdzie. „Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie 

postępujemy zgodnie z prawdą" (1 J 1, 6) (por. KKK, 2470).  

   

Naczelnym prawem mowy jest zgodność wypowiadanego słowa i myśli, choćby się nawet w swoim 

myśleniu ktoś mylił. Cnota prawdomówności (veracitas) ma za swój przedmiot miłość prawdy w myślach i 

w czynach. Jest to zatem ta cnota, która rządzi naszą mową. Cnota prawdomówności, aczkolwiek pokrewna 

sprawiedliwości, prawości i prostocie, zakazuje mówienia fałszu i obłudy.  

   

Prawdomówność kształtuje człowieka w tym, by w ogóle „mówił dobrze". Mowa bowiem jest wyrazem 

ducha, a przynajmniej być nim powinna. Prawdomówność sankcjonowana jest także przykazaniem 

ewangelicznym: „Niech mowa wasza będzie: tak - tak, nie - nie. A co nadto jest od złego pochodzi" (Mt 

5,37).  
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Pierwszym i ciągle najbardziej podstawowym warunkiem bycia i życia w prawdzie jest wierność prawdzie 

we własnym, dobrze uformowanym sumieniu (por. hebr. 'emet). Pod wpływem tak pojętej prawdy święty 

Augustyn sformułował postulat: „verum facere seipsum", czyli „czynić samego siebie prawdziwym". 

Oznacza to nie tylko bycie wiernym samemu sobie, własnym przekonaniom i poznanej prawdzie, ale przede 

wszystkim ustawiczne dążenie do coraz pełniejszego poznania prawdy i świadczenie o niej. Bycie wiernym 

tej prawdzie w swoich sądach i w swoim postępowaniu. Świadczyć we wszystkim o umiłowaniu prawdy, a 

jeżeli to konieczne, znosić dna niej przykrości, szykany a nawet cierpienia.  

   

Jan Paweł II w Olsztynie wskazał na konieczność odkłamania naszego życia i przywrócenia właściwego 

miejsca cnocie prawdomówności. Ojciec Święty powiedział: „Trzeba, aby ona kształtowała życie rodzin, 

środowisk, społeczeństw, środków przekazu, kultury, polityki i ekonomii. Przez dziesiątki ostatnich lat 

karmiono nas - przynajmniej publicznie - półprawdą, a nierzadko fałszem, który przybierał tylko pozory 

prawdy. Wypaczało to umysły i charaktery. Prawda - także w życiu prywatnym, osobistym przyjmowała 

charakter koniunkturalny - to, co w danej chwili było mile widziane i słyszane, interesowny - nie mówiono 

wszystkiego, aby się nie narażać, dostosowany do programów ideologicznych - wyraz „Bóg" zniknął 

całkowicie z życia publicznego. Pomijam już mniej lub więcej świadome kłamstwa i kampanie 

propagandowe przeciwko Kościołowi, ludziom Kościoła i tym, którzy mieli odwagę być sobą, 

reprezentować inną od oficjalnie głoszonej prawdę". Trzeba tak żyć, jak się wierzy, by nie zacząć wierzyć 

tak, jak się żyje" (Olsztyn, 6.6.1991).  

   

   

B. Dać świadectwo prawdzie  

   

Przed Płatem Jezus wyjaśnia, że „przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie" (J 18,37). 

Chrześcijanin nie powinien „wstydzić się... świadectwa Pana" (2 Tm 1, 8). W sytuacjach, które wymagają 

świadectwa wiary, chrześcijanin powinien wyznać ją bez dwuznaczności, za przykładem św. Pawła, wobec 

swych sędziów. Powinien zachować „czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi" (Dz 24,16) (por. KKK, 

2471).  

   

Ósme przykazanie nie ogranicza się do nakazu mówienia prawdy, ale także do nakazu dawania świadectwa 

o prawdzie. Świadectwo to nic innego jak prawda poświadczona życiem. To zgodność życia z wyznawaną 

prawdą. Prawda - w znaczeniu biblijnym - nigdy nie jest wyłącznie prawdą teoretyczną. Ona ma zawsze 

bezpośrednie odniesienie do życia i postępowania. Prawdę trzeba czynić, wypełniać, urzeczywistniać. 

Niezgodność życia z wyznawaną prawdą, z przykazaniami jest kłamstwem: „Kto nie zachowuje Jego 

przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość 

Boża jest doskonała" (1 J 2,3-nn). Chodzi więc nie tylko o zgodność wypowiadanych sądów z 

rzeczywistością, ile o sposób bycia, o życie w prawdzie, i to przed Bogiem i przed ludźmi.  

   

Świadectwo to polega na przekazywaniu wiary w słowach i czynach. Jest ono aktem sprawiedliwości, który 

potwierdza albo daje poznać prawdę (por. KKK, 2472). Wszyscy wyznawcy Chrystusa, gdziekolwiek żyją, 

są zobowiązani ukazywać świadectwem słowa i przykładem życia nowego człowieka.  
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Najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary jest męczeństwo; jest to świadectwo aż do śmierci. 

Męczennik daje świadectwo Chrystusowi, który umarł i zmartwychwstał, z którym jest zjednoczony przez 

miłość. Daje świadectwo prawdzie wiary i nauki chrześcijańskiej. Ponosi śmierć w wyniku użycia wobec 

niego siły (KKK, 2473). Kościół z wielką troską zebrał wspomnienia o tych, którzy oddali życie, by 

zaświadczyć o swojej wierze. Są to akta męczenników. Stanowią one świadectwo prawdy, zapisane 

krwawymi literami: Nie chcę rozkoszy tego świata i królestwa doczesnego. Wolę umrzeć (by połączyć się) z 

Chrystusem, niż królować aż po krańce ziemi. Tego szukam, który za nas umarł. Tego pragnę, który dla nas 

zmartwychwstał. Bliskie jest moje narodzenie (por. KKK, 2474).  

   

   

C. Grzechy przeciw prawdzie  

   

Uczniowie Chrystusa „odrzuciwszy kłamstwo" (Ef 4,25), mają „odrzucić... wszelkie zło, wszelki podstęp i 

udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy" (1 P 2,1) (por. KKK, 2475).  

   

   

a. fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo.  

   

Wypowiedź sprzeczna z prawdą, wyrażona publicznie, nabiera szczególnego znaczenia. Przed sądem staje 

się ona fałszywym świadectwem. Złożona pod przysięgą jest krzywoprzysięstwem. Takie sposoby 

postępowania przyczyniają się do skazania osoby niewinnej, do uniewinnienia osoby winnej lub też do 

zwiększenia kary, której podlega osoba oskarżona . Podważają one w sposób istotny sprawowanie wymiaru 

sprawiedliwości i słuszność wyroku ogłoszonego przez sędziów (por. KKK, 2476).  

   

Przysięga jest wezwaniem Boga na poświadczenie wypowiadanej prawdy. Bóg jako Wszechwiedzący i 

będący samą prawdą, nie może się mylić i wprowadzić człowieka w błąd. Dlatego też w przysiędze Bóg 

wzywany jest - w sposób bardziej czy mniej uroczysty - na świadka czyjejś prawdomówności. Znaczy to 

jednocześnie, że Bóg jako Święty i Sprawiedliwy ma możliwość ukarania krzywoprzysięstwa.  

   

Przysięgę stosowano od najdawniejszych czasów, choć zmieniały się jej motywy i cele (np. ze względu na 

Boga, z uwagi na „rację stanu", dla wierności idei, z uwagi na „godność firmy").  

   

W oparciu o teksty biblijne nie można wyprowadzać wniosku, iż przysięga jest w ogóle niedopuszczalna. 

Zakazane jest lekceważące i instrumentalne traktowanie Boga i Bożych dzieł tak w słowach jak i w różnych 
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zwyczajach posiadających wymowę świadectwa. Przysięga w sensie właściwym jest zawsze aktem 

religijnym, gdyż polega na wezwaniu Boga na świadka i gwaranta prawdziwości wypowiedzi.  

   

Jej znieważeniem jest krzywoprzysięstwo, czyli dobrowolne poparcie religijną przysięgą twierdzenia 

kłamliwego. Katechizm Kościoła Katolickiego surowo potępia zarówno krzywoprzysięstwo świadków jak 

też niesprawiedliwe wyroki sądowe sprawowane przez niesprawiedliwe trybunały.  

   

„Przysięga fałszywie ten, kto twierdzi pod przysięgą coś prawdziwego, o czym jednak jest przekonany, iż 

jest to fałszem". Również przywoływanie Boga na świadka dla „błahych rzeczy" lub tym bardziej dla złych, 

jest czymś bliskim krzywoprzysięstwu albo wprost krzywoprzysięstwem i bluźnierstwem.  

   

Tak zwana przysięga „świecka" nie ma wprawdzie charakteru religijnego, lecz jest zawsze jakąś formą 

poświadczenia prawdy. Jej złamanie - chociaż nie posiada znamienia sakralnego - będzie zawsze jakąś 

odmianą kłamstwa.  

   

Złamana przysięga - czy to związana z obietnicą, czy też z krzywdą - domaga się zawsze odpowiedniej 

restytucji.  

   

   

b. pochopne sądy, obmowa, oszczerstwa  

   

Poszanowanie dobrego imienia osób zabrania jakiegokolwiek niesprawiedliwego czynu lub słowa, które 

mogłyby wyrządzić im krzywdę . Staje się winnym: 

- pochopnego sądu, kto nawet milcząco uznaje za prawdziwą - bez dostatecznej podstawy - moralną wadę 

bliźniego; 

- obmowy, kto bez obiektywnie ważnej przyczyny ujawnia wady i błędy drugiego człowieka osobom, które 

o tym nie wiedzą; 

- oszczerstwa, kto przez wypowiedzi sprzeczne z prawdą szkodzi dobremu imieniu innych i daje okazję do 

fałszywych sądów na ich temat.  

   

W celu uniknięcia wydawania pochopnego sądu każdy powinien zatroszczyć się, by - w takiej mierze, w 

jakiej to możliwe - interpretować w pozytywnym sensie myśli, słowa i czyny swego bliźniego: „Każdy 

dobry chrześcijanin winien być bardziej skory do ocalenia wypowiedzi bliźniego niż do jej potępienia. A 

jeśli nie może jej ocalić, niech spyta go, jak on ją rozumie; a jeśli on rozumie ją źle, niech go poprawi z 

miłością; a jeśli to nie wystarcza, niech szuka wszelkich środków stosownych do tego, aby on, dobrze ją 

rozumiejąc, mógł się ocalić (por. KKK, 2478).  
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Obmowa i oszczerstwo niszczą dobre imię i cześć bliźniego. Cześć jest świadectwem społecznym 

składanym godności człowieka i każdy ma naturalne prawo do czci, do dobrego imienia i do szacunku. Tak 

więc obmowa i oszczerstwo naruszają cnoty sprawiedliwości i miłości (por. KKK, 2479).  

   

Obmową nazywamy ustne zniesławianie drugiego bliźniego. Jest ono naruszenia dobrego imienia bliźniego. 

„Uderzenie rózgi wywołuje sińce, uderzenie języka łamie kości" (Syr 28,17). Obmowa różni się od 

pomówienia jakiejś osoby o popełnienie zła, bez należytego uzasadnienia. W pomówieniu mamy do 

czynienia ze złem przypuszczalnym, natomiast w obmowie zło nastąpiło faktycznie, lecz bez należytej 

potrzeby zostało ujawnione.  

   

Dlatego grzech obmowy ma miejsce wtedy, gdy:  

   

 to, co się powiedziało na temat czyjegoś zła, jest prawdziwe,  

 zła rzecz, o którą chodzi, nie jest znana innym,  

 nie ma żadnej wystarczającej moralnej racji, ażeby ją ujawniać. 

   

Istnieją różne formy zniesławienia człowieka: obmowa, oszczerstwo, opinia, która może pozbawić bliźniego 

dobrego imienia raz na zawsze. Wystarczy, że półprawdę poda się za całą prawdę, że się ją ustawi według 

własnej miary, a ta stanie się obmową albo oszczerstwem. W tej materii Chrystus ostrzega nas: „Nie 

sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wy 

mierzycie, wam odmierzą" (Mt 7,1-2).  

   

   

Ocena moralna obmowy powinna uwzględniać wielkość materii, wielkość ewentualnego zgorszenia, 

wyrządzonej krzywdy, niszczącego oddziaływania wspólnotowego itp. Nie jest to grzech łatwy w ocenie, a 

jeszcze bardziej w zupełnym wyeliminowaniu go z życia, skoro już św. Hieronim pisał: „Nikomu nigdy nie 

uwłaczaj i nie chciej przez ganienie innych uchodzić sama za godną pochwały, i bardziej ucz się ozdabiać 

własne życie niż ganić cudze. Bardzo mało jest takich, którzy się wyrzekają tego grzechu i mało znajdziesz 

takich, którzy chcieliby tak nienaganne prowadzić życie, by nie ganić ochotnie cudzego. I tak wielka żądza 

tego zła opanowała serce ludzkie, że nawet ci, którzy wyzbyli się innych wad, w tę jednak wpadają".  

   

Oszczerstwo natomiast jest powiązane zawsze z fałszem, błędem, ze złem. Jest to niesłuszne zarzucanie 

komuś zła kompromitującego go w opinii publicznej, które nie zostało faktycznie przez niego popełnione. 

Do obiektywnego przypisania komuś zła dochodzi jeszcze ubliżenie czci danej osoby oraz to, że mamy 

także do czynienia z wykroczeniem przeciwko sprawiedliwości i miłości bliźniego.  

   

Fałszywe zeznania przed sądem są dziś karane, a zatem ósme przykazanie jest przez dzisiejsze sądy 

egzekwowane. Natomiast kłamliwe zarzuty w życiu publicznym i prywatnym, w mediach, czy też ukryte 
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pod płaszczykiem artystycznej swobody pozostają przeważnie bezkarne. Zjawiska te, podobnie jak inne 

publiczne występki przeciwko prawdzie (jak kłamliwe ideologie, manipulacje medialne i oszustwa 

reklamowe) istnieją od dawna. Ich obecne upowszechnienie wydaje się związane z ideologicznym 

przekonaniem, jakoby prawda była względna. Przekonanie to prowadzi do negacji wszelkiej prawdy, a tym 

samym do usprawiedliwienia fałszu. Na upowszechnienie się takich postaw znacznie wpłynęła ideologia 

laicka, zastępująca wartości absolutne wartościami względnymi. Ta postawa zakorzeniona jest w 

starożytnym sceptycyzmie, którego skutki znamy z postawy Piłata, wątpiącego w dostępność prawdy (J 

18,38).  

   

Nie bez znaczenia dla ekspansji medialnego fałszu są dzisiejsze możliwości techniczne. W dawnych czasach 

plotka, choćby szkodliwa, była przekazywana tylko ustnie. Obecnie plotkarskie i oszczercze zarzuty można 

upowszechnić w prasie, radiu i telewizji, a ich sprostowanie okazuje się mozolne i często niemożliwe. Gdy 

św. Franciszkowi Salezemu ktoś wyznał, że rozpuścił szkodliwą plotkę, ten nakazał mu za pokutę 

wytrząsnąć pierze z poduszki z wysokości wieży kościelnej. Po upływie tygodnia kazał mu to pierze na 

powrót pozbierać. Ta anegdota ilustruje praktyczną niemożność naprawienia szkód wyrządzonych przez 

plotkarstwo.  

   

Złe oceny składające się na oszczerstwo, zniesławienie czy oczernienie, nie muszą dotrzeć do szerokiego 

ogółu odbiorców. Wystarczy, że je pozna niewielki krąg ludzi. Złe informacje o kimś wynikające z 

oszczerstwa są już czymś obciążającym w takim stopniu, iż zazwyczaj będziemy mieli do czynienia z 

grzechem ciężkim (por. 1 Kri 21,7-11.17-23). Wielkość oszczerstwa nie zależy od formy jakiejś 

wypowiedzi, ale od wielkości szkody wyrządzonej oczernionemu człowiekowi.  

   

Ze strony oszczercy okolicznością łagodzącą odpowiedzialność może być fakt niewielkiego zła, 

„gadulstwo", lekkomyślne powtarzanie opinii innych, brak rzeczywistej intencji wyrządzenia krzywdy.  

   

Z kolei na grzech człowieka słuchającego oszczerstwa wpływa kilka okoliczności, z których najważniejszą 

jest brak akceptacji zasłyszanego zła.  

   

Z oszczerstwem łączy się niekiedy ironia. Jest to grzech skierowany tak przeciw prawdzie, jak i przeciw 

godności człowieka. „Jest to taki atak na człowieka, w którym zostaje on przedstawiony karykaturalnie, w 

sposób złośliwy, w jakimś wymiarze swego postępowania".  

   

Oszczerstwo i ironia domaga się zawsze restytucji i to pod sankcją grzechu ciężkiego, jeżeli samo miało 

taką kwalifikację moralną. Od obowiązku naprawienia cudzej opinii naruszonej oszczerstwem można być 

zwolnionym tylko w następujących przypadkach:  

   

 jeśli dobra opinia została już naprawiona w inny, lepszy sposób; 
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 gdy naprawienie dobrej opinii poszkodowanego jest fizycznie i moralnie niemożliwe lub odwołanie 

wyrządziłoby jeszcze większe zło tak poszkodowanym jak i osobom trzecim.  

   

   

Restytucja krzywdy słownej jest tak wielkim obowiązkiem, że trwa nawet po śmierci skrzywdzonych. 

Dlatego rehabilitacja skrzywdzonych, zwłaszcza w procesach publicznych, jest poważnym obowiązkiem 

moralnym, spoczywającym na krzywdzicielu tak długo, dopóki nie naprawi zła. Dobrym sposobem 

wynagrodzenia duchowego, jest modlitwa i szerzenie dobrej opinii o skrzywdzonym.  

   

Ponadto należy potępić wszelkie słowa lub postawy, które przez komplementy, pochlebstwo lub służalczość 

zachęcają i utwierdzają drugiego człowieka w złośliwych czynach i w przewrotności jego postępowania. 

Pochlebstwo stanowi poważne przewinienie, jeżeli przyczynia się do powstania wad lub grzechów ciężkich. 

Pragnienie wyświadczenia przysługi lub przyjaźń nie usprawiedliwiają dwuznaczności języka. Pochlebstwo 

jest grzechem powszednim, gdy zmierza jedynie do bycia miłym, uniknięcia zła, zaradzenia potrzebie, 

otrzymania uprawnionych korzyści (por. KKK, 2480).  

   

   

c. kłamstwo  

   

Kłamstwo polega na mówieniu nieprawdy z intencją oszukania. Prorocy potępiają wszelkie kłamstwo, 

oszczerstwo i oszustwo. Mowa musi zgadzać się z myślą. Księgi mądrościowe również potępiają kłamstwo. 

Potępiają tak zamierzone kłamstwo (Syr 20,24nn; Prz 12,19), jak i oszczerstwo, dwulicowość i obłudę (Prz 

4,24). Bóg, któremu obca jest wszelka nieprawda, brzydzi się każdą kłamliwą istotą (Koh 7,30).  

   

W Nowym Testamencie znajdziemy również bezwarunkowy zakaz kłamstwa. Jezus powtarza zakaz 

Dekalogu: „Znasz przykazania:... nie zeznawaj fałszywie" (Mk 10,19). Zakazana jest także obłuda, będąca 

w swoj  

Kazanie Arcybiskupa Poznańskiego, XIX Dzień Judaizmu, 17.1.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Co ty tu robisz Eliaszu? XIX Dzień judaizmu (Poznań, kościół pw. św. 

Wojciecha - 17.1.2016).  

   

Dzisiaj obchodzimy w Kościele katolickim XIX już Dzień judaizmu. przypada on w szczególnym czasie, bo 

oto, 50 lat temu - dnia 28 października 1965 roku - Sobór Watykański II ogłosił deklarację „Nostra aetate" o 

stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Kościół - przekonany o tym, że świat nigdy nie był 

monolitem a jego cechą charakterystyczną jest pluralizm (religijny, cywilizacyjny, kulturowy), aby nie 

doprowadzić świata do totalnej walki między wykluczającymi się rozwiązaniami - zwrócił uwagę na 

potrzebę dialogu. Taki dialog między religiami ma pierwszorzędne znaczenie, gdyż wzbudza miłość i 
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wzajemny szacunek; usuwa, a przynajmniej osłabia panujące pośród wyznawców różnych religii 

uprzedzenia, szerzy jedność i przyjaźń między narodami (por. Christifideles laici, 35).  

   

Hasło tegorocznego dnia brzmi dość intrygująco: „Co ty tu robisz, Eliaszu?" Przenosi nas ono w czasy 

proroka Eliasza, do dziewiątego wieku przed Chr., do Królestwa Północnego, w czasy panowania króla 

Achaba, w okres otwartego synkretyzmu. W tym czasie Izraelici - obok Jahwe - czcili także Baala; bożka, 

od którego - jak wierzono - pochodził dar deszczu, i któremu w związku z tym przypisywano moc 

obdarzania płodnością pól a życiem ludzi i bydło. Lud utrzymywał wprawdzie, że idzie za Jahwe, Bogiem 

niewidzialnym i tajemniczym, lecz jednocześnie szukał bożka widzialnego, od którego, jak sądził - w 

zamian za ofiary - mógłby uzyskać dobrobyt. Izrael uległ podstępnej pokusie człowieka wierzącego, 

przekonanego, że może „służyć dwóm panom" (por. Mt 6,24, Łk 16,13).  

1. ELIASZ NA GÓRZE HOREB  

   

a. W takim kontekście pojawia się prorok Eliasz, powołany przez Boga, aby doprowadzić lud do 

nawrócenia. „Następnie powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48,1). 

Jego imię oznacza „Pan jest moim Bogiem" i zgodnie z tym imieniem rozwija się jego życie, poświęcone 

całkowicie temu, by wywołać w ludziach monoteizm, uznanie Jahwe jako jedynego Boga.  

   

Eliasz - nie oglądając się na to, że Baal jest czczony także przez sprawujących władzę - domaga się 

konfrontacji z prorokami Baala i Aszery na górze Karmel. Król Achab zgadza się i oto rozgrywa się dramat. 

Prorocy fałszywych bogów nie mogą sprowadzić ognia na ołtarz ofiarny, Eliasz sprowadza. Jeden prorok 

Jahwe zatriumfował nad czterystu pięćdziesięcioma prorokami Baala. „Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a 

potem rzekł: ‘Naprawdę Jahwe jest Bogiem! Naprawdę Pan jest Bogiem!' Eliasz zaś im rozkazał: 

‘Chwytajcie proroków Baala! Niech nikt z nich nie ujdzie!' Zaraz więc ich schwytali. Eliasz zaś sprowadził 

ich do potoku Kiszon i tam ich wytracił" (1 Krl 18,39-40; por. Pwt 13,1-6).  

   

Eliasz postąpił zgodnie z Prawem Mojżesza, które nakazywało: „Jeśli powstanie u ciebie prorok, lub 

wyjaśniacz snów, i zapowie znak lub cud, i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie: 

‘Chodźmy do bogów obcych - których nie znałeś - i służmy im', nie usłuchasz słów tego proroka, albo 

wyjaśniacza snów. Gdyż Pan, Bóg twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana, Boga swego, z 

całego swego serca i z całej duszy. Za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. Jego się będziesz bał, 

przestrzegając Jego poleceń. Jego głosu będziesz słuchał, Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego. Ów 

zaś prorok lub wyjaśniacz snów musi umrzeć, bo chcąc cię odwieść od drogi, jaką iść ci nakazał Pan, Bóg 

twój, głosił odstępstwo od Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, wybawił cię z domu 

niewoli. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie" (Pwt 13,2-6). Inaczej mówiąc, Eliasz zwyciężył zło 

innym złem. Wytępił fałszywy kult poprzez wymordowanie fałszywych proroków. Widać w tym, jak daleką 

drogę należało przebyć, aby pojawił się Chrystus, który zło dobrem zwyciężył. Zwyciężył, nie zabijając 

nikogo, ale sam pozwalając się dobrowolnie zabić, dla ocalenia ludzi.  

   

b. Mszcząc się za wymordowanie proroków, królowa Jezabel przysięga, że zabije Eliasza (19,2). Jedno zło 

sprowadza następne. Eliasz ucieka więc przed zemstą kobiety i chroni się samotny na pustyni Synaj, w 

miejscu ściganych i prześladowanych. Jego droga przypomina dawny Exodus, tyle tylko, że dokonujący się 
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w odwrotnym kierunku. Prześladowany prorok ucieka z Izraela do źródeł jahwizmu, do ojczyzny Bożego 

objawienia. Eliasz występuje tutaj jako drugi Mojżesz. Podobnie jak anioł Jahwe skierował Mojżesza na 

spotkanie z Bogiem (Wj 3,2), tak również anioł kierował krokami Eliasza ku górze Horeb (1 Krl 19,5).  

   

Przybywszy na górę, prorok wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do niego 

słowo i przemówił: „Co ty tu robisz, Eliaszu?" Pytanie to zdaje się sugerować, że Eliasz jest nie na swoim 

miejscu, że powinien być gdzieś indziej (por. Sdz 18,3-6).  

   

Eliasz nie odpowiada wprost na to pytanie. Żali się tylko, sprawiając wrażenie rezygnacji ze swego 

powołania prorockiego: „Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków 

zabili mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie" (por. Lb 11,15). „Wielki 

już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków" (1 Krl 19,4).  

   

I wtedy prorok słyszy rozkaz Boży:„Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!" W tym nakazie słyszymy 

jakby echo zdarzeń, w których uczestniczył Mojżesz: „Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał 

Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił" (Wj 19,20; por. Wj 19,16-19). Tam Eliasz widzi - podobnie jak 

Mojżesz - teofanię, czyli objawienie się Boga. Towarzyszą temu zwykłe elementy teofanijne, czyli huragan, 

trzęsienie ziemi i ogień, podobnie jak przy wybuchu wulkanu: „A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura 

rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze - 

trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A 

po tym ogniu - szmer łagodnego powiewu" (1 Krl 19,11-12). Eliasz doświadcza w wichrze, trzęsieniu ziemi 

i ogniu mocy Bożej, ale nie samego Boga. Wreszcie staje wobec jedynej w swoim rodzaju rzeczywistej 

obecności Boga - wspaniale uchwyconej w wyrażeniu „szmer łagodnego powiewu", które pojawia się w ST 

tylko w tym miejscu. Kiedy Eliasz usłyszał Szmer łagodnego powiewu - (יו ְַ ַח י  ְָ ְָ ֵ  לֹו  י ִׁ ְיאש ַח אח  καὶ μετὰ ; ; הי

τὸ πῦρ φωνὴ αὔρας λεπτῆς, κἀκεῖ Κύριος; Et post ignem, sibilus aurae tenis). Biblia Gdańska „szmer" 

tłumaczy dosłownie: „ za ogniem był głos cichy i wolny" (1 Krl 19,12) - przykrył swoją twarz płaszczem i 

zatrzymał się u wejścia groty. I tam ponownie usłyszał ponownie głos: „Co ty tu robisz, Eliaszu? Eliasz 

usłyszał Boga „łagodny głos", Słowo Boga dochodzące do niego z ciszy. Odnalazł Słowo Boga w ciszy i 

zasłoniwszy sobie twarz adorował Boga, podobnie jak uczynił to kiedyś Mojżesz, „bał się bowiem zwrócić 

oczy na Boga" (Wj 3,6).  

Św. Grzegorz z Narek komentuje to w następujący sposób:  

   

„Eliaszowi, np. zostały - na trzy sposoby - zostały ukazane surowe znaki na górze Horeb:  

wielkie trzęsienie ziemi, silny huragan i płonący ogień. 

Lecz Ty działasz delikatnie i cierpliwie  

w delikatnym szmerze łagodnego powiewu,  

tylko Ty - jak mówi Pismo - jesteś wolą miłosierdzia"  

(Grzegorz z Narek, Modlitwy).  
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„Co ty tu robisz, Eliaszu?" (1 Krl 19,13). Na powtórzone przez Boga to samo pytanie - poruszony 

widzianymi zjawiskami - Eliasz daje tę samą odpowiedź: „ ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na 

moje życie" (1 Krl 19,14). Lecz Jahwe - nieporuszony skargami Eliasza - każe mu wracać do jego misji: 

„Idź, wracaj twoją drogą ku pustyni Damaszku. A kiedy tam przybędziesz, namaścisz Chazaela na króla 

Aramu. Później namaścisz Jehu, syna Nimsziego, na króla Izraela. A wreszcie Elizeusza, syna Szafata z 

Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie" (1 Krl 19,15-16).  

   

Inaczej mówiąc, misja zlecona prorokowi nie została jeszcze dokończona i - bez względu na samopoczucie 

oraz zagrożenie jego życia - prorok ją dokończy. Potrzeba bowiem, ażeby Eliasz stał się zapowiedzią Jana 

Chrzciciela: „Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i 

strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził 

ziemi [izraelskiej] przekleństwem" (Mal 3,23-24)  

   

2. NASZE POWOŁANIE  

   

a. Aktualny komentarz do tego, co znaczy spotkanie Eliasza z Bogiem na Horebie dał papież Benedykt XVI: 

„Co mówi nam dzisiaj ta historia z przeszłości? Co jest aktualnego w tej historii? Przede wszystkim chodzi 

o priorytet pierwszego przykazania: wielbić tylko Boga. Tam, gdzie znika Bóg, człowiek popada w niewolę 

bałwochwalstwa, jak to pokazały w naszych czasach reżimy totalitarne i jak to pokazują także różne formy 

nihilizmu, które uzależniają człowieka od bożków i bałwochwalstwa; zniewalają go. Po drugie - 

pierwszoplanowym celem modlitwy jest nawrócenie: ogień Boży, który przemienia nasze serca oraz 

uzdalnia nas do widzenia Boga i w ten sposób do życia zgodnie z Bogiem i do życia dla innych. I po trzecie 

- Ojcowie [Kościoła] mówią nam, że także ta historia proroka jest prorocza, jeśli - jak twierdzą - jest 

cieniem przyszłości, przyszłego Chrystusa; jest to krok na drodze do Chrystusa. I mówią nam, że 

widzimy tu prawdziwy ogień Boży: miłość, która prowadzi Pana na Krzyż, aż do całkowitego daru z siebie. 

Prawdziwe uwielbienie Boga nie niszczy, ale odnawia, przemienia, ale raczej tworzy prawdę o naszym 

istnieniu, odtwarza nasze serce i w ten sposób rzeczywiście ożywiani łaską ognia Ducha Świętego, miłości 

Bożej, bądźmy wielbicielami w duchu i prawdzie. Dziękuję. (Benedykt XVI, Katecheza wygłoszona 

podczas audiencji ogólnej, 15.06.2011).  

   

Droga, jaką przebył prorok Eliasz, by spotkać się z Bogiem stała się jednym z klasycznych opisów drogi 

duchowej, prowadzącej do nawiązania bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Bodajże, jej najdoskonalszym 

przykładem jest duchowość karmelitańska, która często powołuje się na doświadczenie Eliasza.  

   

„Co ty tu robisz, Eliaszu?" Tymi słowami Jahwe zdaje się nas pytać: O co ci naprawdę chodzi w twoim 

życiu? Jaki jest sens twojej walki, twego zmagania? Dla kogo ty żyjesz i trudzisz się? Jaki jest sens moich 

obecnych doświadczeń, czego Bóg pragnie mnie dziś nauczyć? On bowiem nieustannie stwarza mnie na 

nowo i każdy dzień staje się dla mnie nowym początkiem.  

   

Zanim przyszedł „szmer łagodnego powiewu" Eliasz doświadczył gwałtownej wichury, trzęsienia ziemi, 

ognia. Szmer łagodnego powiewu obecności Boga poprzedza nieraz ogień oczyszczający nas ze zbytniej 
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troski o siebie i o swoje życie. Trzeba, abyśmy - niezależnie od tego, co nas spotyka - realizowali Boże 

plany (por. Wprowadzenie do medytacji, Widzieliśmy Pana).  

   

Abyśmy realizowali Boże plany z gorliwością. gorliwości w obrębie mentalności żydowskiej należy 

stwierdzić, że oznacza ona zapał w spełnianiu nakazów Pana: Gorliwi podążają usilnie ku przykazaniom, 

mówi Pesachim. (Rew Mosze Chajim Luzzatto, Ścieżka sprawiedliwych (Mesilat Jeszarim), przekł. A. 

Borowski, Kraków 2005, s. 77). Gorliwość jest rodzajem inteligencji, która pozwala z jednej strony uniknąć 

sideł złej skłonności, a z drugiej - jest umiejętnością przyswajania sobie największego dobra. Gorliwość jest 

rodzajem pościgu przykazań, lekkości ducha, jak u istot anielskich z Księgi Ezechiela: Istoty żyjące biegały 

tam i z powrotem jak gdyby błyskawice (Ez 1,14). Gorliwość jest rodzajem szybkości w boskich sprawach, 

jak charyzmat Rebeki, która podaje Abramowi naczynie pełne wody: Pij, panie mój - i szybko pochyliła 

swój dzban, i dała mu pić (Rdz 24,14); jest jak boska niecierpliwość służenia. To również szybkość Maryi, 

która wybrała i poszła z pośpiechem w góry (Łk 1,39). To pośpiech pasterzy, słyszących dobrą nowinę, 

którzy ostatecznie znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę (Łk 2,16).  

   

Gorliwość jest przedziwnie anielskim stylem życia, nie tylko życiem pod skrzydłami Pana, ale i niesieniem 

na Jego skrzydłach, dla których już nie ma ciężaru nie do uniesienia. O tej gorliwości Chrystus mówi: 

jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie (Mt 11,30). Ta gorliwość to rodzaj miłości, która nie zna 

granic (sine modo), która nie obawia się dać życia za sprawę. Gorliwość jest drogą przekształcenia natury 

(por. O. Marian Zawada OCD, Trzy epizody z życia Eliasza w interpretacji duchowo-mistycznej).  

   

b. Tak więc, historia Eliasza pozwala nam chrześcijanom, głębiej zrozumieć naszą własną drogę duchową. 

Potwierdza to List Episkopatu Polski z okazji 50 rocznicy „Nostra Aetate", przeznaczony na dzisiejszą 

niedzielę: „Duchowe dziedzictwo Żydów stało się także dziedzictwem chrześcijan, którzy, według słów 

św. Pawła Apostoła, w większości wywodząc się z pogan, zostali wszczepieni jak dziczka oliwna w mocny 

życiodajny korzeń (Por. Rz 11, 17-18). Czerpiąc z dawnych i współczesnych religijnych doświadczeń 

Żydów, przeżywających dramaty wierności i niewierności Bogu, chrześcijanie pełniej rozumieją swą własną 

duchową kondycję, której istotą jest żywa więź z prawdziwym Bogiem w Jezusie Chrystusie".  

   

Jak spotkanie Eliasza z Bogiem na Horebie doprowadziło proroka do spojrzenia innymi oczyma na swoje 

powołanie, tak „Nostra aetate" „utorowała ona drogę do oczyszczania pamięci w imię prawdy o więzach, 

których często w przeszłości nie dostrzegano i nie rzadko zaprzeczano im w praktyce, co prowadziło do 

wzajemnej wrogości. Antyjudaizm i antysemityzm są grzechem przeciwko miłości bliźniego, grzechem 

niweczącym prawdę o chrześcijańskiej tożsamości i dlatego ich kategorycznego potępienia nie można 

łagodzić przez uwarunkowania kulturowe, polityczne czy ideologiczne, w jakich antyjudaizm i 

antysemityzm występowały w przeszłości. Oczyszczenie pamięci, do którego z taką mocą wzywał św. Jan 

Paweł II, a którego dokonał oficjalnie także Episkopat Polski, wypływa z odróżnienia autentycznych 

wymogów chrześcijaństwa od partykularnych zachowań tych jego członków, którzy wypaczyli przesłanie 

Ewangelii. Wyznanie grzechu antysemityzmu jest dojrzałym owocem nawrócenia i wiary w Ewangelię. 

Wypływa ono z najgłębszych religijnych i moralnych źródeł chrześcijaństwa".  

   

ZAKOŃCZENIE  
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Na koniec odmówmy więc modlitwę św. Jana Pawła II w intencji narodu żydowskiego:  

   

„Boże Abrahama, 

Boże Proroków, 

Boże Jezusa Chrystusa  

   

W Tobie zawarte jest wszystko, 

Do Ciebie zmierza wszystko, 

Ty jesteś kresem wszystkiego. 

 

Wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za naród żydowski, 

który - ze względu na swoich przodków - jest Tobie nadal bardzo drogi. 

 

Wzbudzaj w nim nieustanne coraz żywsze pragnienie  

zgłębienia Twojej prawdy i Twojej miłości. 

 

Wspomagaj go, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość  

mógł objawiać światu moc Twego błogosławieństwa. 

 

Wspieraj go, aby doznawał szacunku i miłości ze strony tych,  

którzy jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez niego cierpień,  

oraz tych, którzy solidarnie, w poczuciu wzajemnej troski,  

wspólnie odczuwają ból zadanych mu ran. 

 

Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach,  

aby niezmiennie wierne Tobie trwały w tym,  

co stanowi szczególną tajemnicę ich powołania. 

 

Umocnij wszystkie pokolenia, aby dzięki ich świadectwu ludzkość pojęła,  

że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkość 

i że Ty, Boże, jesteś dla wszystkich narodów początkiem, i ostatecznym celem. 

 

Amen".  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dzień Życia Konsekrowanego, 2.2.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Dary hierarchiczne i charyzmatyczne w życiu konsekrowanym. Dzień Życia 

Konsekrowanego (Katedra Poznańska - 2.2.2016).  

   

W tegoroczne święto Ofiarowania Pańskiego kończy się Rok Życia Konsekrowanego. Był to czas wielu 

wydarzeń organizowanych przez Kościół w Polsce. W tym okresie miała miejsce modlitwa i refleksja na 

temat życia konsekrowanego w jego rozmaitych formach: zakonów i zgromadzeń zakonnych, instytutów 

świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego, dziewic, wdów konsekrowanych i pustelników. Dzisiaj chcę 

wyrazić moją wdzięczność wszystkim, którzy zaangażowali się w te inicjatywy i wydarzenia.  
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Dziś koniec Roku Życia Konsekrowanego przypada w czasie trwania Nadzwyczajnego Jubileuszu 

Miłosierdzia. Ten znaczący splot wydarzeń przypomina nam z kolei, że w głoszeniu orędzia o Bożym 

Miłosierdziu wielką rolę odegrały i odgrywają osoby konsekrowane. Ich życie - jeśli jest autentyczne - to 

także polega na ofiarowaniu siebie, po to, by poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo doświadczać 

miłosierdzia i dzielić się nim z innymi. Nie ma bowiem miłosierdzia bez poświęcenia i ofiary, wyrzeczenia 

się własnych planów, ambicji i dóbr (por. List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego 

- 2.2.2016).  

W dzisiejszym Dniu Życia Konsekrowanego przypominamy sobie nade wszystko wielkie dzieło Ducha 

świętego, który - prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy i jednocząc go we wspólnocie - uposaża go w 

rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy kieruje nim oraz przyozdabia go 

swoimi owocami (por. Ef 4,11-12, 1 Kor 12,4, Gal 5,22), (Lumen gentium, 4).  

   

„Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jakim bogactwem jest dla wspólnoty kościelnej dar życia konsekrowanego 

w całej różnorodności jego charyzmatów i instytucji. Razem dziękujemy Bogu za Zakony i Instytuty 

zakonne, kontemplacyjne lub prowadzące dzieła apostolskie, oraz za Stowarzyszenia życia apostolskiego, za 

Instytuty świeckie i za inne grupy osób konsekrowanych, jak również za tych wszystkich, którzy w ukryciu 

swego serca oddają się Bogu poprzez szczególną konsekrację" (Vita consecrata, 2).  

   

Relacja darów hierarchicznym do darów charyzmatycznych będzie też tematem naszej dzisiejszej refleksji i 

zastanowienia.  

   

1. NOWY TESTAMENT  

   

Co mówi nowy Testament o wspomnianych hierarchicznych i charyzmatycznych darach? Z pewnością nie 

znajdziemy w nim usystematyzowanego i kompletnego nauczania na temat obu tych darów, niemniej jednak 

ukazuje nam on kierunek, w jakim powinna iść praktyka kościelna.  

   

a. O darach hierarchicznych wspomina List św. Pawła do Efezjan: „Każdemu zaś z nas została dana łaska 

według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych 

ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania 

posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego 

poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa" (Ef 4, 7.11-

13)  

   

W Kościele istnieją przede wszystkim posługi urzędowe, czyli te, które wywodzą się z sakramentu 

kapłaństwa. Pan Jezus bowiem wybrał i ustanowił Apostołów zarodkiem ludu Nowego Przymierza i 

zaczątkiem nowej hierarchii, powierzając im mandat nauczania wszystkich narodów (Mt 28,19) oraz 

kształcenia i kierowania kapłańskim ludem.  
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Posługi urzędowe są łaską, i to nie tylko dla tych, którzy je sprawują, ale przede wszystkim dla całego 

Kościoła. W nich się wyraża i urzeczywistnia ów szczególny typ uczestnictwa w kapłaństwie Jezusa 

Chrystusa, który różni się nie tylko stopniem, ale samą istotą od uczestnictwa, jakie przez chrzest i 

bierzmowanie mają w nim wszyscy wierni. Z drugiej strony, kapłaństwo urzędowe pozostaje zasadniczo na 

usługach królewskiego kapłaństwa wszystkich wiernych i jemu jest przyporządkowane.  

Stąd zapewnienie i wzrost jedności w Kościele, zwłaszcza w ramach spełniania różnych i 

komplementarnych posług, wymaga od pasterzy, by traktowali swój urząd nie inaczej, jak tylko jako służbę 

wobec całego Ludu Bożego (por. Hbr 5,1), od świeckich zaś, by posługę kapłanów uznali za element 

niezbędny dla swojego życia i swojego udziału w misji Kościoła.  

   

b. O darach charyzmatycznych z kolei pisze Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian: „Różne są dary łaski 

(charismata), lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania (diakoniai), ale jeden Pan; różne są 

wreszcie działania (energemata), lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś 

objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu 

umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu 

łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu 

rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś 

sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce" (1 Kor 12, 4-11).  

   

Duch Święty, który powierza Kościołowi różne posługi, równocześnie ubogaca go w szczególne dary i 

zdolności, które nazywamy charyzmatami. Mogą one przybierać najrozmaitsze formy. Charyzmaty, czy to 

nadzwyczajne, czy też proste i pokorne, dzięki Duchowi Świętemu, który w nich jest, działają zawsze, 

pośrednio lub bezpośrednio, dla dobra Kościoła. Przykładem tego rodzaju charyzmatu był dla nas Ojciec 

Jan Góra, twórca ruchu lednickiego.  

Charyzmaty winny być przyjmowane z wdzięcznością zarówno przez tych, którzy je otrzymują, jak i przez 

wszystkich członków Kościoła. W nich bowiem szczególnie obficie objawia się łaska zapewniająca 

apostolską żywotność i świętość całemu Ciału Chrystusa, pod warunkiem, że pochodzą one naprawdę od 

Ducha i są używane rzeczywiście zgodnie z Jego natchnieniem. Dlatego zawsze należy się starać o właściwe 

rozpoznanie charyzmatu. W praktyce bowiem, „działanie Ducha Świętego, który tchnie tam, gdzie chce, nie 

zawsze jest łatwe do rozpoznania i przyjęcia. Wiemy, że Bóg działa we wszystkich chrześcijanach, i 

zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielki pożytek niosą charyzmaty zarówno poszczególnym ludziom, jak 

całej chrześcijańskiej wspólnocie. Niemniej jesteśmy również świadomi wielkiej mocy grzechu, który stara 

się wprowadzić niepokój i zamęt w życie wiernych i wspólnot.  

2. W ŻYCIU KONSEKROWANYM  

   

a. W ten sposób Paweł postrzegał rolę urzędów i charyzmatów, lecz w historii Kościoła zauważymy liczne 

wypaczenia jego myśli. Jedne wypaczenia polegają na przeakcentowaniu roli charyzmatów z równoczesnym 

niedowartościowaniu struktury hierarchicznej. Inne odwrotnie, akcentują wyłącznie rolę hierarchii i 

urzędów, zapominając o tym, że Duch Święty jest również dawcą darów charyzmatycznych. 

Najbardziej zgubnym w skutki było wystąpienie Montana (II w.), którego celem było stworzenie wspólnoty 

o charakterze wyłącznie charyzmatycznej, pozbawionej jakichkolwiek urzędów. Twórca ruchu odrzucił 

hierarchię kościelną, uznając ją za element hamujący działanie Ducha Świętego. W takiej sytuacji Kościół 

musiał podjąć radykalne kroki, które miały zapobiec niebezpieczeństwom, jakie wynikały z tego 
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stanowiska. Obrońcy elementu urzędowego popadli jednak w drugą skrajność, gdyż wyrazili pogląd, że 

Kościół może, a nawet musi się obyć bez charyzmatów, które rzekomo byłyby cechą tylko pierwszych 

wspólnot.  

   

Mimo tego, w późniejszych dziejach Kościoła pojawią się bardzo dynamiczne ruchy charyzmatyczne, które 

przyczyniały się do jego wewnętrznej odnowy. Przykładem tego był franciszkanizm, któremu początek dał 

wielki charyzmatyk średniowiecza - św. Franciszek z Asyżu. Temu wielkiemu reformatorowi udało się 

pogodzić postępowanie według natchnień Ducha Świętego i całkowite posłuszeństwo wobec hierarchii 

Kościoła; co więcej, otaczał on wielkim szacunkiem i miłością nie tylko papieży i biskupów, ale wszystkich 

księży. Obok niego można wymienić wielu innych zakonodawców czy odnowicieli, których przykład życia 

prowadzi do wniosku, że Kościół nie może się obyć bez darów charyzmatycznych, które muszą współistnieć 

z jego hierarchią.  

   

„Dominującym elementem charyzmatu jest ‘żar przenikający do głębi duszę, która pragnie się upodobnić do 

Chrystusa, aby dawać świadectwo o wybranym aspekcie Jego tajemnicy', aspekt ten ma się urzeczywistniać 

i rozwijać w autentycznej tradycji Instytutu, zgodnie z jego Regułą, Konstytucjami i Statutami" (Vita 

consecrata, 36).  

   

b. Problem współistnienia charyzmatów i urzędów w Kościele nie został oficjalnie rozwiązany aż do Soboru 

Watykańskiego II. Dopiero w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele czytamy: „[Duch Święty] prowadząc 

Kościół do wszelkiej prawdy (por. J 16, 13) i jednocząc we wspólnocie i w posłudze, uposaża go w rozmaite 

dary hierarchiczne i charyzmatyczne, i przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami swoimi go 

przyozdabia (por. Ef 4, 11-12; 1 Kor 12, 4; Ga 5, 22)" (KK 4). Sobór stwierdza też, że oba te elementy, 

które konstytuują Kościół pochodzą, od Ducha Świętego i stanowią narzędzia, którymi kieruje On tą 

wspólnotą, a także przyozdabia swoimi owocami.  

   

Wspomniana konstytucja podkreśla obowiązek rozpoznawania charyzmatów i stwierdzania ich 

autentyczności, jaki spoczywa na przełożonych w Kościele. Mają oni prawo do osądzania ich prawdziwości 

i utrzymywania ich przejawów w należytych granicach, do kierowania rozwojem tych darów. Kościół 

instytucjonalny nie może jednak wypełniać wszystkiego, co potrzebne jest mu do życia i rozwoju, na polu 

wiary potrzebni są również charyzmatycy. Ważne jest też to, że hierarchia Kościoła posiada w sobie 

autorytet, jakiego nie posiada żaden urząd świecki. Urząd kościelny jest swego rodzaju charyzmatem dla 

innych charyzmatów.  

   

Jakie istnieją owe kryteria autentyczności charyzmatu?  

   

 najpierw jest to prymat powołania każdego chrześcijanina do świętości.  

 następnie zaangażowanie w głoszenie misyjne Ewangelii.  

 potem wyznanie wiary katolickiej.  

 świadectwo komunii z całym Kościołem.  

 szacunek do innych elementów charyzmatycznych Kościoła. 
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 akceptacja próby w rozeznaniu charyzmatów. 

 obecność duchowych owoców takich jak miłość, radość, pokój. 

 wymiar społeczny ewangelizacji. 

 

c. „W życiu konsekrowanym funkcja Przełożonych, także lokalnych, miała zawsze wielkie znaczenie 

zarówno dla życia duchowego, jak i dla spełniania misji. W ostatnich latach poszukiwań i przemian można 

było czasem odczuć potrzebę rewizji urzędu Przełożonego. Trzeba jednak uznać, że kto sprawuje władzę, 

nie może zrzec się swojej funkcji pierwszego zwierzchnika wspólnoty, który przewodzi braciom i siostrom 

w drodze duchowej i apostolskiej.  

   

Środowiska, w których silne są wpływy indywidualizmu, niełatwo jest skłonić do uznania i akceptacji 

funkcji, jaką władza spełnia dla dobra wszystkich. Należy zatem potwierdzić znaczenie tego zadania, które 

jest konieczne po to właśnie, aby umocnić braterską komunię i nie udaremnić ślubu posłuszeństwa" (Vita 

consecrata, 43).  

   

Toteż żaden charyzmat nie zwalnia z obowiązku zachowywania łączności i posłuszeństwa wobec pasterzy 

Kościoła. Sobór wyraźnie mówi, że „sąd o ich [charyzmatów] autentyczności i o właściwym wprowadzaniu 

ich w czyn należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy szczególnie powołani są, by nie gasić 

Ducha, lecz doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co dobre (por. 1 Tes 5, 12 i 19-21)", tak aby 

wszystkie charyzmaty w swojej różnorodności i komplementarności współdziałały na rzecz wspólnego 

dobra.  

   

„Warto przypomnieć, że koordynując swoją służbę Kościołowi powszechnemu z posługą na rzecz Kościoła 

partykularnego, Instytuty nie mogą powoływać się na swą uprawnioną autonomię ani nawet na przywilej 

egzempcji, który wielu z nich przysługuje, aby uzasadnić decyzje w swej istocie sprzeczne z wymogami 

organicznej komunii i zdrowego życia kościelnego. Decyzje dotyczące działalności duszpasterskiej osób 

konsekrowanych powinny być podejmowane i realizowane w ramach szczerego i otwartego dialogu między 

Biskupami a Przełożonymi różnych Instytutów. Szczególna troska Biskupów o powołanie i misję Instytutów 

oraz szacunek, jaki Instytuty okazują posłudze Biskupów przez gotowość do realizacji ich konkretnych 

wskazań pasterskich dotyczących życia diecezji, to dwie ściśle ze sobą związane formy jedynej miłości 

eklezjalnej, która nakazuje, by wszyscy służyli organicznej komunii całego Ludu Bożego, tak 

charyzmatycznej jak i hierarchicznej" (Vita consecrata, 49).  

   

d. Jakie korzyści wynikają z istnienia w Kościele struktury hierarchicznej, a jakie z charyzmatycznej? 

Struktura hierarchiczna jest czynnikiem budującym ład we wspólnocie, zapewniającym trwałość kościelnej 

społeczności, a także posiada „niezawodną możliwość dotarcia do zbawczej łaski i objawionej prawdy". Ten 

wymiar Kościoła charakteryzuje się widzialnością, stabilnością, odpornością i nadrzędnością. Wszystkie te 

cechy są konieczne do kontynuacji zbawczego dzieła Chrystusa w Kościele.  

   

Dopełnia je wymiar charyzmatyczny, dzięki któremu dokonuje się szczególnie intensywne działanie Ducha 

Świętego. Celem tego „oddolnego' działania są konkretne osoby, a cechuje go niesamowita różnorodność, 

jakościowe bogactwo dopasowane do naturalnego wyposażenia ludzkiej osoby i rozwijające je często poza 
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granice ludzkich możliwości. Całe to bogactwo dawane jest konkretnej osobie do dzielenia się nim z innymi 

we wspólnocie, gdyż charyzmat ma służyć zbawieniu innych. Oznacza to, że chrześcijanie nie mogą żyć 

tylko dla siebie, ale swą egzystencję powinni uczynić „pro-egzystencją" dla innych, dla Kościoła  

   

Kościołowi nie wolno „zrezygnować z charyzmatu na rzecz urzędu ani też promować jednostronnie 

charyzmat ze stratą na rzecz urzędu. Zarówno jeden, jak i drugi wymiar życia Kościoła jest ważny i 

konieczny dla jego prawidłowego funkcjonowania. Każdy z nich zachowuje swoją specyfikę, swój 

niezależny charakter, swoje wewnętrzne bogactwo i zarazem swoją jedyność, która nie pozwala 

podporządkować się całkowicie drugiemu, broniąc się przed negatywnym zubożeniem. Istniejące między 

nimi napięcie jest więc, można powiedzieć, wskazane, potrzebne i twórcze" (Z.J. Kijas).  

   

Rozdzielenie w Kościele nierozerwalnych elementów charyzmatycznego i instytucjonalnego mogłoby 

doprowadzić do poważnych zagrożeń. Charyzmaty bowiem są zaczynem żywotności i wolności, a także 

mogą przeciwdziałać skostnieniu, formalizmowi, przeciętności, biurokracji i rutynie, które zagrażają 

elementom tworzącym strukturę Kościoła. Z drugiej strony niosą one za sobą także niebezpieczeństwa: 

wzburzenia, przesadnego oczekiwania nadzwyczajnych zjawisk, którym może się przeciwstawiać struktura 

hierarchiczna Kościoła - idealnym rozwiązaniem byłoby zatem wzajemne przenikanie się tych dwóch 

elementów (por. O. Wiktor Tokarski OFM, Charyzmaty).  

   

Dzięki temu w Kościele nie istnieje sprzeczność między wymiarem instytucjonalnym a wymiarem 

charyzmatycznym. „Obydwa te wymiary są równie istotnymi elementami Bożej konstytucji Kościoła 

założonego przez Chrystusa, ponieważ obydwa przyczyniają się do uobecnienia w świecie tajemnicy 

Chrystusa i Jego zbawczego dzieła. Obydwa też prowadzą - właściwymi sobie drogami - do odnowy 

samoświadomości Kościoła, który w pewnym sensie sam jest ‘ruchem', w nim bowiem dokonuje się w 

czasie i przestrzeni misja Syna za sprawą Ojca w mocy Ducha Świętego" (Jan Paweł II, Jesteście 

bogactwem Kościoła. Przesłanie Jana Pawła II do uczestników Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych 

- 27.05.1998)  

   

Zapewnienie właściwej proporcji między urzędem a charyzmatem może nastąpić tylko i wyłącznie na 

płaszczyźnie miłości, jest ona bowiem czynnikiem regulującym całe życie Kościoła. Jeśli charyzmaty są 

prawdziwe, to budują wspólnotę miłości, jaką jest Kościół. R. Laurentin pisze: „Złotą zasadą wszelkich 

rozwiązań jest wzajemna miłość, miłość boska - to promieniowanie Ducha Świętego - która wprowadza 

harmonię w różnice, zbieżność rozbieżności, pojednanie podziałów, jedność różnorodności, podsuwając 

rozeznanie, które pozwoliło Pawłowi zaprowadzić porządek i hierarchię wśród charyzmatów". Miłość 

gwarantuje wewnętrzną otwartość Kościoła na indywidualne bogactwo jego członków i respektuje obecność 

urzędu.  

ZAKOŃCZENIE  

   

Módlmy się na koniec do Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Maryjo - któraś wspierała pierwszą 

wspólnotę apostołów, w której „wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie" (Dz 1,14) - do Ciebie się 

zwracamy, abyś pomagała Kościołowi w stawaniu się dla współczesnego świata wymownym znakiem 

miłości Boga do wszystkich ludzi. Wstawiaj się za nami, aby ludowi chrześcijańskiemu nie zabrakło osób 
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konsekrowanych, sług Bożej radości. Niech wzrasta liczba osób konsekrowanych, które pójdą pod prąd, 

realizując rady ewangeliczne ubóstwa, czystości i posłuszeństwa i które w sposób profetyczny będą 

świadczyć o Chrystusie i Jego wyzwalającym orędziu zbawienia. Pomóż nam powiedzieć całym naszym 

życiem: „Oto idę [...] abym spełniał wolę Twoją, Boże" (Hbr 10,7).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, I niedziela Wielkiego Postu, 14.2.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Węże i żmije zdepczesz bez urazy. I niedziela Wielkiego Postu (Katedra 

Poznańska - 15.02.2016).  

   

Obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy w Środę Popielcową wielkopostną drogę pokuty, która 

zmierza do radości zmartwychwstania. A dzisiaj - w I Niedzielę Wielkiego Postu - liturgia przybliża nam 

scenę kuszenia Jezusa, która zapowiada trzy kardynalne pokusy, jakim podlega każdy chrześcijanin.  

   

   

1. KUSZENIE JEZUSA  

   

Ten, który na brzegu Jordanu stanął w jednym szeregu z grzesznikami przyjmującymi chrzest, na pustyni 

potwierdza, że pragnie wyzwolić ludzkość od grzechu, nawiązując głęboką solidarność z grzesznym 

człowiekiem. przygotowany przez czterdziestodniowy post i pełen Ducha Świętego toczy walkę z szatanem. 

Pustynia stała się dla Zbawiciela nie tylko miejscem odosobnienia, postu i modlitwy, ale również polem 

walki z szatanem. Polem zwycięstwa nad trzema pokusami, które - według nauki św. Jana - stanowi 

zarzewie grzechu („Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała [epithymia tês sarkos], 

pożądliwość oczu [epithymia tôn ofthalmôn] i pycha tego życia [alazoneia tou biou] nie pochodzi od Ojca, 

lecz od świata" - 1 J 2,16).  

   

a. pierwsze kuszenie - prymat Słowa Bożego  

   

I tak w pierwszym kuszeniu szatan stara się wzbudzić u Jezusa pożądliwości ciała. Pełen Ducha Świętego 

Jezus, przebywając na pustyni „Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód" (Łk 4,2). Korzystając 

z wyczerpania postem, szatan podsuwa Jezusowi następującą myśl: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz 

temu kamieniowi, żeby się stał chlebem" (Łk 4,3), abyś mógł zaspokoić swój głód. Chodzi tutaj o naturalną 

potrzebę, która nie ma w sobie nic zdrożnego. Jednakże szatan nadaje tej naturalnej potrzebie pokarmu 

charakter pokusy (por. Jan Paweł II, Homilia na 1 niedzielę Wielkiego Postu - 5.03.1995).  

   

Chrystus odrzuca szatańską - niby to życzliwą - radę, odpowiadając mu słowami Pisma: „Napisane jest: Nie 

samym chlebem żyje człowiek" (Łk 4,4). Odpowiadając w ten sposób kusicielowi, Jezus odniósł się do 

próby, na którą byli wystawieni Izraelici na pustyni. Biblia tak o niej mówi: „Pamiętaj na wszystkie drogi, 

którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i 

poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił 
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cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko 

chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. [...] Strzeż więc nakazów 

Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami, by żyć w bojaźni przed Nim" (Pwt 8,2-6).  

   

Nasz Zbawiciel rozwinie później ten temat w Kazaniu na Górze, mówiąc: „Nie troszczcie się więc zbytnio i 

nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko 

poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się 

naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane" (Mt 6,31-33).  

   

Pan nasz wiedział, że ludzi zazwyczaj bardziej interesuje chleb doczesny aniżeli niebieski: „Szukacie Mnie 

nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, 

który ginie, ale o ten, który trwa na wieki..." (J 6,26-27). Dlatego w Jego odpowiedzi udzielonej szatanowi 

nie kryje się żaden nakaz odrzucenia potrzeb materialnych, a jedynie stwierdzenie, że potrzeby te są czymś 

istotnym, lecz nie najistotniejszym. Życie wieczne człowieka zależy od pokarmu, jakim jest Słowo Boże.  

   

Chrystus mógł dokonać przemiany kamieni w chleb, skoro mógł zmienić wodę w wino w Kanie Galilejskiej 

(J 2,1-10). Było jednak korzystniejsze dla ekonomii zbawienia, aby Zbawiciel zwyciężył przebiegłość diabła 

nie poprzez moc swojego bóstwa, lecz poprzez pokorę swego człowieczeństwa.  

b. drugie kuszenie - cześć boska dla Stwórcy  

   

Następna z kolei pokusa odpowiada temu, co wedle św. Jana nazywa się pożądliwością oczu. Po pierwszej 

nieudanej próbie diabeł wyprowadza Jezusa na górę wysoką, gdzie w „oka mgnieniu" Jezus doznaje wizji 

(Grzegorz Wielki, Dialogi, II, 35). „Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili 

wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę [władzę] i wspaniałość tego 

wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, 

wszystko będzie Twoje».  

   

Pożądliwość oczu łączy się u człowieka z chęcią, a raczej z żądzą posiadania. Samo w sobie, posiadanie 

różnych dóbr jest rzeczą zamierzoną dla człowieka przez Boga. Stwórca od początku oddał człowiekowi 

widzialny świat i powiedział mu: „Czyń sobie ziemię poddaną!" (por. Rdz 1,28). Jednakże pożądliwość 

oczu zamienia posiadanie różnorodnych dóbr, które są człowiekowi potrzebne do życia w żądzę posiadania, 

w chęć posiadania dla posiadania, aby jak najwięcej mieć, aby mieć wszystko. To „mieć" staje się 

ważniejsze od „być", jak słusznie przypomniał Sobór (Gaudium et spes, 35). Jest to w szczególny sposób 

pokusa człowieka naszej epoki, która w stopniu dotychczas nieznanym rozwinęła u człowieka żądzę 

posiadania (por. Jan Paweł II, Homilia na 1 niedzielę Wielkiego Postu - 5.03.1995).  

   

Również i tę pokusę Jezus odrzuca, odwołując się do słów Pisma Świętego: „Napisane jest: Panu, Bogu 

swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz" (Łk 4, 8; por. Pwt 6,13). W tej 

odpowiedzi Jezus nie odwołuje się do samego posiadania, ale godzi w to, co kusiciel chciał uzyskać w 

zamian za posiadanie: a mianowicie bałwochwalstwo. W zamian za hołd złożony „stworzeniu" - jakim jest 
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ostatecznie upadły anioł - Jezus miałby otrzymać od „stworzenia" władzę nad całym zamieszkałym 

światem. W dość podobny sposób Apokalipsa mówi o władzy przekazanej starożytnemu Rzymowi przez 

szatana (Ap 13,2). Jezus oddaje cześć boską tylko i wyłącznie Stwórcy. Od Niego też otrzyma wszelką 

władzę.  

   

c. trzecie kuszenie - rezygnacja z kuszenia Boga  

   

Trzecia pokusa odpowiada trzeciej wśród pożądliwości, którą św. Jan nazywa pychą żywota. Szatan 

„Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem 

Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na 

rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień»" (Łk 4,9-11). Jezus miałby 

wystawić Boga na próbę, domagając się od Niego cudownego ocalenia swego życia od pewnej śmierci. 

Ażeby skłonić Jezusa do ulegnięcia tej pokusie kusiciel przedstawia ją jako wyraz bezgranicznego zaufania 

Bożej Opatrzności: „Patrzcie, oto rzucił się z wysokości narożnika świątyni i nic mu się nie stało!".  

   

Szatan otrzymuje odpowiedź nieodwołalną: „Powiedziano: nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga 

swego" (Łk 4,12). To zdanie ma poniekąd podwójne znaczenie: po pierwsze oznacza, że nie wolno dla 

zaspokojenia pychy żywota kusić Boga, po drugie Jezus oznajmia, że może pokonać każdą pokusę szatana. 

Jezus nie domaga się od Boga cudownej ochrony swojego życia w zamian za swoje trudy. On powierza 

Bogu swój los bez żadnych zastrzeżeń. Nie domaga się żadnej doczesnej nagrody za święte życie.  

   

Mogąc strącić szatana do piekła, nasz Zbawiciel nie użył swojej mocy a jedynie powtórzył treść Słowa 

Bożego, dając nam przykład bezgranicznej cierpliwości. Uczynił tak, abyśmy za każdym razem kiedy 

cierpimy ze strony ludzi niegodziwych, odpowiadali raczej pouczeniem niż zemstą (por. Grzegorz Wielki, 

Hom. 16).  

   

Jezus jednoznacznie zwyciężył złego ducha poprzez trzy wzajemnie wspierające się zachowania. Najpierw 

przez potwierdzenie prymatu Słowa Bożego w życiu człowieka wiary. Przez oddanie czci boskiej 

Stworzycielowi a nie stworzeniu. Przez uniknięcie pokusy wystawiania Boga na próbę.  

   

2. KUSZENIE CZŁOWIEKA  

   

a. W ten sposób nasz Zbawiciel „'doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem 

grzechu', chciał być kuszony przez diabła, aby pokazać, że również Jego uczniowie tak jak On będą 

wystawieni na pokuszenie oraz aby wskazać, jak się trzeba zachować w momencie pokusy. Dla tego, kto 

błaga Ojca, by nie był kuszony nad siły i aby nie uległ pokusie, dla tego, kto nie szuka okazji do grzechu, 

kuszenie nie oznacza popełnienia grzechu, lecz jest raczej okazją do wzrostu, poprzez pokorę i czujność, w 

wierności i zgodności życia z wiarą" (Reconciliatio et paenitentia, 26)  
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Św. Augustyn powie o chrześcijaninie: „Życie nasze w pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, 

ponieważ postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. 

Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się 

poprzez walkę, a walczyć można tylko wówczas, gdy się stanie w obliczu pokusy i nieprzyjaciela" 

(Komentarz do Psalmu 61, 2-3). Z tego też powodu całe życie ludzi, czy to jednostkowe, czy zbiorowe, 

przedstawia się jako jedna wielka, dramatyczna walka.  

   

Walka ta trwać będzie aż do końca czasów, ponieważ człowiek - stworzony przez Boga w stanie 

sprawiedliwości - za podszeptem Złego już na początku swojej historii nadużył swojej wolności, 

przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć swój cel poza Nim. Poznawszy Boga, nie oddał Mu czci jako 

Bogu, lecz zaćmione zostało jego bezrozumne serce i służył raczej stworzeniu niż Stworzycielowi. W ten 

sposób człowiek - wzbraniając się uznać Boga za swój początek - zburzył swoją autentyczną relację do 

swego celu ostatecznego, a także swoje nastawienie w stosunku do siebie samego, czy do innych ludzi i 

wszystkich rzeczy stworzonych. Stąd człowiek stał się wewnętrznie rozdarty (por. KDK, 13).  

   

b. Przykład dany przez Jezusa jest tym bardziej wymowny, im bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że 

działanie szatana i innych złych duchów - jak uczy Pismo Święte - obejmuje cały świat. Cały świat - powie 

św. Jan - leży w mocy złego" (1J 5,19). W „roli", jaką jest świat diabeł zasiewa chwasty, starając się 

wyrywać z ludzkich serc to dobro, które zostało w nich „zasiane" (por. Mt 13,38-39). Szatan działa także 

dziś. Jego obecność nasila się w miarę jak człowiek i społeczeństwo oddala się od Boga.  

   

Również dzisiaj pozostaje on „zabójcą", czyli niszczycielem życia nadprzyrodzonego, które Bóg od 

początku zaszczepił w człowieku. Stara się zniszczyć życie według prawdy, życie dla dobra, 

nadprzyrodzone życie łaski. Dlatego autor Księgi Mądrości powie: „śmierć weszła na świat przez zawiść 

diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą" (Mdr 2,24).  

Ten fakt pozwala nam lepiej zrozumieć, dlaczego Pan Jezus w tak stanowczy sposób zakończył modlitwę 

Pańską: „nie wódź nas na pokuszenie", wybaw nas od Złego. Spraw, abyśmy nie grzeszyli 

nieposłuszeństwem, do którego namawia nas ten, który od samego początku był nieposłuszny.  

   

c. Rzecz jasna, działalność szatana nie eliminuje wolnej woli człowieka ani jego odpowiedzialności, nie 

niweczy też zbawczego działania Chrystusa. Chodzi raczej o konflikt pomiędzy siłami zła a siłą odkupienia. 

Historia nie znajduje się bowiem w rękach ciemnych mocy, zdana jedynie na przypadek czy tylko ludzkie 

decyzje. Ponad szaleństwem złowrogich sił, nad gniewnym atakiem szatana, ponad licznymi plagami i złem 

wznosi się Bóg, najwyższy Władca historii. On prowadzi historię zbawienia w sposób mądry ku porankowi 

nowego nieba i nowej ziemi, wyśpiewywanemu w części końcowej Księgi Apokalipsy (Ap 21-22).  

W sytuacji walki duchowej, w jakiej się znajdujemy, Kościół podsuwa nam dawne i nowe broń do 

codziennej walki z podszeptami kusiciela. Jest nią modlitwa, sakramenty, pokuta, uważne słuchanie i 

urzeczywistnianie Słowa Bożego w życiu, czujność i post. Matka Kościół zachęca nas do wewnętrznej 

walki, która decyduje o kształcie naszego życia. Zwycięstwo - tak w życiu osobistym, jak i społecznym - 

możemy przygotować jedynie przez oczyszczenie naszego sumienia. Gdy to się stanie - mówi Psalm 91 - 

wówczas:  
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„węże i żmije zdepcesz bez urazy,  

a lwa i smoka twój uśmiech pokona,  

Pan bo cię weźmie pod swoją opiekę,  

Pan cię wyniesie nad braci, da sławę,  

pomoże przebrnąć zdradną życia rzekę,  

a będzie długie, czcigodne i prawe".  

(Ps 91; przeł. B. Drozdowski)  

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec - słowami św. Ambrożego - prośmy naszego Stwórcę: „O Panie, człowiek, który w raju zagubił 

wytkniętą mu drogę, jak mógłby bez przewodnika odnaleźć ją na pustyni, gdzie pokusy są tak liczne, 

wysiłek w zdobywaniu cnoty trudny, upadek w błędy łatwy? [...] Spraw, abyśmy szli Twoim śladem i mogli 

powrócić z pustyni do raju".  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, V niedziela Wielkiego Postu, 13.3.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Idź, a od tej chwili już nie grzesz! V niedziela Wielkiego Postu (Poznań, 

sanktuarium Krwi Pańskiej - 13.03.2016).  

Powoli dobiega końca czas Wielkiego Postu, za tydzień Niedziela Palmowa. Kończy się czas naszego 

nawrócenia i poprawy. W takim kontekście dzisiejsza liturgia Słowa Bożego podejmuje ostatnie próby 

zmierzające do przeprowadzenia zasadniczych zmian na lepsze w naszym życiu.  

   

1. IZAJASZ  

   

Najpierw prorok Izajasz przypomina o wyjściu Izraela z Egiptu. Nie chodzi tu tylko o przypomnienie 

przeszłości: „Oto ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie... Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny 

na pustkowiu" (Iż 43,18-19).  

Z Egiptu Bóg wyprowadził Izraela poprzez wielkie wody Morza Czerwonego. Z Babilonu wyprowadza 

przez wielką pustynię: „Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta 

polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany".  

   

Słowami proroka Pan Bóg wprowadza nas w chrześcijański sens historii. Wydarzenia minione stają się 

jakby wielkim proroctwem o przyszłości. Bóg miłosierny prowadzi swój lud do nowej Paschy, do nowego 

Przejścia od niewoli do wolności, aby ten lud, który sobie utworzyłem, mógł opowiadać moją chwałę (Iz 

43,21).  
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2. JEZUS  

   

a. Dzisiejsza Ewangelia przypomina zakaz potępiania bliźniego. „Nauczycielu, tę kobietę dopiero co 

pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować". Myślenie faryzeuszy jest 

proste: tam gdzie jest zbrodnia, tam też winna być kara. „A Ty co powiesz?" - pytają Jezusa. Gdyby Jezus 

uniewinnił kobietę, podeptałby jednocześnie Prawo Mojżesza. Gdyby ją potępił, zaaprobowałby postawę 

faryzeuszy. Jezus nie godzi się ani na jedno ani na drugie rozwiązanie. On wszystkich oskarżycieli postawił 

w stan oskarżenia. On upoważnia do wykonania wyroku tylko tego, kto nigdy nie naruszył Prawa.  

   

W jaki sposób tego dokonał? Jezus „schyliwszy się, pisał palcem po ziemi". Co pisał Jezus? Św. Hieronim 

był przekonany, że Jezus wypisywał grzechy poszczególnych oskarżycieli. Inni uważają, że Jezus zajął się 

pisaniem, bo nie chciał patrzeć na nienawistny wzrok faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Jeszcze inni są 

przekonani, że w ten sposób udowodnił, że nie pozwoli sobą manipulować. W tej przejmującej ciszy Jezus 

budził sumienie każdego z oskarżycieli.  

   

„Jezus zaapelował do sumienia każdego z obecnych. Prawo, obiektywna norma moralności ludzkich 

czynów, wyraża się zawsze poprzez sumienie, które przemawia we wnętrzu człowieka, oskarżając go o 

grzech. Odpowiedź Jezusa zabrzmiała w umysłach oskarżycieli w pewnym sensie tak: Czy sumienie wasze 

o nic was nie oskarża? Czy macie prawo potępić tę kobietę? A może i wy jesteście współwinni tych samych 

grzechów? Takie postawienie sprawy okazało się skuteczne. ... Każdy z oskarżycieli musiał sobie 

uświadomić, że i on nie jest bez grzechu. A w takim razie nie ma prawa do potępienia tej kobiety, a 

zwłaszcza nie ma moralnych podstaw do wykonania wyroku śmierci, jaki w tym przypadku przewidywało 

Prawo Mojżesza. W ten sposób Jezus ukazał swoim rozmówcom, że wyłączne prawo do karania 

grzeszników ma tylko Bóg oraz że Bóg nie chce przede wszystkim karać, ale zbawiać (por. Ez 18,23)! 

Jeszcze raz Jezus zajmuje wobec tradycji pozycję rzecznika nowej „ekonomii" moralnej, która wypełnia 

Prawo Mojżeszowe. Bóg, który za pośrednictwem Chrystusa daje kobiecie cudzołożnej możliwość 

odkupienia win, jest Bogiem bogatym w miłosierdzie.." (Jan Paweł II, Homilie na niedziele i święta, 

Kraków 2006, 174-175).  

   

Pisząc palcem po ziemi Jezus przypomniał, że wszyscy, którzy opuszczają Boga, źródło wody żywej, pójdą 

w niepamięć: „Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą 

zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, Pana" (Jer 17,13). A zatem gest Jezusa nie tylko ujawnił 

faryzeuszom ich grzeszność. On także pośrednio ukazał coś więcej. On dowiódł, że nikt z nich nie 

zachowuje Prawa (por. J 7,19). Nie podważając autorytetu Mojżesza, udowodnił, że każdy z faryzeuszów 

jest grzesznikiem.  

   

Będąc tego pewien, Jezus wypowiada słynne zdanie: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w 

nią kamieniem". Zostawia każdego z nich sam na sam z jego własnym sumieniem. Faryzeusze reflektując 

nad tym, zdali sobie sprawę z tego, że i oni są tylko grzesznikami i tak „ jeden po drugim zaczęli odchodzić, 

poczynając od starszych". Tymi słowami Jezus raz na zawsze pragnie wyplenić zajęcie szpicla śledzącego 

cudze grzechy.  
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Chyba w żadnym innym fragmencie Ewangelii, nie ma tak dobitnej i jednoznacznej konfrontacji Bożego i 

ludzkiego sposobu myślenia o grzechu. Zawiera on jakby podsumowanie i streszczenie Dobrej Nowiny o 

miłosierdziu Boga; „nie potępiaj, a nie będziesz potępiony!" „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo 

takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą" (Mt 7,1-2). 

Tylko człowiek bezgrzeszny może wydać sprawiedliwy wyrok na grzesznika. A zatem tylko Jezus - będąc 

jedynym Sprawiedliwym - mógł pierwszy rzucić kamieniem. On jednak zrezygnował z tego, ponieważ - 

podobnie jak Ojciec - „nie pragnie śmierci występnego, lecz by się nawrócił i żył" (Ez 33,11). Każde 

przebaczenie, odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem dokonuje się przez Chrystusa.  

   

b. Co mówi ta scena dzisiejszemu człowiekowi? Jezus nie chce nam przez nią powiedzieć, że cudzołóstwo 

nie jest grzechem. Zbawiciel mówi bowiem: „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim 

sercu dopuścił cudzołóstwa" (Mt 5,28). Mówi także: „Idź, a od tej chwili już nie grzesz".  

   

W naszym życiu istnieją - czego jasno dowodzi historia najnowsza - dwie dostępne formy 

samousprawiedliwienia. Pierwsza forma samousprawiedliwienia polega na kamienowaniu tych, którzy 

popełnili zło. Na bezwzględnym ich oskarżaniu i domaganiu się kary dla nich. A chociaż dzisiaj nie 

możemy rzucać kamieniami w drugich, bo tego zabrania prawo, to jednak możemy obrzucić go błotem 

naszej obmowy i krytyki. Bynajmniej nie dlatego, że nienawidzimy grzechu, lecz dlatego, że nie cierpimy 

grzesznika. Tym, którzy to czynią wydaje się, że jeśli publicznie atakują grzechy innych, to sami są od nich 

wolni. Występując jako stróże porządku moralnego, oddalają od siebie podejrzenie, że sami ten porządek 

naruszają.  

   

Druga forma samousprawiedliwienia polega na zaciekłej obronie ludzi, którzy popełnili zło. Ten kto za 

wszelką cenę chce obronić i wytłumaczyć Judasza, szuka w tym usprawiedliwienia dla siebie. Jeśli bowiem 

można dać rozgrzeszenie Judaszowi z tak wielkiego grzechu, to i ja wraz z moimi mniejszymi grzechami na 

pewno je otrzymam. Usprawiedliwianie innych staje się jedną z form usprawiedliwiania siebie.  

   

To zadziwiające z jakim uporem i gorliwością lubimy zwalczać grzechy innych ludzi. Gdybyśmy choć jeden 

procent tej energii wykorzystali dla usunięcia własnych wad i pracy nad własnym charakterem, dawno już 

bylibyśmy świętymi. Bo po pierwsze, nikt tak dobrze nie zna naszych wad jak my sami. Po drugie, nikt inny 

nie ma takiego wpływu na nas, jak my sami. Po trzecie, do nikogo nie mamy takiego zaufania, jak do 

samych siebie. Mamy więc optymalne warunki, aby coś ze sobą zrobić.  

My jednak zostawiamy siebie na boku, aby zajmować się innymi. Czyżby kierowała nami troska o drugiego 

człowieka? Raczej nie. To nie bezinteresowna troska o innych nami kieruje, lecz raczej sprytnie 

zakamuflowany mechanizm obronny, zwany popularnie obłudą. Polega on na tym, że przypisujemy innym 

nasze własne grzechy i przywary, aby w ten sposób odwrócić uwagę od siebie. Walczymy z cudzym 

grzechem, aby uwolnić się od walki ze swoim. Potępiamy surowo innych, aby samemu we własnych oczach 

wydać się lepszymi.  
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Jesteśmy często podobni do faryzeuszów. Uzurpujemy sobie prawo do osądzania i potępiania innych, do 

ferowania i wykonywania wyroków. Chrystus jest innego zdania. On nie jest obojętny na zło, ale nie cierpi 

obłudy, bo ta najskuteczniej zamyka nam drogę do nawrócenia.  

   

c. Chrystus, będąc jedynym prawdziwie Sprawiedliwym, który miał prawo rzucić na nią kamieniem, miał 

prawo potępić kobietę cudzołożną, nie potępia jej, lecz odsyła z pełnym miłości napomnieniem: „Idź, a od 

tej chwili już nie grzesz!" (J 8, 11). Dostrzegł jej grzech, ale podał rękę, wydobył z bagna grzechu, uchronił 

przed rękami uzbrojonymi w kamienie i odesłał wolną.  

Kobieta nie tłumaczyła się żadnymi okolicznościami łagodzącymi. Stała w poczuciu winy. Chrystus przyjął 

jej milczące wyznanie winy i przebaczył. „Idź, a od tej chwili już nie grzesz!", czyli przestań szkodzić samej 

sobie i innym. Odzyskaj swoją ludzką godność. Przez ten gest Jezus ukazuje prawdziwe oblicze Boga, który 

nie jest skory do potępiania grzesznego człowieka, lecz hojnie udziela mu miłosiernego przebaczenia, aby 

ten mógł rozpocząć nowe, święte życie. Jezus wezwał, by zerwała z grzechem, i to natychmiast, „od tej 

chwili". Z grzechem skutecznie można zerwać tylko natychmiast, nie można tego odkładać do jutra.  

   

Warto w tej scenie zwrócić uwagę jeszcze na jedno. U Boga nie uzyskuje się usprawiedliwienia przez 

tłumaczenie. Ludzie sądzą, że potrafią się przed Bogiem wytłumaczyć z wielu grzechów - różnymi 

okolicznościami, sytuacją, skłonnościami itp. To wielka pomyłka. Bóg usprawiedliwia jedynie tych, którzy 

mają odwagę przyznać się do winy i prosić o przebaczenie. Naszego tłumaczenia nie jest do niczego Bogu 

potrzebne. On wszystko zna doskonale. On potrzebuje tylko uznania winy i naszego żalu.  

Wychować kobiety, by umiały szanować swoją godność jako skarb cenniejszy niż życie, i wychować 

mężczyzn, by szanowali kobietę i bogactwo jej serca, to trudna sprawa. Jak daleko jesteśmy od właściwej 

postawy, świadczą najlepiej wzajemne oskarżenia. Kobiety oskarżają mężczyzn o to, że ich nie szanują, a 

mężczyźni oskarżają kobiety o to, że same się narzucają. Jeszcze smutniejszym jest fakt, że jedna kobieta 

nie umie szanować drugiej kobiety. Najprawdopodobniej naprawienie wzajemnej harmonii między 

mężczyzną a kobietą jest uzależnione od naprawienia wzajemnych odniesień kobiet do siebie i mężczyzn do 

siebie. Trzeba na nowo odkryć godność kobiety i same kobiety solidarnie muszą stanąć na jej straży. Wtedy 

i mężczyźni łatwiej dostrzegą wielkość tego skarbu.  

   

3. PAWEŁ  

   

Dopowiedzeniem do dzisiejszej Ewangelii jest refleksja św. Pawła Apostoła o potrzebie głębszego poznania 

Chrystusa (Flp 3,8). A poznać Chrystusa to znaczy nie pozostawać na poziomie sprawiedliwości 

pochodzącej z Prawa, ale tej sprawiedliwości, którą objawił nam Bóg przez krzyż Chrystusa.  

   

Gdy Paweł robi rachunek sumienia ze swego burzliwego życia, wyznaje, że Chrystus jest najważniejszą 

wartością jego życia: „Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa 

Chrystusa, Pana mojego". „Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał 

Chrystusa" (Flp 3,8). Od momentu nawrócenia, całe Jego życie zostało zorientowane na Chrystusa.  

   



1578 
 

Paweł ma świadomość tego, że był kiedyś wrogiem krzyża Chrystusowego, że jego życie jest obciążone 

grzechem, chociaż prześladował Kościół nie ze złej woli, ale z błędnego przekonania. Tym bardziej ceni 

sobie łaskę nawrócenia, która pozwala mu uczestniczyć w krzyżu Chrystusa jako źródle wiecznego 

zbawienia (Jan Paweł II, Homilie na niedziele i święta, Kraków 2006, 175).  

   

A jednocześnie Apostoł zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszystko już osiągnął. Jego podróż wiary jeszcze 

się nie skończyła: „Nie mówię, że już to osiągnąłem i już stałem się doskonałym, lecz .... pędzę ku 

wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie". Jest to droga coraz 

ściślejszego upodabniania się do Chrystusa, „do Jego śmierci, a potem także do Jego zmartwychwstania" 

(Flp 10,11).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Któż z nas nie potrzebuje Bożego miłosierdzia? kto nie ma niczego, co wymagałoby Jego przebaczenia? A 

zatem i my biegnijmy z entuzjazmem ku bliskiej już Wielkanocy, umocnieni przez doświadczeni Bożego 

miłosierdzia, które nieustannie - w sakramencie pokuty - otwiera przed nami swoje podwoje.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Niedziela Palmowa, 20.3.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Hosanna Synowi Dawidowemu. Niedziela Palmowa (Katedra Poznańska - 

20.3.2016).  

   

Niedziela Palmowa przypomina oczom naszej duszy tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. W liturgii tej 

niedzieli odtwarzamy wszystko, co Jezus wtedy mówił i czynił, co mówili i czynili Jego uczniowie oraz 

towarzyszące im tłumy. My nie tylko odtwarzamy historię, ale ją również uobecniamy. Podobnie jak tłumy 

towarzyszące Jezusowi, trzymamy w rękach gałęzie palmowe i wypowiadamy słowa, które wówczas były 

wypowiadane: „Błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie" (Łk 19,38).  

   

   

1. WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY  

   

a. O czym uczy nas to przybycie Jezusa na jego ostatnie święta paschalne? Z Ewangelii św. Jana 

dowiadujemy się najpierw, że Jezus - w czasie swojej publicznej działalności - uczestniczył nie w jednym, 

ale aż w trzech świętach paschalnych w Jerozolimie. Jego pierwsza Pascha związana była z oczyszczenie 

świątyni (J 2,13-25). Druga Pascha wiązała się z rozmnożeniem chleba (J 6,4). Z trzecia Paschą wiązała się 

Jego śmierć i zmartwychwstanie (J 12,1; 13,1).  
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Dzisiejsza Niedziela Palmowa nawiązuje właśnie do trzeciej Paschy Jezusa. Całą drogę prowadzącą na tę 

trzecią Paschę można nazwać po grecku anabasis, czyli wspinanie się Jezusa pod górę. Rozpoczyna się ono 

od Jeziora Genezaret (które leży ok. 200 m. poniżej poziomu morza), prowadzi do Jerozolimy (leżącej ok. 

800 m. powyżej poziomu morza), następnie na krzyż, aby - po zmartwychwstaniu - wstąpić do nieba (Hbr 

9,24).  

   

W tę ostatnią drogę Jezus wyruszył razem z Dwunastoma uczniami, lecz po drodze przyłączali się do Niego 

coraz liczniejsi pielgrzymi, tak że podczas wejścia do Jerycha towarzyszył mu już „wielki tłum" (Mk 10,46; 

Mt 20,29). Tam Jezus spotkał Bartymeusza, który nadał Jezusowi tytuł królewski: „Jezusie, Synu Dawida" 

(Mk 10,47). Po jego uzdrowieniu, Bartymeusz przyłączył się do tłumu towarzyszącego Jezusowi w jego 

wspinaczce.  

   

b. Kiedy dotarli do Betanii, wczesnym rankiem Jezus wyruszył stamtąd do świątyni. Najpierw nakazał 

przyprowadzić sobie przywiązanego źrebaka oślicy, którego nikt jeszcze nie dosiadał. Uczniowie mieli go 

odwiązać i powiedzieć ze Pan go potrzebuje. Słychać w tym echo błogosławieństwa przeznaczonego dla 

pokolenia Jakuba, o którym powiedziano, iż - kiedy przybędzie ten, który zdobędzie posłuch u narodów - 

wówczas „przywiąże swego osiołka do krzewu winnego" (Rdz 49,11). Być może w postaci tego zwierzęcia 

istnieje też jakaś aluzja do oślicy Balaama, która pomogła prorokowi wypowiedzieć zapowiedź nadejścia 

królowania Dawida: „Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska, wschodzi Gwiazda z 

Jakuba a z Izraela podnosi się berło" (Lb 24,17). Jezus przypisuje sobie królewskie prawo rekwirowania 

podwody; sam każe sprowadzić z pobliskiego Betfage osiołka i jedzie na nim do świątyni jerozolimskiej. 

Dzieje się to, co przed wiekami przepowiedział prorok Zachariasz: „oto król twój przychodzi do ciebie 

łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy" (Za 9,9).  

   

Gdy uczniowie przyprowadzili osiołka, zarzucili na niego płaszcze, po czym „wsadzili na nie Jezusa" (Łk 

19,35). Tu znowu dociera do nas echo innego starotestamentalnego wydarzenia, związanego z koronacją 

króla Salomona: „Weźcie ze sobą sługi waszego pana - powie król Dawid kapłanowi Sadokowi - a następnie 

posadźcie Salomona, mego syna, na moją własną mulicę i poprowadźcie go do Gichonu. Potem niech go 

tam namaszcza kapłan Sadok i prorok Natan na króla nad Izraelem" (1 Krl 1,33nn). Przyprowadzenie 

zwierzęcia, nałożenie na niego płaszcza (2 Krl 9,13), to gesty należące do obrzędu ustanowienia króla w 

Izraelu.  

   

Kiedy Jezus zjeżdżał zachodnim zboczem ze szczytu Góry Oliwnej, po drodze spotkało go radosne 

powitanie. Sytuacja sprzyjała temu, bo zwyczaj nakazywał wychodzić naprzeciw większym grupom 

pielgrzymów, które wkraczały do miasta świętego pośród śpiewów i radości. Rozentuzjazmowani, zebrani 

dookoła Jezusa ludzie rozpościerali swoje płaszcze na drodze, którą jechał Jezus. Rzucali też zielone gałązki 

oliwne i palmowe, tak iż wyglądało „jak gdyby całe gaje zeszły do świątyni oddać hołd Zbawicielowi". Był 

to stary obyczaj towarzyszący nadzwyczajnym, zwycięskim wydarzeniom (Ps 118, 27; 2 Mch 10,5.7; 1 Mch 

13,51). Liście palm nadawały się do celebrowania takich wydarzeń, bo niezależnie od pory roku, nawet w 

czasie długotrwałej suszy utrzymują one zieleń, znak życia. Na starożytnych mozaikach męczennicy 

otaczający tron Boga i Chrystusa trzymają w rękach liście palmy, symbol zwycięstwa a jednocześnie 

wierności aż do przelania krwi.  
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Bodajże najlepiej tę radość ze zwycięstwa wyraża Psalm 118, będący pieśnią pochwalną, która towarzyszyła 

procesjom związanym z obchodami głównych żydowskich świąt. Procesja z palmami przechodziła wtedy 

ulicami Jerozolimy (czyli między „namiotami sprawiedliwych") i wchodziła do świątyni (tj. do „bramy 

sprawiedliwości"), gdzie docierała do ołtarza, wychwalając Najwyższego Boga:  

   

„Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości:  

chcę wejść i złożyć dzięki Panu.  

Oto jest brama Pana,  

przez nią wejdą sprawiedliwi.  

Kamień odrzucony przez budujących  

stał się kamieniem węgielnym.  

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!  

Błogosławimy wam z domu Pańskiego. 

Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach,  

aż do rogów ołtarza"  

(Ps 118,19-20.22.26-27).  

Towarzyszący Jezusowi ludzie recytowali również modlitwę pielgrzymów: „Hosanna! Błogosławiony Ten, 

którzy przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które nadchodzi. 

Hosanna na wysokościach!" (Ps 118,25n; Mk 11,9n). te okrzyki wyrażały radość z tego, że godzina 

Mesjasza nadeszła, a jednocześnie błaganie, aby powróciło królestwo Dawida, a wraz z nim królowanie 

Boga nad Izraelem. Tymi samymi słowami „Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie" 

pozdrawiano pielgrzymów wchodzących do świętego miasta. W ustach ludzi witających Jezusa 

pozdrowienie to nabierało sensu mesjańskiego. Było ono bowiem imieniem własnym Mesjasza, którego 

obiecał Bóg. Na to pozdrowienie, kapłani odpowiadali słowami: „Błogosławimy wam z domu Pańskiego". 

Słowa te należały do scenerii hołdu mesjańskiego składanego Jezusowi.  

   

„Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: „Kto to jest?" (Mt 21,10n). Jakby 

ponownie powtórzyła się scena przybycia Mędrców ze Wschodu do Jerozolimy. Wtedy także w Jerozolimie 

nie wiedziano o nowo narodzonym królu żydowskim. Teraz również wiadomość o przybyciu króla 

żydowskiego poruszyła (eseisthe) miastem, niby trzęsienie ziemi. W tej nieznajomości Jezusa powodującej 

przestrach pośród mieszkańców Jerozolimy można wyczuć jakąś aluzję do późniejszego zachowania się jej 

mieszkańców podczas procesu Jezusa i Drogi Krzyżowej, zapowiedź przyszłej tragedii Jerozolimy (J. 

Ratzinger - Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, t. 2, Kielce 2011, 11-21).  

   

Obecne w świątyni dzieci składały Jezusowi hołd: „Hosanna Synowi Dawida" (Mt 21,15). One również 

nawiązują do słów psalmu: „Sprawiłeś, ze usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę" (Ps 8,3). Tego rodzaju 

zachowanie dzieci pośrednio uczy dorosłym, że „Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie 

wejdzie do niego" (Mk 10,16). Dzieci zawsze były dla Jezusa wzorem tej małości przed Bogiem, która 

pozwala wejść do królestwa przez „ucho igielne". Z czasem „mali" stanie się również określeniem uczniów 

Jezusowych (Mk 9,42).  
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Ci wszyscy prości ludzie - razem z dziećmi - okazywali swoją niezwykłą radość, przeczuwając, że są 

świadkami czegoś niezwykłego, że są świadkami wydarzeń mesjańskich. Jezus zezwolił na ich hołd, a 

faryzeuszom, którzy próbowali uciszyć tłum, powiedział: „Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie 

wołać będą" (Łk 19,39). Gdyby Żydzi nie towarzyszyli z radością Jezusowi w jego wjeździe do Jerozolimy, 

martwe kamienie wołałyby, zawstydzając żywych ludzi.  

   

c. A co na to wszystko Jezus? Co chciał On osiągnąć przez to wydarzenie? On wkraczał do Jerozolimy nie 

po to, aby otrzymać honory przysługujące ziemskim królom. On wstępował, aby zostać ubiczowanym, 

znieważonym i zelżonym (por. Iz 50,6). Wkraczał, by otrzymać koronę cierniową, żeby zostać pobitym, by 

otrzymać purpurowy płaszcz, by stać się przedmiotem drwin, aby umrzeć na krzyżu. On wkraczał na tron 

krzyża! Dlaczego na krzyż? Ponieważ postanowił wziąć na siebie całe zło, cały grzech świata, także nasz 

grzech, i obmyć go swoją krwią, swoim miłosierdziem. On wiedział jak wiele ran zadaje ludziom zło; 

przemoc, konflikty gospodarcze grabiące najsłabszych, pragnienie pieniędzy i władzy, nie kończące się 

wojny.  

   

Takie królowanie z krzyża przewidział dla siebie Jezus, przewidując to, co go za to spotka. Bo w naszym 

świecie nie można czynić dobra, bez narażania się innym. Tam, gdzie się ono faktycznie pojawia, 

natychmiast zjawiają się również ludzie gotowi rzucać kłody pod nogi czyniącym dobro. W świecie można 

czynić dobro jedynie wtedy, kiedy nie przeszkadza ono innym w ich wygodnym życiu. Drugim powodem, 

dla którego dobro jest niemile widziane na ziemi jest fakt, że dobrem nazywa się nie to, co Bóg uważa za 

dobro, lecz to, co ludzie za dobro uznali. Jezus doskonale wiedział, że domagając się czynienia 

prawdziwego dobra, zapłaci za nie wysoką cenę. Takie jest prawo rządzące na ziemi (ks. Edward Staniek).  

   

2. CHRYSTUS PRZYCHODZI DO KOŚCIOŁA  

   

Na początku dzisiejszej Mszy świętej zobaczyliśmy procesję pięknych gałęzi palmowych, sprowadzonych z 

Italii przez neokatechumenów. My także - podobnie jak uczestnicy wjazdu Chrystusa do Jerozolimy - 

cieszyliśmy się z tego, że oto Jezus przybywa do nas i jest już blisko Ten, który przychodzi ofiarować swoje 

życie za nasze grzechy.  

   

Dla Kościoła Niedziela Palmowa nie należy bowiem tylko do przeszłości. Ona przypomina nam to, kim 

jesteśmy. Przypomina nam, że zanim rozpoczęliśmy nasz bieg ku Chrystusowi, zostaliśmy najpierw obmyci 

w wodach chrztu świętego i uzdolnieni przez Ducha Świętego do tego biegu. Św. Jan pisze: „Wszystkim 

tym jednak, którzy Je [Słowo] przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi" (J 1,12). Dzięki naszej 

wierze możemy wychodzić naprzeciw Chrystusowi, ale tylko On sam może nas uczynić chrześcijanami i 

obdarzyć godnością dzieci Bożych, której sami z siebie nie posiadamy. Nikt nie może uczynić się 

chrześcijaninem z własnej woli; bycie chrześcijaninem jest darem, który poprzedza nasze działanie. Nasz 

chrzest był nowym narodzeniem, które poprzedza nasze działanie. Warto przypomnieć sobie o tym, gdy 

obchodzimy jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.  
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W Niedzieli Palmowej Kościół widzi Chrystusa, który przychodzi w teraźniejszości do swoich wiernych, w 

uniżeniu, pod postacią chleba i wina. Podczas Eucharystii Kościół pozdrawia Tego, który przychodzi do 

jego wnętrza. Przychodzi jako pielgrzym i włącza nas w swoje „wstępowanie" w kierunku krzyża i 

zmartwychwstania. W scenie hołdu mesjańskiego składanego Jezusowi podczas Jego wjazdu do Jerozolimy 

Kościół - od samego swego początku - dopatrywał się zapowiedzi tego, co będzie czynił w liturgii. Dlatego 

w Didache - czyli w swoim najstarszym tekście liturgicznym (ok. 100 p.Chr) - przed rozdaniem Ciała i Krwi 

Pańskiej wypowiadał on następujące słowa: Hosanna Bogu Dawidowemu! kto święty, niech podejdzie. Kto 

nim nie jest, niech czyni pokutę!" (10,6).  

   

Istotnie, triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy domaga się od każdego z nas pokuty. Domaga się 

umocnienia naszej wierności. Wiedząc zaś, że w głębi naszego serca jesteśmy zdolni do najlepszych, ale i 

do najgorszych rzeczy, przez pokutę winniśmy uśmiercać w sobie to, co oddziela nas od Chrystusa i co 

przeszkadza nam w towarzyszenia Mu aż po krzyż (por. F. F. Carvajal, Rozmowy z Bogiem, t. 2, Ząbki 1998, 

294).  

   

Tę drogę Chrystusa przybywającego dla zbawienia człowieka mają do przebycia również ludzie młodzi. Ci, 

którzy - podobnie jak dzieci jerozolimskie - wołają „Hosanna Synowi Dawida" (Mt 21,15). Którzy oddają 

chwałę Chrystusowi poprzez praktykowanie miłosierdzia. Którzy odkryją na nowo uczynki miłosierdzia 

względem ciała (głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, 

więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać). Którzy nie zapomną o uczynkach 

miłosierdzia względem ducha (wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, 

strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych) 

(por. Misericordiae vultus).  

   

Również dzisiaj Jezus pragnie tryumfalnie wkroczyć w życie nas wszystkich. Chce, abyśmy dawali o Nim 

świadectwo przez dobrze wykonywaną pracę, przez radosne usposobienie oraz szczerą troskę o innych. 

Chce być obecny w naszym zwykłym, ludzkim życiu. Także my możemy dzisiaj naszą postawą 

odpowiedzieć na to wyzwanie: „jak juczne zwierze jestem przed Tobą: Tyś ujął moją prawicę; prowadzisz 

mnie według swej rady" (Ps 72,23-24). Jestem jak osiołek przed Tobą, Panie (por. św. Josemaria Escrivá, To 

Chrystus przechodzi.., 181).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

A zatem, „Chodźcie, wstąpmy i my na Górę Oliwną! Biegnijmy naprzeciw Chrystusa, który powraca dzisiaj 

z Betanii i spieszy dobrowolnie na tę swoją święta i czcigodna mękę, aby wypełnić do końca tajemnicę 

naszego zbawienia" (św. Andrzej z krety, Kazanie 9 na Niedzielę Palmową). „Przyłącz się do Pana nieba i 

ziemi, siedzącego na grzbiecie źrebięcia, idź za Nim zawsze z gałązkami oliwki i palmy; tj. z uczynkami 

pobożności i zwycięskich cnót" (św. Bonawentura).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza św. Krzyżma, 24.3.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Zadania kapłańskie i chrzest. Msza św. Krzyżma (Katedra Poznańska - 

24.3.2016)  
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Ekscelencjo Księże Arcybiskupie Seniorze, Ekscelencje czcigodni Księża Biskupi, Wyżsi przełożeni 

zakonni, Kapituło Katedralna, Dziekanie, Prodziekani i profesorowie Wydziału Teologicznego, 

Moderatorzy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, Drodzy Bracia Kapłani, Osoby życia 

konsekrowanego, Diakoni i klerycy, Ministranci i członkowie służb liturgicznych, Czciciele Chrystusa, 

który w dniu dzisiejszym ustanowił sakrament Kapłaństwa i Eucharystii.  

   

W Wielki Czwartek, na porannej Mszy św. Krzyżma, gromadzimy się na wymownej liturgii, w czasie której 

jest święcone święte Krzyżmo oraz olej chorych i katechumenów. Podczas której rozważamy dwie sprawy: 

zadania kapłańskie i chrzest.  

1. MUNUS SACERDOTALIS  

   

a. „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie,  

by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych,  

by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;  

aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga;  

aby pocieszać wszystkich zasmuconych, aby im wieniec dać zamiast popiołu,  

olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.  

[...] Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego" (Iz 61,1-3a.6).  

   

Ten izajaszowy tekst - zwany czasami „piątą pieśnią Sługi Jahwe" - przedstawia misję proroka posłanego po 

to, by wypełnić swoje zadania ewangelizacyjne Najpierw ma on „głosić dobrą nowinę ubogim", czyli 

pokornym i pokładającym ufność w Panu (Łk 6,20; 7,22; Mt 5,3) oraz „opatrywać rany serc złamanych", 

czyli nieść pociechę. Ma „zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę" z niewoli grzechu . Ma 

„obwieszczać Rok Łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga", czyli ogłaszać rok jubileuszowy; tj. 

przywrócenie zniewolonym Izraelitom ich wolności i własności. Ma „pocieszać zasmuconych", czyli tych, 

którzy noszą jakąkolwiek żałobę, którzy są przygnębieni faktem, że imię Boga wystawione jest na wzgardę. 

Ma „rozweselić płaczących na Syjonie", czyli rozweselić lud Boży.  

   

Jeśli Jezus - w swoim przemówieniu w synagodze nazaretańskiej - stwierdzi: „Dziś spełniły się te słowa 

Pisma, któreście słyszeli" (Łk 4,21), to znaczy, że przyszedł On po to, by wypełnić w sposób doskonały to, 

co zostało zapowiedziane przez Izajasza.  

   

Życie kapłana, istota jego powołania i jego posługi, w pełni znajduje się w tej perspektywie, jaką ukazał 

Jezus.  
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Te same zadania ewangelizacyjne przejmą - na prośbę Jezusa - apostołowie, a następnie biskupi i kapłani 

Nowego Przymierza, którzy nie tylko muszą z nich zdawać sobie sprawę, lecz również wypełnić je w 

sposób jak najwierniejszy. W dzisiejszych czasach nie wydaje się to szczególnie proste. A jednak - pomimo 

tego - te zadania mają zapewnioną przyszłość. Przecież, kiedy Chrystus zapoczątkował kapłaństwo, miał 

wokół siebie tylko dwunastu apostołów, którzy wstrząsnęli światem. Dziś jest na świecie ponad czterysta 

tysięcy kapłanów, a więc wszystko jest możliwe. Z pewnością też nigdy nie będziemy bardziej przeciążeni 

niż apostołowie.  

   

b. A zatem, pomimo wszelkich trudności, trzeba odważnie głosić integralną Ewangelię. Kard. Sarah 

powiedział kiedyś: „Zniknęły wspólne moralne wzorce. Nie wiadomo już, co jest złe, a co dobre. [...] Nie to 

jest groźne, że człowiek się myli, ale że przekształca błąd w regułę życia. [...] Jeśli obawiamy się głoszenia 

prawdy płynącej z Ewangelii, jeśli wstydzimy się poruszać kwestię poważnych uchybień i dewiacji w 

sferze moralnej, jeśli dopasowujemy się do tego świata forującego swobodę obyczaju oraz relatywizm 

religijny i etyczny, jeśli boimy się żywo piętnować ohydne prawa związane z nową światową etyką 

mówiące o małżeństwie, rodzinie pod różnymi postaciami, aborcji, prawa całkowicie sprzeczne z prawami 

natury i prawami Bożymi, a które są promowane i narzucane przez narody i kultury zachodnie za pomocą 

mass mediów i dzięki ich potędze ekonomicznej, wówczas prorocze słowa ... spadają na nas niczym groźne 

boskie upomnienie" (kard Robert Sarah, Homilia wygłoszona z okazji święceń kapłańskich we Wspólnocie 

Saint-Martin - 2011),  

   

Jak możemy w dzisiejszych sprostać tak trudnemu zadaniu integralnego głoszenia Ewangelii? Papież 

Benedykt XVI odpowiedział kiedyś na to pytanie w następujący sposób: „potrzebne jest połączenie 

gorliwości i pokory, a zatem uznanie własnych ograniczeń. Z jednej strony gorliwość: jeśli naprawdę wciąż 

na nowo spotykamy Chrystusa, nie możemy Go zachowywać tylko dla siebie. Czujemy się wezwani, by 

pójść do ubogich, do starszych, do słabych, a także do dzieci i do młodzieży, do ludzi w sile wieku; czujemy 

się posłani do tego, by być «głosicielami», apostołami Chrystusa. Ale aby ta gorliwość nie stała się dla nas 

pusta i wyniszczająca, musi łączyć się z pokorą, z umiarem, z akceptacją naszych ograniczeń. Jak wiele jest 

rzeczy, które należałoby zrobić - a widzę, że nie jestem do tego zdolny. Dotyczy to proboszczów - 

przynajmniej wyobrażam sobie, w jakiej mierze - i dotyczy to także Papieża, który powinien robić tak wiele! 

Ale po prostu nie starcza mi na to sil. Muszę się więc nauczyć czynić to, co mogę, a resztę pozostawiać 

Bogu i współpracownikom, mówiąc: «Ostatecznie to Ty musisz to zrobić, bo Kościół jest Twój. A Ty dajesz 

mi tylko tyle sił, ile mam. Ofiarowuję je Tobie, bo od Ciebie pochodzą, a resztę pozostawiam Tobie». 

Sądzę, że pokora wyrażająca się w zaakceptowaniu tego - «tu kończą się moje siły, resztę pozostawiam 

Tobie, Panie» - że ta pokora ma znaczenie decydujące. I do tego jeszcze ufność: Bóg da mi także 

współpracowników, którzy mi pomogą i zrobią to, czego ja nie potrafię" (Benedykt XVI, Spotkanie z 

kapłanami i diakonami stałymi. Freising - 14.09.2006).  

   

Każdy kapłan potrzebuje nieustannej modlitwy. Bo niestety, chociaż Kościół jest boską instytucją 

zbawienia, rozdającą środki prowadzące do wspólnoty z Bogiem, może się zdarzyć, że jego członkowie 

gardzą lub nadużywają tych środków, przez co wyłączają się z tego organizmu i przestają być żywymi 

członkami Kościoła. Wtedy albo odstąpią od niego również zewnętrznie, albo obumrą duchowo i będą tylko 

martwymi narzędziami, jak to jest w wypadku niegodnego księdza, który wprawdzie rozdziela łaski w 

Kościele, ale sam nie ma w nich udziału. Teresa Wielka niedługo po wstąpieniu do klasztoru ciężko za-

chorowała i musiała wyjechać na leczenie. Kapłan, u którego się spowiadała, wstrząśnięty czystością jej 

duszy, wyznał, że od długiego czasu żył w ciężkim grzechu. Święta nie zrezygnowała ze starań, dopóki go 

nie doprowadziła do zerwania grzesznej relacji i rozpoczęcia godnego życia kapłańskiego. Rok, w którym 

ów kapłan poznał Teresę Wielką, był ostatni w jego życiu i stał się przygotowaniem do jego dobrej śmierci.  
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Każdy z kapłanów winien tak zaprogramować swój dzień, aby znalazło się w nim poczesne miejsce na 

modlitwę. Kard. Sarah przytacza następujący przykład na potwierdzenie tej konieczności. Pewnego razu 

zatrudniono starego profesora, aby nauczył grupę kilkunastu dyrektorów wielkich przedsiębiorstw, jak 

skutecznie planować swój czas. Profesor miał na to tylko jedna godzinę. Powiedział więc do nich: „Zróbmy 

doświadczenie". Wyjął spod stołu ogromny, wielolitrowy szklany słój i postawił go przed sobą. Następnie 

wyjął kilkanaście kamieni wielkości piłki tenisowej pojedynczo włożył je do wielkiego słoja. Kiedy słój 

wypełnił się aż po brzegi, tak że nie mieścił się w nim więcej ani jeden kamień, zapytał kursantów: „Czy 

słój jest pełen?". Wszyscy odpowiedzieli: „Tak". Odczekał kilka sekund i dodał: „Naprawdę?" Znowu 

nachylił się i wyjął spod stołu pojemnik ze żwirem. Wsypał żwir na duże kamienie i lekko potrząsnął 

słojem. Żwir przesypał się między kamieniami aż do samego dna słoja. Profesor znów podniósł wzrok i po 

raz kolejny zapytał: „Czy słój jest pełen?" Tym razem niektórzy kursanci, rozumiejąc fortel, powiedzieli: 

„Prawdopodobnie nie". „Dobrze!" - odparł profesor. Znów się pochylił i wydobył spod stołu piasek. Wsypał 

go do słoja. Piasek wypełnił przestrzeń między kamykami a żwirem. Po raz kolejny zapytał: „Czy słój jest 

pełen?" Tym razem kursanci chórem odpowiedzieli: „Nie". „Dobrze!", odparł profesor i - jak się 

spodziewali - wziął dzbanek z wodą i wypełnił nią słój aż po brzegi. Potem zapytał patrzących: „Czego 

dowodzi to doświadczenie?" Najodważniejszy z kursantów odpowiedział: „Dowodzi to tego, że nawet gdy 

nam się wydaje, że nasz kalendarz jest całkowicie wypełniony, możemy do niego dodać więcej spotkań". 

„Nie", odrzekł profesor. To doświadczenie dowodzi, że jeśli w pierwszej kolejności nie włożymy do słoja 

dużych kamieni, to potem już nigdy nie uda się nam ich do niego włożyć". Profesor kontynuował dalej: „Co 

w naszym życiu jest dużymi kamieniami? Wasze zdrowie, wasza rodzina, przyjaciele, marzenia, kariera 

zawodowa? Ważne jest położeni dużych kamieni waszego życia na samym początku, inaczej narazicie się 

na to, że już nigdy wam się to nie uda. Jeśli dacie pierwszeństwo tandecie, tzn. żwirowi, albo piaskowi, to 

wypełnicie wasze życie drobnostkami bez znaczenia i bez wartości, i nie starczy wam czasu na poważne 

sprawy. Nie zapominajcie więc o zadawaniu sobie pytania: co jest dużymi kamieniami w waszym życiu? A 

potem włóżcie je jako pierwsze do słoja waszego życia". Modlitwa winna być jednym z dużych kamieni w 

waszym życiu. Na modlitwie ważne są nie tyle nasze słowa, ile umiejętność milczenia, by pozwolić mówić 

Duchowi Świętemu, by słuchać, jak błaga i wstawia się za nami. Zamiast wiele mówić, wiele robić, wiele 

myśleć, lepiej jest szukać Boga, by objawił nam swoją wolę. Milczenie jest drogą do wewnętrznego 

spotkania z milczącą, lecz żywą obecnością Boga w nas. Z takiego spotkania wychodzimy z twarzą 

jaśniejącą blaskiem Bożego oblicza, podobnie jak Mojżesz schodzący z góry po rozmowie z Bogiem (Kard. 

Robert Sarah, Bóg albo nic. Rozmowa o wierze, Warszawa 2016, 170-176 passim).  

   

Na drodze integralnego głoszenia Ewangelii potrzebujemy kapłańskiej ascezy. W jej praktykowaniu uczę 

się przezwyciężać sam siebie, zostawiać moje życie i je oddawać; w rozczarowaniach i porażkach uczę się 

rezygnować, przyjmować ból, uwalniać się. W radości z rzeczy udanych uczę się wdzięczności. W 

udzielaniu sakramentów przyjmuję je również wewnętrznie. Asceza posługi i sama posługa jako właściwa 

asceza mojego życia jest bardzo ważnym motywem, ciągle na nowo wymagającym wewnętrznego ładu 

moich działań.  

   

Potrzeba też - na wzór Chrystusa - umywania sobie nawzajem nóg. Umywać sobie nogi znaczy przede 

wszystkim niestrudzenie sobie przebaczać, wciąż na nowo razem rozpoczynać, choćby się wydawało, że nie 

warto. Oznacza też oczyszczać się nawzajem, wspierając się i przyjmując pomoc innych, przekazując sobie 

uświęcającą moc słowa Bożego i prowadząc jedni drugich do sakramentu Bożej miłości.  

   



1586 
 

Poza tym, my, kapłani - zarówno młodzi, jak i starsi - winniśmy nauczyć się konieczności cierpienia. 

Musimy wytrzymać i przekroczyć cierpienie. Tylko w ten sposób życie staje się bogatsze. Przecież Nasz 

Zbawiciel nosi na wieczność swoje blizny. One są znakami Jego zwycięstwa i Jego miłości do nas (por. 

Benedykt XVI, Spotkanie z kapłanami i diakonami stałymi. Freising - 14.09.2006).  

   

2. 1050 JUBILEUSZ CHRZTU POLSKI  

   

a. Ale tegoroczna Msza św. Krzyżma niesie ze sobą także drugi temat, a mianowicie szczególne przesłanie 

chrzcielne. W tym roku przypada bowiem jubileusz 1050 lecia Chrztu Polski. Znamy dobrze naukę 

Katechizmu Kościoła katolickiego na temat chrztu: „Chrzest święty jest fundamentem całego życia 

chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych 

sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się 

członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania" 

(KKK, 1213).  

   

Znamy też przepiękną syntezę chrzcielną św. Grzegorza z Nazjanzu: „Chrzest jest najpiękniejszym i 

najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą 

niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem - 

ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy 

zawinili; chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i 

królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ 

zakrywa nasz wstyd; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem 

panowania Boga" (św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40,3-4)  

   

Wiemy, czego uczy nas św. Bazyli o konieczności śmierci duchowej, aby powstać do nowego życia: „Jak 

bowiem ci, co osiągają w zawodach graniczną linię stadionu i zawracają z powrotem, muszą na chwilę 

przystanąć, aby rozpocząć bieg w odwrotnym kierunku, tak wydaje się rzeczą konieczną, by i przy zmianie 

życia, między starym a nowym istnieniem pośredniczyła śmierć, która kładzie kres temu, co ustępuje, i daje 

początek temu, co następuje" (św. Bazyli Wielki, O Duchu Świętym, 15,35).  

   

b. Tego rodzaju radykalny zwrot w życiu duchowym naszych przodków nastąpił w państwie Polan w 966 

roku. Rocznik kapituły krakowskiej - pod rokiem 966 - zanotował krótką zapiskę: Mesco dux Poloniae 

baptizatur, co znaczy: „Mieszko książę Polski został ochrzczony". W tak lakoniczny sposób opisano 

najbardziej przełomowy moment w historii Polski. A chociaż o szczegółowych okolicznościach przyjęcia 

chrztu przez księcia Polan i jego poddanych niewiele wiemy, to jednak nie ulega wątpliwości, że było to 

najbardziej doniosłe i brzemienne w skutki wydarzenie w dziejach Polski. Można nawet powiedzieć, że bez 

chrztu mogło nie być państwa polskiego, ani Polaków, ani naszej wielkie historii, ani kultury. Narodziny 

państwa polskiego i jego chrzest są ze sobą ściśle powiązane.  

   

List pasterski Episkopatu Polski na tę okazję tak mówi o znaczeniu owej chwili: „Książę Mieszko wiedział 

jednocześnie, że tym samym wprowadza swoich pobratymców w świat kultury łacińskiej i czyni ich 
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obywatelami wspólnoty ludów zwanej Christianitas. Wspólnoty, w której każdy wymiar życia osobistego i 

publicznego (z politycznym włącznie) naznaczony jest chrześcijaństwem. Być może przeczuwał, że jego 

chrzcielnica będzie kolebką rodzącego się narodu i że na tysiąclecia pozostanie znakiem inspirującym i 

budującym jego tożsamość. Nie ulega jednak wątpliwości, że najpierw potrzebny był jego osobisty wybór. 

On go uczynił, ponieważ był przekonany, że tylko nowi ludzie tworzą nowy świat, wypowiadając się przez 

nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Że tylko ich doświadczenie wiary przekłada się z 

mocą na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne 

konsekwencje przyjętego przez niego Chrztu pojawiły się później, podążając od rodziny po naród, a nawet 

wspólnotę narodów, jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa" (Nowe życie w Chrystusie. List Pasterski 

Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski).  

   

W najpowszechniejszym wymiarze kościelnym, czyli w wymiarze parafialnym, ten moment będzie 

wspominany w tych dniach podczas Wigilii Paschalnej, w Noc Zmartwychwstania, kiedy wraz z całym 

Kościołem odnowimy nasze przymierze chrzcielne. Wszystko zależy od wspólnot parafialnych, jak 

przygotują się do tego i jak będą to celebrować. Chodzi o włączenie jak największej liczby parafian w 

przygotowanie tej chwili. Idzie w szczególności o młodych, którzy mogą licznie uczestniczyć w liturgii, 

dziękując za chrzcielne wszczepienie w Chrystusa. Tym doświadczeniem mogą się potem podzielić z 

innymi uczestnikami Światowych Dni Młodzieży.  

   

c. Od momentu chrztu Mieszka, cała formacja chrześcijańska dokonująca się w naszej Ojczyźnie miała być 

odwoływaniem się do chrztu świętego jako daru i zadania. Niestety, niekiedy brakowało nam konsekwencji, 

a nawet świadomości, że zostaliśmy ochrzczeni. Joseph Ratzinger ubolewał, że „w zdechrystianizowanym 

społeczeństwie nie następuje już katechumetyczne rozwinięcie chrztu. Gdy ludzie podtrzymują tradycję 

chrztu jedynie dlatego, że sakrament ten nadaje początkowi życia uroczysty charakter, że go, by tak 

powiedzieć, rytualizuje - ale potem wewnętrznie kwestionują ten obrzęd. Chrzest jest czymś znacznie więcej 

niż aktem socjalizacji, jak go niejeden dziś pojmuje. Jest aktem narodzin, w którym otwiera się nowy 

wymiar życia" (Dariusz Kowalczyk, SJ - Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej.).  

   

Co w związku z tym możemy powiedzieć na temat przyszłości chrztu w Polsce i przyszłości wiary? Życie 

religijne - pisze Leszek Kołakowski - będzie się toczyć nadal, może niekoniecznie po istniejących koleinach. 

„Zależy to - przynajmniej na obszarach tradycyjnie chrześcijańskich - od żywotności, jaką noszą w sobie, 

jaką rozsiewają przekaźnicy wiary, głównie wiec kapłani, od sprawności i siły języka, jakim się posługują, 

by wiernych uczyć, do sumień trafiać, budujące wieści rozgłaszać. Jeśli język kapłanów wydaje się ludowi 

bożemu jałowy, kapłani są winni, nie lud. Jeśli zbiorowe życie religijne redukuje się do organizowania 

socjalnych, politycznych, narodowych albo nawet moralnych potrzeb i emocji, może przetrwać czas jakiś, 

ale w końcu rujnuje się albo ustępuje pola innym formom religijności. Gdyby Europa miała zostać 

owładnięta przez buddyzm albo hinduizm, przez baptystów albo świadków Jehowy, albo Mormonów, 

[dodajmy: albo przez islam] kapłani chrześcijańscy byliby winni, kapłani okazaliby się ludźmi małej wiary" 

(Leszek Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 2004, 302). A zatem, nie jesteśmy ludźmi od 

których nic nie zależy.  

ZAKOŃCZENIE  

   

Tak więc, na koniec, jak najserdeczniej dziękuję każdemu z Was - braciom w biskupstwie i kapłaństwie - za 

Waszą dzisiejszą, liczną obecność i pełne refleksji uczestnictwo. Udziałem wielu z Was jest radość i 



1588 
 

entuzjazm, inni być może cierpią, są zmęczeni, lub czują się zagubieni. We wszystkich pragnę uszanować 

wizerunek Chrystusa, który otrzymaliście wraz ze święceniami, owo niezatarte „znamię", które wyróżnia 

każdego z Was. Jest ono znakiem szczególnej miłości Chrystusa, której doświadcza każdy kapłan i na którą 

może zawsze liczyć, aby iść dalej dążąc z nowym entuzjazmem do coraz większej wierności.  

   

W Wielki Czwartek nie możemy zapomnieć o naszych chorych współbraciach (księdzu Józefie Nowaku z 

Domu Księży Emerytów, Stanisławie Pioterku z Rydzyny, ks. profesorze Adamie Przybeckim, Marianie 

Plewie z Gryżyny) a także o starszych kapłanach, którzy ze względu na wiek i dolegliwości są tutaj 

nieobecni, choć nadal uczestniczą w budowaniu Kościoła, dopełniając w swoim ciele „braki udręk 

Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół" (Kol 1,24).  

Za chwilę odnowimy nasze przyrzeczenia kapłańskie. Ponowimy gorące postanowienie, by stać się coraz 

wierniejszym obrazem Najwyższego Kapłana, który nas wzywa do tego, abyśmy brali z Niego przykład i 

dzień po dniu ofiarowywali nasze życie za zbawienie owczarni, którą powierzył naszej opiece.  

   

Powierzam każdego z Was i Waszą codzienną posługę Maryi, Matce Kapłanów. Niech Ona uprosi Wam to, 

byście nigdy nie przyzwyczaili się do Tajemnicy złożonej w Wasze ręce. Niech wyprosi dla Kościoła liczne 

i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne; wielu wiernych i wspaniałomyślnych kapłanów.  

   

Serdecznie dziękuję Wam za codzienny, kapłański trud i życzę Wam oraz Waszym wspólnotom parafialnym 

błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza Wieczerzy Pańskiej, 24.3.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Przeistoczenie wszystkich wartości. Msza Wieczerzy Pańskiej (Katedra 

Poznańska - 24.3.2016)  

   

Poczynając od wieczornej Eucharystii Wielkiego Czwartku rozpoczynamy trzy święte dni, Triduum 

Paschalne. Inaugurujemy święty czas, czas, w którym wszyscy ochrzczeni stają się świadkami tajemnicy 

Paschy, czyli Przejścia, jakiego dokonał Chrystus - ukrzyżowany, pogrzebany i wskrzeszony - z tego świata 

do Ojca. Dziś rozważamy w szczególności ustanowienie Eucharystii, czyli to, co wydarzyło się podczas 

Ostatniej Wieczerzy.  

   

   

1. PASCHA ŻYDOWSKA  

   

Eucharystia wyrasta swoimi korzeniami z żydowskiej Paschy. Centralnym punktem tej Paschy była 

doroczna, świąteczna wieczerza spożywana w rodzinnym gronie w paschalny wieczór. Na wieczerzę 
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przygotowywano do spożycia baranka, którego zabijano w przedsionku świątyni po południu (między naszą 

godz. 15 a 18) dnia 14 miesiąca Nisan. Mięso zwierzęcia nadziane na rożen pieczono na ogniu.  

   

Ustanowienie Eucharystii dokonało się podczas świętowania Paschy żydowskiej, podczas domowej uczty 

paschalnej, która była spożywana po zachodzie słońca.  

   

Tego rodzaju doroczna uczta rozpoczynała się od podania pierwszego kielicha, do którego dolewano 

odrobinę wody. Wypijano pierwszy kielich wina dziękując Bogu za święto i wino. O tym kielichu 

wspomina św. Łukasz: „Potem [Jezus] wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: ‘Weźcie go i 

podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił [napoju] z owocu winnego 

krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże" (Łk 22,17-18).  

   

Następnie podawano wstępną potrawę - liście gorzkich ziół z chrzanem, laurem, tymiankiem, majerankiem 

i bazylią, maczane w ceglastoczerwonym sosie zwanym charoszet, sporządzanym z jabłek, orzechów, fig i 

wina - co miało przypominać ciężki los Izraelitów w Egipcie, którzy byli zatrudnieni przy wyrobie cegieł. 

Podawano też dwa przaśne chleby (tzw. mace), które - jak podaje opis wyjścia z Egiptu - nie zdążyły się 

zakwasić z powodu pośpiechu Izraelitów opuszczających „dom niewoli". Po wniesieniu tych potraw ojciec 

rodziny odmawiał modlitwę błogosławieństwa, po czym wszyscy uczestnicy maczali gorzkie zioła w 

kompocie i spożywali je w niewielkiej ilości.  

   

Potem najmłodszy uczestnik wieczerzy zadawał pytanie przewodniczącemu zgromadzenia: „Dlaczego ta 

noc tak bardzo różni się od innych nocy? W odpowiedzi na to pytanie przewodniczący zgromadzenia 

wygłaszał hagadę paschalną, w ramach której opowiadał o wyjściu Izraelitów z Egiptu i przejściu przez 

Morze Czerwone.  

   

Po hagadzie uczestnicy uczty śpiewali pierwszą część Małego Hallelu (Ps 113-114) , podczas gdy 

przewodniczący napełniał winem drugi kielich, wypijany po zakończeniu śpiewu.  

   

Dalej następowała właściwa uczta, która rozpoczynała się od błogosławienia, łamania i spożywania 

przaśnego chleba. Najprawdopodobniej w tym momencie Jezus odmówił dziękczynną modlitwę 

błogosławieństwa nad chlebem i podał go uczniom, orzekając, iż to jest jego Ciało. W tym miejscu 

prawdopodobnie dokonała się więc konsekracja chleba.  

   

Wtedy następowała właściwa wieczerza podczas której uczestnicy spożywali uprzednio wniesione potrawy 

paschalne.  
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Po wieczerzy podawano trzeci kielich z winem, zwany kielichem błogosławieństwa. To 

najprawdopodobniej nad nim Jezus odmówił modlitwę błogosławieństwa i podał go swoim uczniom, 

orzekając, iż to jest Jego krew (Mk 14,24; Mt 26,28). Iż kielich ten jest nowym przymierzem w Jego krwi (1 

Kor 11,25; Łk 22,20). Tu prawdopodobnie nastąpiła konsekracja wina.  

   

Po wypiciu trzeciego kielicha następował śpiew drugiej części Małego Hallelu (Ps 115-118), podczas 

którego napełniano czwarty kielich i wypijano go.  

   

Na samym końcu wieczerzy paschalnej uczestnicy śpiewali Wielki Hallel (Ps 136), o którym zdają się 

wspominać Ewangelie w słowach: „Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej" (Mt 26,30; Mk 

14,26).  

   

2. TAJEMNICA WIARY  

   

„Podczas tej nocy,  

Bez której nie moglibyśmy istnieć,  

Gdyż powstała z niej miara ludzkiego sumienia,  

Apostołowie byli jak pasterze  

Ognistych łąk.  

Już przeczuwali, że lada chwila nastąpi  

Przeistoczenie wszystkich wartości"  

(R. Brandstaetter, Ostatnia wieczerza).  

   

Encyklika Ecclesia de Eucharistia: podejmuje refleksję nad owym przeistoczeniem wszystkich wartości, 

dokonującym się w tym sakramencie i mówi: „Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, 

nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z 

własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia. Nie pozostaje ono 

ograniczone do przeszłości, skoro «to, kim Chrystus jest, to, co uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, 

uczestniczy w wieczności Bożej, przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne...".  

Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i 

wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy 

byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych 

owoców" (Ecclesia de Eucharistia, 11).  
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Ustanawiając Eucharystię, Jezus nie ograniczył się jedynie do powiedzenia: „To jest Ciało moje", „to jest 

Krew moja", lecz dodał: „które za was będzie wydane..., która za was będzie wylana" (Mt 26, 26.28; Łk 22, 

19-20). Nie potwierdził jedynie, że to, co im dawał do jedzenia i do picia, było Jego Ciałem i Jego Krwią, 

lecz jasno wyraził, że ma to wartość ofiarniczą, czyniąc obecną w sposób sakramentalny swoją ofiarę, która 

niedługo potem miała dokonać się na krzyżu dla zbawienia wszystkich.  

   

„Kościół żyje nieustannie odkupieńczą ofiarą i zbliża się do niej nie tylko przez pełne wiary wspomnienie, 

ale też poprzez aktualne uczestnictwo, ponieważ ofiara ta wciąż się uobecnia, trwając sakramentalnie w 

każdej wspólnocie, która ją sprawuje przez ręce konsekrowanego szafarza. W ten sposób Eucharystia 

umożliwia ludziom współczesnym dostąpienie pojednania, które Chrystus uzyskał raz na zawsze dla 

ludzkości wszystkich czasów. W rzeczywistości: «Ofiara Chrystusa i ofiara eucharystyczna są jedną ofiarą». 

Nauczał o tym wyraźnie już św. Jan Chryzostom: «Ofiarujemy wciąż tego samego Baranka, nie jednego 

dziś, a innego jutro, ale zawsze tego samego. Z tej racji i ofiara jest zawsze ta sama. [...] Również teraz 

ofiarujemy tę żertwę, która wówczas była ofiarowana i która nigdy się nie wyczerpie" (Ecclesia de 

Eucharistia, 12).  

   

Przekazując Kościołowi swoją ofiarę, Chrystus pragnął również przyjąć za swoją duchową ofiarę Kościoła, 

który jest wezwany, aby składając ofiarę Chrystusa, ofiarowywał także samego siebie. Naucza nas o tym, w 

odniesieniu do wszystkich wiernych, Sobór Watykański II: „Uczestnicząc w Ofierze eucharystycznej, w 

źródle i zarazem szczycie całego życia chrześcijańskiego, składają Bogu Boską Żertwę ofiarną, a wraz z 

Nią samych siebie" (por. Ecclesia de Eucharistia, 13).  

Kościół pielgrzymujący na ziemi jest wezwany do podtrzymywania i pogłębiania zarówno komunii z 

Bogiem, jak i komunii między wiernymi. W dążeniu do tego celu ma do dyspozycji Słowo i sakramenty, 

przede wszystkim jdnak Eucharystię, dzięki której Kościół ustawicznie żywi się i wzrasta, i w której 

jednocześnie sam siebie wyraża. Nie przez przypadek więc pojęcie komunia stało się szczególnym 

określeniem tego wyjątkowego sakramentu (por. Ecclesia de Eucharistia, 34).  

Komunia niewidzialna, która ze swej natury ciągle wzrasta, zakłada życie w łasce (2 P 1,4), oraz 

praktykowanie cnót wiary, nadziei i miłości. Tylko w ten sposób wchodzimy w prawdziwą komunię z 

Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Nie wystarczy wiara. Trzeba trwać w łasce uświęcającej i w miłości, 

pozostając w łonie Kościoła „ciałem" i „sercem".  

   

„Zachowanie w pełni niewidzialnych więzi jest ścisłym obowiązkiem moralnym chrześcijanina, który chce 

uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii, przyjmując Ciało i Krew Chrystusa. Ten obowiązek 

przypomina mu sam Apostoł, napominając: ‘Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten 

chleb i pijąc z tego kielicha' (1Kor 11, 28). Św. Jan Chryzostom z całą mocą swojej elokwencji nawoływał 

wiernych: ‘Również ja podnoszę głos, proszę, błagam i zaklinam, aby nie zbliżać się do tego świętego Stołu 

z nieczystym i skażonym sumieniem. Takie przystępowanie, nawet jeśli tysiąc razy dotykamy Ciała Pana, 

nigdy nie będzie mogło się nazywać komunią, lecz wyrokiem, niepokojem i powiększeniem kary' [...]  

Idąc po tej linii, słusznie stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego: ‘Jeśli ktoś ma świadomość grzechu 

ciężkiego, przed przyjęciem Komunii powinien przystąpić do sakramentu Pojednania'. Pragnę zatem 

przypomnieć - pisze Ojciec Święty - że obowiązuje i zawsze będzie miała moc prawną w Kościele norma, 

jaką Sobór Trydencki skonkretyzował surowe napomnienie apostoła Pawła, potwierdzając, że w celu 

godnego przyjęcia Eucharystii ‘ci, którzy świadomi są ciężkiego grzechu, jakkolwiek sądziliby, że za niego 
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żałują, o ile mogą mieć spowiednika, powinni najpierw odbyć sakramentalną spowiedź' " (Ecclesia de 

Eucharistia, 36)  

3. NASZA EUCHARYSTIA  

a. Pascha nie była zwykłym przypomnieniem wydarzeń z życia Izraela, lecz środkiem umożliwiającym 

włączenie się w wydarzenia Wyjścia i jego skutki. Spożywający ucztę paschalną korzystali z dobrodziejstw 

otrzymanych przez ich przodków, z wyzwolenia i nawiązania bliskiej relacji z Bogiem.  

   

Podobnie jest z ucztą Eucharystyczną. Kto spożywa chleb i wino, które stały się ciałem i krwią Jezusa - 

uobecniając tym samym Jego „wydanie się" i ofiarę, ten łączy się w sposób sakramentalny z wydarzeniem 

Odkupienia i ma udział w jego skutkach - w nowym życiu, które nasz Pan wysłużył oddając się w ofierze 

Ojcu.  

   

Tę samą prawdę oddaje św. Jan w swojej Ewangelii: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli 

ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało [wydane] za życie 

świata. [...] Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 

ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto 

spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. [...] Kto spożywa ten chleb, będzie żył na 

wieki" (J 6,51.54-58).  

   

b. Tajemnica Eucharystii niesie w sobie cały wszechświat i historię ludzkości. Stąd można powiedzieć, że w 

naszym życiu jesteśmy jak liany w lesie. W Afryce liana to giętka łodyga, która nie może wznosić się o 

własnych siłach. Czołga się więc po ziemi, dopóki nie natknie się na jakieś krzepkie drzewo. Wtedy chwyta 

się tego nośnika i wspina na sam szczyt, bo przecież chciałaby oglądać słońce. Podobnie jest z nami. Jeśli 

nie znajdziemy mocnego drzewa, którego korzenie karmią się Bogiem, żeby wspiąć się ku niebu, nie ma 

szans, abyśmy zdołali ujrzeć światło (por. kard. Robert Sarah, Bóg albo nic, Warszawa 2016, 218). Z tej 

racji Eucharystia winna z tego tytułu stanowić centrum naszego istnienia, centrum naszego życia. Mamy 

pozwalać się przez nią „przeistaczać" i tak krok po kroku upodobnić do samego Chrystusa. Nasze „ciała" - 

czyli cała nasza ziemska egzystencja - ma stać się „żywą ofiarą", zjednoczoną z „ofiarą" Chrystusa.  

Parafrazując słowa ojca świętego Franciszka można by powiedzieć, że: Zasadniczy nasz problem nie polega 

na tym, by mieć się do kogo udać. Wierność Bogu jest kwestią wierności osobie, z którą się wiążemy, aby 

iść razem tą samą drogą. Tą osobą jest Jezus w Eucharystii. To wszystko, co mamy w świecie, nie zaspokaja 

naszego głodu nieskończoności. Potrzebujemy Jezusa, przebywania z Nim, karmienia się przy Jego stole, 

Jego słowami życia wiecznego! Wiara w Jezusa oznacza uczynienie Go centrum, sensem naszego życia. 

Chrystus nie jest elementem dodatkowym, On jest „chlebem żywym", jest niezbędnym pokarmem. 

Związanie się z Nim w Eucharystii nie oznacza, że jesteśmy przykuci do Niego łańcuchem, ale głęboko 

wolni. Każdy z nas może sobie teraz zadać pytanie: czym jest dla mnie Eucharystia? Im bardziej w niej 

przebywamy, tym bardziej wzrasta pragnienie, aby w Niej trwać. (papież Franciszek, Do kogóż pójdziemy? 

Rozważanie przed modlitwą ‘Anioł Pański' - 23.08.2015).  

ZAKOŃCZENIE  

Zakończmy dzisiejszą refleksję słowami pieśni eucharystycznej:  
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„Panie, zostań z nami,  

Boże w Hostii utajony,  

bądź pochwalony, bądź adorowany,  

teraz i na wieki. Amen!  

    

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Piątek, 25.3.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Za grzechy mego ludu został zbity. Wielki Piątek (Katedra Poznańska - 

25.3.2016.  

   

Wielki Piątek jest dniem smutku i żałoby. Oto na ziemię przyszedł Syn Boży, który „leczył wszystkie 

choroby i słabości"; tłumy zdumiewały się, widząc, że „niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, 

niewidomi widzą". W Niedzielę Palmową rzesze na Jego widok wołały pełne entuzjazmu „Hosanna", aby w 

kilka dni potem wołać: „Na krzyż z Nim!"; „Krew Jego na nas i na dzieci nasze". Każda śmierć jest tragedią, 

cóż dopiero śmierć Syna Bożego, zamordowanego przez tych, dla których zbawienia tak wiele uczynił.  

   

Ten sam Wielki Piątek jest jednak zarazem dniem wielkiej radości i zwycięstwa. Dokonało się przecież 

zapowiadane od tysięcy lat zbawienie rodzaju ludzkiego; wielkie pojednanie Boga z rodzajem ludzkim, 

dzień powszechnego przebaczenia. Tego dnia Bóg darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny. 

Ten dzień świadczy więc o tym, że zło nie jest wieczne - ale dobro; że śmierć jest ostatecznie zwyciężona 

przez życie, fałsz - przez prawdę, a noc - przez dzień.  

   

1. SŁUGA JAHWE  

   

W ten tajemniczy związek smutku i radości wprowadza nas pierwsze czytanie o Słudze Jahwe. Powstało 

ono jeszcze w czasach wygnania babilońskiego (VI w. przed Chr.), gdy świątynia jerozolimska leżała w 

gruzach. Chociaż większość wygnańców nie wierzyła w możliwość powrotu do ziemi ojczystej, to jednak 

Reszta Izraela nie straciła ducha; zbierała literackie dziedzictwo Izraela i Judy, pisała historię religijną 

narodu począwszy od czasów patriarchów i w ten sposób przygotowywała się do nadejścia nowej epoki.  

   

W takim kontekście powstaje czwarta pieśń o Słudze Jahwe (Iz 52,13-53,12), kluczowy tekst proroka 

Deutero-Izajasza. Zdumiewające są jej słowa, tak bogate w szczegóły, jakby ktoś widział na własne oczy 

dramat Kalwarii, chociaż żył prawie sześć wieków wcześniej. W tej pieśni Sługi Pańskiego dostrzegamy 

zaczątek teologii krzyża Chrystusowego.  
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Kim była owa tajemnicza postać Pańskiego Sługi? Może wydawać się to dziwne, lecz nie ma co do tego 

pewności. Jedni uważają, że jest to osoba zbiorowa, cały Ludu Bożego. Inni, że to określenie odnosi się do 

pojedynczej osoby, prawdopodobnie do proroka Deutero-Izajasza. Jest ona podobna do Jeremiasza (Jer 

15,17), nazwana „różdżką" czy „odroślą" (por. 11,1.10)  

   

Jakie zadanie ma przed sobą do wypełnienia ów Sługa? Stanie się ofiarą za grzechy, czyli ofiarą 

zadośćuczynienia. Ten rodzaj ofiary miał zaradzić szczególnego rodzaju przestępstwom - wiarołomstwu lub 

świętokradztwu. Przez wiarołomstwo należy rozumieć zerwanie przymierza, zaś świętokradztwo oznaczało 

zbezczeszczenie świętego miejsca lub przedmiotu (Kpł 5,14-16). W tym kontekście przyczyną złożenia 

ofiary za grzechy było najprawdopodobniej naruszenie przymierza przez Izraelitów. Głównym zadaniem 

Sługi była więc ekspiacja, przebłaganie za grzechy narodu izraelskiego. Niewinny sługa był zastępczą ofiarą 

w zamian za grzesznych Izraelitów.  

   

Sługa Pański był człowiekiem sprawiedliwym, bez grzechu, natomiast swoją postawą sprawił, że wyszły na 

jaw grzechy tych, którzy go prześladowali. Prześladowcy dostrzegli swój grzech: „On był przebity za nasze 

grzechy, zdruzgotany za nasze winy". Co więcej, w jego cierpieniu i śmierci dostrzegli także swoje 

usprawiedliwienia: „Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie". 

Ostatecznie ta pieśń mówi o podwójnej rehabilitacji dotyczącej tak skazańca, jak i tych, którzy go skazali.  

   

Z jednej strony to sam Bóg chciał dotknąć cierpieniem Sługę Pańskiego: „spodobało się Panu zmiażdżyć Go 

cierpieniem". Był to plan Boży, który się spełni dzięki Słudze. Z drugiej zaś strony Sługa Pański „sam się 

dał gnębić", sam wydał swoje życie na ofiarę za grzechy, sam „się obarczył naszym cierpieniem", „dźwigał 

nasze boleści" , sam siebie na śmierć ofiarował i poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami. Pieśń 

przedstawia się go więc zarówno jako włączonego w plan Boga i jako kogoś, kto dobrowolnie ten plan 

realizuje.  

   

A chociaż autor tej pieśni nie używa w tym miejscu technicznej terminologii dotyczącej zmartwychwstania, 

to jednak wiersz ten sugeruje życie Sługi Pańskiego po śmierci. On „ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży". 

Samo skazanie bowiem na śmierć niewinnego nie jest czymś niesłychanym, natomiast przywrócenie go do 

życia po śmierci uzasadnia tego rodzaju komentarz. Na końcu Sługa Pański „ujrzy światło i nim się nasyci".  

   

Trzeba też dodać, że tekst tej pieśni był wielokrotnie komentowany i niestety został uwikłany w spory 

między judaizmem a chrześcijaństwem. Z tej racji komentarze żydowskie mają tendencję do ograniczania 

znaczenia treści tej pieśni. Cierpienia Sługi Pańskiego były interpretowane jako typ doświadczeń 

doznawanych przez Izrael na wygnaniu wśród obcych narodów. Naturalnym wnioskiem takich interpretacji 

było przypisywanie tym cierpieniom zbawczej roli wobec społeczności izraelskiej. Średniowiecze (Raszi i 

Ibn Ezra) twierdziło, że tekst ten mówi o Izraelu. Izrael - podobnie jak Sługa Pański - jest sprawiedliwym 

ludem utworzonym przez Boga po to, by dźwigał grzechy świata i w ten sposób umożliwiał temu światu 

dalsze trwanie.  

   

2. JEZUS  
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a. Strona komentatorów chrześcijańskich od samego początku sytuuje tę wyrocznię w centrum wyznania 

wiary, rozumiejąc ją w sensie jednostkowym i wyjaśniając ją przede w świetle męki i zmartwychwstania 

Jezusa. Nie wolno też zapominać, że Nowy Testament przypisuje różnym osobom tytuł „Sługa Jahwe". 

Najczęściej widzi pod tym tytułem Jezusa (Mt 12,18-21; Mt 8,17; Łk 22,37; Dz 8,32-33; 1 Pt 2,22.24). 

Innym razem identyfikuje ten tytuł uczniów Jezusa (Mt 5,14.16.39). Innym znowu razem dostrzega w nim 

apostoła Pawła (Dz 13,47; 26,17-18). Jeszcze innym razem - lud izraelski (Łk 1,54).  

   

Lecz - podobnie jak zagadkowa dwuznaczność tekstu Izajasza, sugerujące interpretację Sługi Pańskiego 

także jako zbiorowości - tak i tutaj ten tekst może wskazywać na zbiorowość, w tym przypadku Kościół, 

którego Głową jest Chrystus.  

   

b. „Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Jahwe zwalił na Niego 

winy nas wszystkich" - powiedział prorok Izajasz (Iz 53,6). To nasza nieprawość zmiażdżyła Tego, który 

był jedynym niewinnym i sprawiedliwym na tej ziemi.  

   

Nikt z nas nie jest w stanie zaakceptować niesprawiedliwości, jaka nas codziennie spotyka ze strony innych. 

Całe nasze wnętrze mobilizuje się natychmiast do „słusznej" - naszym zdaniem - walki w obronie naszych 

świętych praw. Zło nam wyrządzone nie może pozostać bez odpowiedzi, musimy się mu przeciwstawić, 

strząsnąć z siebie. W praktyce strącamy je na najsłabszych. W ten sposób w świecie ustawicznie krąży zło, 

przechodząc z jednego na drugiego. Nikt z nas nie zatrzymuje tej powodzi, każdy w obronie własnego życia 

ją powiększa. Taka postawa - niszczy ludzkość.  

   

Lecz w końcu znalazł się jeden człowiek, Jezus z Nazaretu, który nie był nam w tym jednym punkcie 

podobny. „Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź 

prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich!" (Iz 53,7). Na Tym 

jednym zło się zatrzymało. On nie zepchnął je na słabszego. Wziął je na siebie. To nasze zło zatrzymało się 

na Nim (por. Stary Testament w ręku chrześcijanina. Kto nas wyzwoli?- 25 lipca 1976).  

   

Jeśli Bóg nie zostawił w ciemności i otchłani swego Sługi obarczonego naszym cierpieniem i naszymi 

grzechami, ale Go wskrzesił z martwych, to znaczy, że w tym akcie unieważnił również nasze grzechy, 

zniszczył je, złamał ich moc i tyranię nad nami. Nie znaczy to, że automatycznie jesteśmy od nich 

uwolnieni, albo że Bóg ich nam nie poczytuje, podczas gdy my sobie w najlepsze grzeszymy. Znaczy to, że 

w Chrystusie zmartwychwstałym sytuacja upadłego człowieka została radykalnie zmieniona, jej 

beznadziejność utraciła rację bytu, gdyż zwycięstwo nad grzechem - w tym jego głębszym, Pawłowym 

znaczeniu - już zostało odniesione.  

   

„Sprawiedliwość Boża objawiona w krzyżu Chrystusa jest ‘na miarę Boga', że rodzi się z miłości i w 

miłości dopełnia się, rodząc owoce zbawienia. Boski wymiar Odkupienia nie urzeczywistnia się w samym 

wymierzeniu sprawiedliwości grzechowi, ale w przywróceniu miłości, tej twórczej mocy w człowieku, 
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dzięki której ma on znów przystęp od owej pełni życia i świętości, jaka jest z Boga. W ten sposób 

Odkupienie niesie w sobie całą pełnię objawienia miłosierdzia" (Dives in misericordia, 7).  

   

„Najpiękniejszy z ludzkich synów, 

berłem Twoim krucha trzcina, 

bo w słabości Bóg objawił 

moc i chwałę Swego Syna. 

W ludzkim bólu Pan obecny 

stał się bratem dla nędzarzy. 

Oto Człowiek. Król cierpiących 

swoim sercem nas obdarzył"  

(Marek Skwarnicki, Ecce Homo)  

   

A na to jakby echem odpowie apostoł Paweł: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a 

dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to 

ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że 

sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się 

w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam 

jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa" (Rz 3,23-26).  

3. MY  

   

Izajasz mówi o Słudze: „w nagrodę przydzielę Mu tłumy" (Iz 53,10-12). Owe tłumy to ci, którzy uwierzyli 

w Chrystusa, to chrześcijanie. To ludzie „przydzieleni" Chrystusowi, przez Niego usprawiedliwieni, tzn. 

wewnętrznie przemienieni, bo przeszli z niewoli grzechu w nowy wymiar wolności.  

Samo rozważanie męki Chrystusa nie wystarczy do zbawienia. Jezus czeka na nasze pełne miłości 

włączenie się w Jego mękę, śmierć, ale też i w zmartwychwstanie do nowego życia. „Jeśli kto chce pójść za 

Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Mt 16, 24).  

   

Co znaczy mieć udział w krzyżu Chrystusa? To znaczy doświadczyć w Duchu Świętym tej miłości, jaką 

krzyż Chrystusa kryje w sobie. To znaczy w świetle tej miłości rozpoznać swój własny krzyż. To znaczy w 

mocy tej miłości wciąż na nowo brać go na ramiona i iść... Iść przez życie, naśladując Tego, który 

„przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga" (Hbr 12, 2).  

   

Podobnie jak Jezus modlił się na Krzyżu za nas, tak i my módlmy się wraz z Nim za wszystkich ludzi w 

świecie, aby otwarli się na działanie zbawczej Krwi Boga-Człowieka wylanej na Krzyżu, „aby - jak uczył 

św. Jan Paweł II - dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta, w końcu cały kraj stawały się 

mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziaływują dobrocią, wiernością nauce Chrystusa, świadectwem 

codziennego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka (Jan Paweł II, Stary Sącz - 6 czerwca 

1999 r.).  
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ZAKOŃCZENIE  

   

Panie Jezu Chryste, niech tajemnica Twojej chwalebnej śmierci zatriumfuje w świecie. Spraw, abyśmy nie 

tracili odwagi i niezłomnej nadziei w obliczu dramatów ludzkości i wszelkich krzywd, które poniżają 

człowieka, odkupionego Twoją cenną krwią. Spraw, abyśmy tego wieczoru z jeszcze głębszym 

przekonaniem zawołali: Twój krzyż jest zwycięstwem i zbawieniem.  

   

Napełnij nasze serca światłem Twojego Ducha, abyśmy, naśladując Ciebie w Twej ostatniej drodze, poznali 

cenę naszego odkupienia i stali się godnymi udziału w owocach Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wigilia Paschalna, 26/27.3.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał. Wigilia Paschalna (Katedra Poznańska - 

26/27.3.2016)  

   

W Wielką Sobotę, po zapadnięciu zmroku, Kościół rozpoczyna świętowanie największego wydarzenia w 

dziejach świata - zmartwychwstania Chrystusa.  

   

„Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej jesteśmy Kościołem.  

Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją:  

Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów, Napełnia je wszystkie w głąb [...].  

Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim grobie".  

(Karol Wojtyła, Wigilia wielkanocna 1966)  

   

Podczas tej Wielkiej Nocy rozważmy trzy sprawy: zmartwychwstanie Chrystusa, świętowanie 

zmartwychwstania i chrzest.  

1. ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA  

   

a. Zanim zacznie się mówić o zmartwychwstaniu Jezusa, najpierw trzeba podkreślić fakt jego niewątpliwej 

śmierci. Ten fakt potwierdza najpierw Ewangelista Łukasz, w relacji o „wyzionięciu ducha" przez Jezusa: 

„Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i 

zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce 

powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. (Łk 23,44-46; por. Mk 15,37; Mt 27,50; J 

19,30). Jeszcze mocniej uwypukla śmierć Jezusa Ewangelista Jan, wspominając przebicie włócznią boku już 

wcześniej zmarłego Jezusa: „Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, 

tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, 
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który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe" (J 19,33-35). Jest jeszcze dodatkowe potwierdzenie 

Jezusowej śmierci przez rzymskiego setnika: „Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień 

przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa 

Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać 

setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi" (Mk 15,42-

45).  

   

b. Jest rzeczą intrygującą, że po stwierdzeniu faktu rzeczywistej śmierci Jezusa, żaden z Ewangelistów nie 

opisuje samego momentu zmartwychwstania. Wszystko kończy się w piątek na złożeniu ciała Jezusa do 

grobu, zatoczeniu kamienia i postawieniu straży. A potem wielka cisza i historia rozpoczyna się na nowo 

„po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia" (Mt 28,1). Pomiędzy pierwszym a drugim 

wydarzeniem panuje całkowite milczenie. Nikt z ludzi nie był świadkiem zmartwychwstania Chrystusa. 

Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie: „jak?".  

   

Zmartwychwstanie Chrystusa dokonało się w pełnej tajemnicy. Mimo istnienia tysięcy malarskich wizji 

przedstawiających ten fakt, w rzeczy samej nie jesteśmy w stanie sobie go wyobrazić. Z samej swojej natury 

wykracza ono poza sferę ludzkiego doświadczenia. Dlatego też zmartwychwstanie nie stało się znane dzięki 

relacjom o tym, co działo się w momencie zmartwychwstania, ale doszło do świadomości ludzkiej dzięki 

komentarzom, jakich udzielili aniołowie niewiastom przybyłym do grobu, dzięki widzeniu płócien oraz 

chusty przykrywającej podczas złożenia do grobu twarz Jezusa, wreszcie dzięki ukazywaniu się 

Zmartwychwstałego wybranym ludziom. Dla uczestników tych spotkań było to wydarzenie narzucające się 

z taką mocą, która rozwiała wszystkie ich wątpliwości.  

   

c. Pierwszy raz o zmartwychwstaniu słyszymy dopiero wczesnym rankiem w niedzielę. Pojawiają się tutaj 

dwie uzupełniające się narracje. Jedna przekazana przez trzech ewangelistów synoptycznych, a druga - 

przez ewangelistę Jana.  

   

Pierwsza z nich wspomina o wizycie trzech niewiast (Marii Magdaleny, Marii Jakubowej i Salome) u 

pustego grobu „o brzasku" dnia, „całkiem rano", „gdy świtał pierwszy dzień tygodnia": „W pierwszy dzień 

tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A 

skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa" (Łk 24,1-3). Same nie wiedząc, co o tym sądzić, dowiedziały 

się prawdy o zmartwychwstaniu od komentujących to wydarzenie aniołów („Weszły więc do grobu i ujrzały 

młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł 

do nich: ‘Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, 

gdzie Go złożyli' " (Mk 16,5-6); „A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z 

nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe 

jak śnieg. [...] Anioł zaś przemówił do niewiast: ‘Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa 

Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie 

leżał' " (Mt 28,2-3.5-6). Dla Łukasza komentatorami byli nie jeden, ale dwaj mężowie („Gdy wobec tego 

były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły 

twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: ‘Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; 

zmartwychwstał'. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: ‘Syn Człowieczy musi być 

wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie' " (Łk 4, 4-7).  
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Obok tej pierwszej tradycji trzech niewiast u grobu jest też tradycja janowa ograniczająca się do wizyty 

jednej niewiasty (Marii Magdaleny), która przychodzi do grobu „gdy jeszcze było ciemno" („A pierwszego 

dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i 

zobaczyła kamień odsunięty od grobu" J, 20,1). Gdy powiadamia Piotra i Jana o pustym grobie („Zabrano 

Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono" - J 20,2), zrazu nie pojawia się żaden anioł, ale świadectwem 

potwierdzającym fakt zmartwychwstania stają się leżące w grobie płótna i chusta („Nadszedł potem także 

Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna [othonia] oraz chustę 

[soudarion], która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym 

miejscu" - J 20,6-7). Dopiero później, gdy Maria Magdalena pozostała sama i stała płacząc przy grobie, 

pojawili się dwaj aniołowie („kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, 

siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do 

niej: ‘Niewiasto, czemu płaczesz?' Odpowiedziała im: ‘Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono' - 

J 20, 11-13). Następujące po tym pojawienie się samego Jezusa sprawia, że może ona powiedzieć: 

„Ujrzałam Pana" (Łk 20,18).  

   

d. Ewangeliści mocno podkreślają, że zmartwychwstały Jezus jest tym samym Jezusem, którego 

apostołowie znali przed Jego śmiercią. Zmartwychwstały pojawił się w tym samym ciele, lecz nie w takim 

samym. Św. Paweł powie, w miejsce „ciała ziemskiego" pojawiło się „ciało niebieskie" (1 Kor 15,42-44). W 

miejsce soma psychikon, czyli „ciała zmysłowego", pojawiło się soma pneumatikon, czyli „ciało duchowe". 

Tę trudną do prostego wyjaśnienia naturę ciała przemienionego i nie podlegającego zniszczeniu Ewangelista 

Marek ujmie w jeszcze prostszych słowach: Zmartwychwstały „ukazał się w innej postaci [en hetera 

morfe]" (Mk 16,12).  

   

e. Po zmartwychwstaniu następuje cała seria spotkań Zmartwychwstałego z różnymi ludźmi, którzy 

potwierdzili, ze nie było to spotkanie ze zjawą ani z duchem (skoro spożywał z nimi posiłek). 

Zmartwychwstały ukazał się najpierw Marii Magdalenie (Mk 16,9; J 20,11-18), następnie pobożnym 

niewiastom rankiem, tego samego dnia (Mt 28,9-10)), potem Piotrowi w dzień Paschy (Łk 24,34; 1 Kor 

15,5), następnie uczniom śpieszącym do Emaus (Mk 16,12; Łk 24,13-15.30-34), dalej uczniom 

zgromadzonym w wieczerniku pod nieobecność Tomasza (Łk 24,36-43; J 20,19-23; 1 Kor 15,5), uczniom w 

obecności Tomasza (Mk 16,14; J 20,26-29), siedmiu uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim (J 21,1-13), 

apostołom na górze w Galilei (Mt 28,16), pięciuset braciom (1 Kor 15,6), Jakubowi, bratu Pana (1 Kor 

15,7). W sumie można doliczyć się aż dziesięciu chrystofanii, czyli ukazywania się Zmartwychwstałego, do 

czego należałoby dodać ukazywania się Zmartwychwstałego apostołowi Pawłowi (Dz 9,1-19; 22,6-21; 

26,12-23; 1 Kor 9,1; 15,8-10; Ga 1,5). Łatwo zauważyć, że zmartwychwstały Jezus ukazuje się przede 

wszystkim tym, którzy w przyszłości będą odpowiedzialni za poszczególne Kościoły.  

   

   

2. ŚWIĘTOWANIE ZMARTWYCHWSTANIA  

   

Kiedy Kościół świętuje zmartwychwstanie Pana? Papież Benedykt XVI uczy: „Po sześciu dniach, w których 

człowiek uczestniczy w pewnym sensie w stwórczym dziele Boga, sobota jest dniem odpoczynku.  
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Ale w rodzącym się Kościele wydarzyło się coś niesłychanego: miejsce szabatu, dnia siódmego, zajmuje 

dzień pierwszy. Jako dzień zgromadzenia liturgicznego jest to dzień spotkania z Bogiem za pośrednictwem 

Jezusa Chrystusa, który w pierwszym dniu, w niedzielę, spotkał swoich jako Zmartwychwstały, po tym jak 

oni zastali pusty grób. Porządek tygodnia jest teraz odwrócony. Nie jest on już ukierunkowany na siódmy 

dzień [czyli na szabat], aby w nim uczestniczyć w odpoczynku Boga. Rozpoczyna się on pierwszym dniem 

[niedzielą]- jako dniem spotkania ze Zmartwychwstałym. Do tego spotkania dochodzi wciąż na nowo 

podczas Eucharystii, kiedy to Pan wchodzi znów pomiędzy swoich i daje się im, pozwala im - by tak 

powiedzieć - się dotykać, siada z nimi do stołu.  

   

Ta zmiana jest czymś nadzwyczajnym, jeżeli wziąć pod uwagę, że szabat, siódmy dzień, jako dzień 

spotkania z Bogiem, jest głęboko zakorzeniony w Starym Testamencie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak 

bardzo zmierzanie od pracy ku dniowi wypoczynku odpowiada także naturalnej logice, dramatyzm tego 

przełomu staje się jeszcze bardziej oczywisty. Ten rewolucyjny proces, do którego doszło zaraz na początku 

rozwoju Kościoła, daje się wytłumaczyć tylko przez fakt, że w tym dniu wydarzyło się coś niesłychanego. 

Pierwszy dzień tygodnia był trzecim dniem po śmierci Jezusa. Był dniem, w którym On ukazał się swoim 

jako Zmartwychwstały.  

   

W tym spotkaniu było w istocie coś wstrząsającego. Świat się zmienił. Ten, który umarł, żył życiem, 

któremu nie zagrażała już żadna śmierć. Został zapoczątkowany nowy rodzaj życia, nowy wymiar 

stworzenia. Pierwszy dzień, zgodnie z opowiadaniem Księgi Rodzaju, jest dniem, w którym rozpoczyna się 

stwarzanie. Teraz stał się on [...] dniem nowego stworzenia.  

   

Świętujemy pierwszy dzień. [...] Świętujemy go, ponieważ wiemy, że teraz ostatecznie okazuje się 

prawdziwe to, co zostało powiedziane na końcu opowiadania o stworzeniu: ,Bóg widział, że wszystko, co 

uczynił, było bardzo dobre' (Rdz 1, 31). (Benedykt XVI, Zmartwychwstanie Jezusa zakończeniem dzieła 

stworzenia i początkiem nowego życia. Wigilia Paschalna - 23.04.2011).  

   

3. CHRZEST  

   

a. Chrzest święty  

   

Od najdawniejszych czasów w Wigilię Paschalną w Kościele udzielano sakramentu Chrztu świętego. 

Również dzisiejszej nocy 8 katechumenów zostanie zanurzonych z Chrystusem w Jego śmierci i razem z 

Nim powstanie do życia wiecznego. Chrzest to coś innego niż zapisanie się do pobożnego towarzystwa. To 

coś więcej niż zwykłe obmyciem, oczyszczenie i przyozdobienie duszy. Chrzest jest śmiercią i 

zmartwychwstaniem, przemianą starego w nowe życie (Ga 2,20).  

   

W tym miejscu serdecznie pozdrawiam was - drodzy katechumeni - którzy przyjmiecie za chwilę 

sakrament Chrztu, Bierzmowania i Komunię świętą. Dzisiaj, na mocy Chrztu świętego, staniecie się 
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członkami Kościoła, który jest ludem - już w Abrahamie - powołanym do wiary i przeznaczonym do tego, 

by stał się błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi (Rdz 12,1-3). Bądźcie wierni Chrystusowi, 

który was wybrał i powierzcie Mu całe wasze życie. Macie za sobą różne historie życiowe, ale dzisiejszy 

chrzest jest dla was oczywistym dowodem na darmowość łaski. Pozdrawiam wasze rodziny, przyjaciół i 

tych, którzy przygotowywali was do przyjęcia tego sakramentu.  

   

Podczas dzisiejszej liturgii towarzyszą nam swoją modlitwą i śpiewem neokatechumeni z pierwszej 

wspólnoty neokatechumenalnej z parafii Najświętszej Bogarodzicy Maryi na poznańskim Żegrzu, którzy 

ukończyli swój 30 letni program formacyjny, a teraz z radością dziękują za tę łaskę Zmartwychwstałemu 

Panu.  

   

Tej szczególnej nocy Zmartwychwstania Pańskiego - razem z wszystkim obecnymi w tej katedrze wiernymi 

- za chwilę ponowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Wyznanie wiary, które zostało wypowiedziane 

podczas naszego chrztu przez naszych rodziców chrzestnych, kiedy - jako dzieci - nie byliśmy świadomi 

tego wyboru, teraz zostanie potwierdzone przez dojrzałych już ludzi.  

   

b. Chrzest Polski  

   

Tegoroczne ponowienie przyrzeczeń chrzcielnych posiada wyjątkowy charakter. Przypada ono bowiem w 

1050. jubileusz Chrztu Polski. W roku 966 Mesco dux Poloniae baptizatur, co znaczy: „Mieszko książę 

Polski został ochrzczony". W tak lakoniczny sposób opisano najbardziej przełomowy moment w historii 

Polski. Chociaż o okolicznościach przyjęcia chrztu przez księcia Polan i jego poddanych wiemy niewiele, to 

jednak nie ulega wątpliwości, że akt ten był najbardziej doniosłym i brzemiennym w skutki wydarzeniem w 

dziejach Polski. Można nawet powiedzieć, że bez chrztu mogło nie być państwa polskiego ani Polaków, ani 

naszej wielkie historii oraz kultury. Narodziny państwa polskiego i jego chrzest są ze sobą ściśle związane 

(Historia chrześcijaństwa w Polsce, a dzieje narodu polskiego, Rada Społeczna przy Arcybiskupie 

Poznańskim).  

   

Być może Mieszko „przeczuwał, że jego chrzcielnica będzie kolebką rodzącego się narodu i że na 

tysiąclecia pozostanie znakiem inspirującym i budującym jego tożsamość. Nie ulega jednak wątpliwości, że 

najpierw potrzebny był jego osobisty wybór. On go uczynił, ponieważ był przekonany, że tylko nowi ludzie 

tworzą nowy świat, wypowiadając się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Że 

tylko ich doświadczenie wiary przekłada się z mocą na postawy moralne, widoczne także w życiu 

gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne konsekwencje przyjętego przez niego Chrztu pojawiły 

się później, podążając od rodziny po naród, a nawet wspólnotę narodów, jaką dzisiaj stanowi dla nas 

Europa" (List KEP na jubileusz 1050).  

   

Zdumiewa nas skuteczność chrystianizacji Polski. Wynikała ona w dużej mierze z tego, że pierwsi polscy 

władcy - Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II - stali się ludźmi głębokiej wiary, którzy zgodnie z 

ogólnie panującymi wtedy w Europie przekonaniami uważali, że monarcha jest odpowiedzialny za 
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umacnianie wiary i za zbawienie swoich poddanych. Świadectwem tego Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny, 

córki Mieszka II (ur. ok.1025).  

   

Pierwszorzędna rola w chrystianizacji kraju Polan przypada jednak księżniczce czeskiej Dobrawie. W 

dynastycznej tradycji, utrwalonej w Kronice polskiej - przez anonimowego benedyktyna, zwanego Gallem 

na początku XII w., decydującą rolę w nakłonieniu Mieszka do przyjęcia wiary chrześcijańskiej przypisuje 

się Dobrawie: Mieszko „zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem 

Dobrawa. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie 

zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on [na to] przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenty 

wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem [dostojników] świeckich i 

duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli a pilnie zaznajamiając się z 

obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono 

matki-Kościoła". Jest to ważny przyczynek do roli świątobliwych kobiet w naszej historii. Znaczenie 

Dąbrówki można porównywać z rolą takich świętych niewiast jak Jadwiga Śląska czy św. Jadwiga, której 

chrzest zawdzięcza Litwa.  

   

Ważną rolę w tym wydarzeniu odegrali duchowni przybyli z Czech a razem z nimi Jordan, który - na 

prośbę Mlady, siostry Dąbrówki - został mianowany biskupem misyjnym i skierowany do Polski. Jordana - 

jak twierdzi prof. Kłoczowski - był Niemcem wcześniej osiadłym w Pradze i znającym język słowiański.  

   

„W Wigilię Paschalną roku 966, kiedy władca Polan stanął przed chrzcielnicą, zaśpiewano ten cudowny, 

starożytny hymn: „Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie, weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią 

dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemio, opromieniona tak 

niezmiernym blaskiem..., poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!...". I odtąd - każdego roku w 

Wigilię Paschalną - Kościół w Polsce śpiewa ten hymn na moment przed odnowieniem przyrzeczeń 

chrzcielnych; przepiękny hymn, rozśpiewany radością z dzieła zbawienia, skupiony na Chrystusie, który 

wyzwala nas ku miłości do Boga i ludzi".  

   

[...] Takie - pełne wiary - spojrzenie na to przełomowe wydarzenie w dziejach naszego narodu sprawia, że 

nasze przeżycie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski nie ogranicza się do rozważania zagadnień o 

charakterze społecznym, kulturowym czy narodowym. Są to z pewnością kwestie ważne, ale to przecież nie 

te pytania usłyszał Mieszko, gdy stanął przy chrzcielnicy. Najpierw zapytano go o to, czy wyrzeka się 

szatana i jego próżnej chwały. Następnie, czy wierzy w Boga Ojca Wszechmogącego. W Jego Jedynego 

Syna - Jezusa Chrystusa, wcielonego i ukrzyżowanego. Czy wierzy w Ducha Świętego, w święty, katolicki i 

apostolski Kościół, w społeczność świętych i w zmartwychwstanie ciała. Na wszystkie te pytania Mieszko 

odpowiedział: „Wierzę!" (Nowe życie w Chrystusie. List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia 

Chrztu Polski - 22.11.2015).  

   

To samo Mieszkowe „Wierzę" chcemy teraz z całą mocą powtórzyć, przekonani o tym, że przyszłość 

Kościoła i Polski zależy od mocy naszej wiary. Nasze odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ma z jednej 

strony bardzo osobisty charakter, zakładający indywidualne nawrócenie, bo relacja każdego człowieka z 

Chrystusem i troska o własną świętość jest sprawą osobistą. Z drugiej zaś strony wiemy jak bardzo ta 

osobista świętość wielu Polaków zaważyła na losach całego naszego narodu. To jubileuszowe odnowienie 
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przyrzeczeń będzie więc potwierdzeniem dla tego wszystkiego, co Chrystus wniósł w dzieje naszego 

narodu. Będzie również świadomym wpisanie się w chrześcijańskie dziedzictwo księcia Mieszka. Będzie 

podjęciem i poniesieniem w przyszłość dziedzictwo św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Jadwigi i wielu 

innych polskich świadków Chrystusa, aż po św. Jana Pawła II. Będzie również akceptacją chrześcijańskiej 

kultury naszego narodu, norm moralnych i obyczajowych oraz tego wszystkiego, co u nas wyrasta z 

Ewangelii. Będzie wzięciem za to odpowiedzialności (por. ks. Henryk Zieliński, Życie jest Paschą, w: 

„Idziemy" 13/2016).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Niech na tej drodze wspomaga nas Matka Zmartwychwstałego Pana. W okresie wielkanocnym zwracamy 

się do Niej z wezwaniem: „Królowo nieba, wesel się, alleluja!". W ten sposób wspominamy radość Maryi ze 

zmartwychwstania Jezusa i prosimy Ją, aby stała się „przyczyną radości" dla nas, wierzących i dla 

wszystkich, którzy „szczerym sercem [Boga] szukają". Jej oddajemy naszą duszę i ciało, życie i śmierć 

naszą. Jej powierzamy chrześcijańską przyszłość Polski i los wszystkich naszych rodaków tak w Ojczyźnie 

jak i poza jej granicami. Wszystko składamy w Twoje ręce, Matko Zmartwychwstałego Pana!  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 1050. rocznica Chrztu Polski, Piotrków T., 

3.4.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Treść Prawa wypisana jest w ich sercach. Matka Boska Trybunalska 

(Piotrków Trybunalski - 3.4.2016).  

   

Arcybiskup Marek zaprosił nas wszystkich do udziału w obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski w 

Piotrkowie Trybunalskim. Prosił, aby nasza wspólna modlitwa - zanoszona do Miłosiernego Ojca przez 

wstawiennictwo Matki Bożej Trybunalskiej - stała się wielkim dziękczynieniem wiernych całej 

Archidiecezji Łódzkiej za 1050 lat obecności Chrystusa, Jego Ewangelii, Krzyża i Kościoła na naszej 

polskiej ziemi.  

   

W odpowiedzi na to zaproszenie postanowiłem podjąć dzisiaj refleksję na temat prawa naturalnego, bo 

temat ten gwarantował rozwój duchowy naszej ojczyzny przez 1050 lat, a dzisiaj jego obecność jest 

zagrożona ze strony skrajnego liberalizmu. Dlaczego akurat tutaj winniśmy o tym mówić? A gdzieżby 

indziej należało o tym mówić, jeśli nie w mieście będącym kolebką polskiego parlamentaryzmu oraz w 

obliczu Matki Bożej Trybunalskiej, Patronki Polskich Parlamentarzystów. Gdzieżby indziej, jeśli nie w 

mieście, w którym, parlament Królestwa Polskiego zbierał się aż 100 razy. W którym Zjazdy Trybunalskie, 

czyli zjazdy Najwyższego Sądu Rzeczypospolitej odbywały się regularnie przez 214 lat. Gdzie indziej, jeśli 

nie tu, gdzie odwoływano się przez wieki do stabilnych podstaw prawa cywilnego.  

 

 

 

 

 

1. PRAWO NATURALNE 
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a. co to jest prawo naturalne? 
 

 

 

Cóż to jest owo prawo naturalne? To nic innego jak uniwersalne, pierwotne prawo (zbiór norm) wynikające 

z natury ludzkiej, z samej natury człowieka, zobowiązujące go do podejmowania działań moralnie dobrych a 

zaniechania działań moralnie złych. Stanowi ono wyraz pierwotnego zmysłu moralnego, pozwalającego 

człowiekowi rozpoznawać rozumem co jest dobre a co złe. 

 

 

 

Prawo to jest kodeksem moralnym dla wszystkich ludzi, bez względu na ich poglądy, wyznawaną wiarę, 

wiek czy pochodzenie. „Wyraża ono pierwsze i istotne zasady kierujące życiem moralnym" (KKK, 1955). 

„Istnieje oczywiście prawdziwe prawo - uczy Cyceron - to znaczy prawo prawego rozumu, zgodne z naturą, 

które znajduje się we wszystkich ludziach. Jest niezmienne i wieczne; nakazując, wzywa nas do wypełnienia 

powinności, a zakazując, powstrzymuje od występków... Prawo to nie może być ani zmienione przez inne, 

uchylone w jakiejś swej części, ani zniesione całkowicie" (De republica, 3, 22, 33). 

 

 

 

„Prawo naturalne, [...] dostarcza solidnych podstaw, na których człowiek może wznosić budowlę zasad 

moralnych, kierujących jego wyborami. Ustanawia ono również niezbędną podstawę moralną do budowania 

wspólnoty ludzkiej. Wreszcie, dostarcza koniecznej podstawy dla prawa cywilnego, które jest z nim 

związane, albo przez refleksję, która wyprowadza wnioski z jego zasad, albo przez uzupełnienia o 

charakterze pozytywnym i prawnym" (KKK, 1959). 

 

 

 

Nie jest ono stanowione przez władców, sędziów czy instytucje i obowiązuje niezależnie od tego czy zostało 

zatwierdzone przez władze państwowe, czy tez nie. Ponadto jest niezbywalne, więc nikt nie może go 

człowieka pozbawić. „To prawo stoi przed wszelkim prawem stanowionym. Każdy porządek prawny musi 

się na nim opierać. Prawdziwy postęp musi być oparty na sumieniu. Inaczej nie jest postępem" (por. 

Benedykt XVI, Prawo naturalne podstawą dialogu. 12.02.2007). 

 

 

 

b. definicja prawa naturalnego 
 

 

 

Prawo naturalne nie jest wymysłem Kościoła. Myślenie na jego temat przewijało się - począwszy od 

starożytności greckiej i rzymskiej - przez wszystkie epoki historyczne aż do współczesnej. Zastanawiali się 

nad nim Empedokles, Platon, Arystoteles, Cyceron, Seneka i Lukan. 

 

 

 

Jego treść jest obecna tak w Starym (por. Księgi Przysłów, Koheleta, Mądrości, Syracha), jak i w Nowym 

Testamencie. Do niego nawiązuje Jezus przypominając „katalog grzechów" (Mk 7,8-13), pouczając o 

zabójstwie, o cudzołóstwie, gniewie, przysiędze (por. Mt 5,21-48), czy też zwracając uwagę na tzw. „złotą 

regułę" moralności naturalnej („Wszystko więc, co byście chcieli, by ludzie wam czynili, i wy im czyńcie" 

(Mt 7,12; Łk 6,3). 
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Również św. Paweł miał wyraźną świadomość istnienia prawa naturalnego. Według niego, poganie - nie 

posiadający jak Żydzi prawa objawionego - mają możność poznania wymagań moralnych dzięki rozumowi, 

który rozpoznaje prawo wpisane w naturę człowieka, zobowiązując go do wybierania dobra i unikania zła. 

W Liście do Rzymian pisze: „Bo gdy poganie, którzy Prawa nie mają, idąc za naturą [φυσει], czynią to, co 

Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że treść Prawa 

wypisana jest w ich sercach [εν ταις καρδιαις], gdy jednocześnie ich sumienie [της συνειδησεως] staje jako 

świadek [των λογισμων], a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające" 

[κατηγορουντων η και απολογουμενων] - Rz 2,14-15). 

 

 

 

Prawo to znalazło swoje pełniejsze opracowanie u św. Tomasza z Akwinu, który jest twórcą jego klasycznej 

definicji: lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae in creatura rationali. Według niego nie 

jest to nic innego jak uczestnictwo prawa wiecznego w stworzeniu rozumnym. Jest ono „światłem poznania 

złożonym w nas przez Boga; przez nie poznajemy, co należy czynić, a czego należy unikać. To światło lub 

to prawo dał Bóg stworzeniu" (św. Tomasz z Akwinu, Collationes in decem praeceptis, 1). 

 

Potwierdzeniem istnienia tego prawa był proces toczący się po II wojnie światowej w Norymberdze, w 

którym sądzeni byli niemieccy naziści. Oskarżeni bronili swojej działalności jako zgodnej z prawem 

państwowym i odwoływali się do ustawy z 1935 roku: „O ochronie i czystości krwi niemieckiej". Trybunał 

Norymberski uznał jednak postępowanie nazistów za zbrodnię przeciwko ludzkości i skazał ich na karę 

śmierci lub długoletnie więzienia, czyli osądził ich - wbrew prawu stanowionemu - zgodnie z prawem 

naturalnym, według powszechnie rozumianych norm dobra i zła. 

 

 

 

c. charakterystyka prawa naturalnego 
 

 

 

Prawo naturalne charakteryzuje się trzema cechami: 

 

 

 

Powszechnością. Zakorzenione jest w każdym człowieku od początku jego istnienia, toteż są mu poddani 

wszyscy ludzie bez wyjątku i każdy człowiek zobowiązany jest do jego przestrzegania. Katechizm Kościoła 

Katolickiego stwierdza: „Prawo naturalne, obecne w sercu każdego człowieka (...), jest uniwersalne w 

swoich przepisach i jego władza rozciąga się na wszystkich ludzi. Wyraża ono godność osoby i określa 

podstawę jej fundamentalnych praw i obowiązków" (KKK, 1956). 

 

 

 

Niezmiennością. Ojciec św. Jan Paweł II uczył: „w naturze człowieka istnieje coś, co przekracza kultury i 

staje się jego właściwą miarą i warunkiem jego godności". Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: „Prawo 

naturalne jako takie jest niezmienne i trwałe pośród zmian historycznych; istnieje wśród zmieniających się 

poglądów i obyczajów oraz wspiera ich postęp. Nie można go zniszczyć ani wyrwać z serca człowieka". 

 

 

 

Poznawalnością. Rozum ludzki zdolny jest rozpoznać i zrozumieć prawa swojej natury. Św. Paweł pisze w 

Liście do Rzymian: „Bo gdy poganie, którzy prawa nie mają, idąc za naturą czynią to, co Prawo nakazuje - 
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chociaż Prawa nie mają - sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich 

sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich 

oskarżające lub uniewinniające" (Rz 2, 14-15). Ze słów tych wynika, że wszystkich ludzi trzeba uważać za 

zdolnych do życia moralnego zgodnego z sumieniem, także nie znających Objawienia Bożego, czyli, że jest 

to prawda ogólnoludzka. 

 

 

d. trudności 
 

 

Dzisiejsza doktryna prawa nie wykazuje większego zainteresowania kwestią prawa naturalnego, ponieważ 

opiera się ona na koncepcjach woluntarystycznych, do których należy pozytywizm prawniczy i relatywizm 

etyczny. Według tych koncepcji każdy ma prawo uważać za dozwolone wszystko, co mu się podoba, 

wskutek czego tak w zakresie stanowienia prawa, jak i jego stosowania nastąpiła całkowita marginalizacja 

prawa naturalnego, aż do zaprzeczenia jego istnienia (Juliusz Petraniuk, Prawo naturalne, w: Encyklopedia 

katolicka, t. 16, Lublin 2012, 313). 

 

Pomimo tego, papież Benedykt XVI w swoim przemówieniu na Uniwersytecie Laterańskim zwrócił uwagę 

na to, że postęp owszem przynosi ogromny pożytek, ale wiąże się też z zagrożeniami. A jednym z tych 

zagrożeń jest to, że metoda badania natury, która pozwala coraz lepiej poznawać racjonalność materii 

sprawia, że coraz mniej dostrzegamy źródło tej racjonalności, którym jest rozum stwórczy. Zdolność 

widzenia praw bytu materialnego czyni nas niezdolnymi do dostrzeżenia przesłania etycznego. Pojęcie 

prawa naturalnego jest dzisiaj często niezrozumiałe, bo nie przyjmuje się metafizycznej koncepcji natury, 

ale wyłącznie empiryczną, co powoduje dezorientację przy dokonywaniu codziennych wyborów - zwłaszcza 

przez młode pokolenia (por. Benedykt XVI, Prawo naturalne podstawą dialogu, Papieski Uniwersytet 

Laterański -12.02.2007). 

 

 

W obecnej sytuacji w kulturze oraz we wspólnocie społeczno-politycznej papież Benedykt potwierdza 

konieczność tworzenia warunków koniecznych do pełnego uświadomienia sobie niezbywalnej wartości 

naturalnego prawa moralnego. Jest ono bowiem dla każdego „prawdziwą gwarancją życia w wolności, 

poszanowania godności osobistej, poczucia, że jest chroniony przed wszelką manipulacją natury 

ideologicznej oraz nadużyciami ze strony ludzi kierujących się prawem silniejszego. Wszyscy dobrze 

wiemy, że w świecie kształtowanym przez nauki ścisłe, metafizyczne pojęcie prawa naturalnego jest niemal 

nieobecne, niezrozumiałe. Tym bardziej, skoro dostrzegamy jego zasadnicze znaczenie dla naszych 

społeczeństw, dla życia ludzkiego, trzeba to pojęcie na nowo przedstawiać i wyjaśniać, że w samej istocie 

ludzkiej zwarte jest przesłanie moralne oraz wskazanie dla rozwiązań prawnych (por. Benedykt XVI, 

Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej - 5.12.2008). 

 

2. DEKALOG 
 

Uprzywilejowanym wyrazem prawa naturalnego jest Dekalog. Poucza on o prawdziwym człowieczeństwie 

człowieka. Podkreśla główne obowiązki, a więc pośrednio także podstawowe prawa, właściwe naturze 

osoby ludzkiej (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2070). Pisze św. Ireneusz: „Od początku Bóg zakorzenił 

w sercach ludzi zasady prawa naturalnego. Potem ograniczył się do ich przypomnienia. Był to Dekalog" 

(Adversus haereses, IV,15,1). W stanie grzechu z powodu zaciemnienia światła rozumu i wypaczenia woli 

potrzebne było objawienie Dekalogu, aby osiągnąć pełne i pewne poznanie wymagań prawa naturalnego 

(por. KKK, 2071). 

 

Dziesięć Słów, czyli Deka Logos to jedyny autentyczny fundament życia jednostek, społeczeństw i 

narodów. Jego przykazania chronią człowieka przed niszczącą siłą egoizmu, nienawiści i fałszu. Demaskują 

wszystkie fałszywe bóstwa, które go zniewalają: miłość własną, która odrzuca Boga, żądzę władzy i 

przyjemności, która niszczy porządek sprawiedliwości, poniża ludzką godność nas samych i naszego 
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bliźniego (Życie Mojżesza, II, 230). 

 

Dekalog - jako uniwersalne prawo moralne - zachowuje swoją obowiązującą moc w każdym czasie i w 

każdym miejscu. Nikt nie może od niego dyspensować. Nikt, a więc także niechrześcijanin, nie jest 

zwolniony z obowiązku zachowania przykazań Dekalogu. 

 

Od przestrzegania Dekalogu zależy przyszłość narodu, państwa, Europy i świata „Jeśli człowiek burzy ten 

fundament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze. Zaczynając od 

wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, i idąc poprzez naród aż do tej ogólnoludzkiej społeczności, na 

którą składają się miliardy ludzkich istnień [...] Stworzenie [...] bez Stworzyciela zanika" - głosi Sobór 

(Gaudium et spes, 36). Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności. Każde prawdziwe dobro dla 

człowieka - a to jest sam rdzeń moralności - jest tylko wówczas możliwe, kiedy czuwa nad nim Ten Jeden, 

który ‘sam jest dobry' " (por. Jan Paweł II, Homilia, Koszalin, 1.06.1991). 

 

Benedykt XVI, komentując użyteczność dziesięciu przykazań, tak uczył: „Odpowiadamy, że Bóg dał nam 

przykazania, aby wychować nas do prawdziwej wolności i miłości autentycznej, tak byśmy mogli być 

naprawdę szczęśliwi. Są one znakiem miłości Boga Ojca, Jego pragnienia, by nauczyć nas prawidłowo 

odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu, to, co sprawiedliwe, od tego, co niesprawiedliwe. Są zrozumiałe 

dla wszystkich. A właśnie dlatego, że ujmują podstawowe wartości w konkretne normy i zasady, człowiek 

wprowadzając je w życie może zdążać drogą prawdziwej wolności, która umacnia go na szlaku 

prowadzącym do życia i szczęścia. Przeciwnie, kiedy w swojej egzystencji człowiek nie bierze przykazań 

pod uwagę, nie tylko staje się obcym Bogu i porzuca przymierze z Nim, ale też oddala się od życia i 

trwałego szczęścia" (Benedykt XVI, Dekalog wychowuje do prawdziwej wolności i autentycznej miłości, 

Rzym, Piazza del Popolo - 9.09.2012). 

 

Z kolei kluczem do pełnego zrozumienia pełnego znaczenia Dekalogu jest Chrystus. Przez usta Jezusa - 

nowego Mojżesza - raz jeszcze zostają nam dane przykazania Dekalogu. On sam je ostatecznie potwierdza i 

przedstawia jako drogę i warunek zbawienia. 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

W dzisiejszym świecie - w którym religia bywa spychana do sfery prywatnej a sferę publiczną usiłuje 

zawłaszczyć totalnie państwo laickie, gdzie moralność próbuje się uzależnić od subiektywnych przekonań a 

prawo od woli rządzących - w takim świecie tym bardziej konieczne jest potwierdzenie tego, że każde 

prawo cywilne, które pragnie służyć autentycznemu postępowi człowieka musi mieć swój fundament w 

prawie naturalnym. 

 

 

Niech w osiągnięciu tego celu wspiera nas opieka Matki Bożej Trybunalskiej, patronki polskich 

parlamentarzystów i wszystkich ludzi, którym leży na sercu dobro ojczyzny, której władca Mieszko został 

ochrzczony przed 1050-ciu laty.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Mesco dux baptizatur, 10.4.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Mesco dux baptizatur. 1050. rocznica chrztu Mieszka I (Praga – 10.4.2016).  

   

Na początku jak najserdeczniej dziękuję Jego Eminencji, księdzu kardynałowi prymasowi Dominikowi 

Duce za zaproszenie do Pragi na świętowanie jubileuszu Chrztu Polski. W szczególności składam 

podziękowanie za to spotkanie eucharystyczne właśnie w bazylice św. Jerzego. Przypuszczam, że dla 

każdego Polaka byłoby rzeczą niezwykle wzruszającą znaleźć się w tym starożytnym kościele, przy którym 
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powstał pierwszy na ziemiach czeskich klasztor sióstr benedyktynek, którego przełożoną była Mlada-Maria 

(Kosmas, Kronika Czechów, I,22), siostra księżnej Dąbrówki, matki chrzestnej Polaków.  

   

1. CHRZEST KSIĘCIA WIŚLAN  

   

Samo chrześcijaństwo dotarło znacznie wcześniej na tereny obecnej Polski. Wcześniej bowiem książę 

plemienia Wiślan przyjął chrzest pod wpływem władcy Wielkich Moraw Świętopełka i arcybiskupa 

Metodego, co nastąpiło prawdopodobnie po roku 874 a przed śmiercią wspomnianego świętego w 885 r. Nie 

znamy owoców tej pierwszej chrystianizacji, gdyż po śmierci Metodego jego uczniowie zostali wypędzeni z 

państwa wielkomorawskiego, a następnie - w pierwszej dekadzie X wieku - Węgrzy rozbili monarchię 

Mojmirowiców i Wielkie Morawy przestały istnieć.  

   

Po kilkudziesięciu latach ziemie wiślańskie wraz ze Śląskiem zostały przejęte przez Bolesława I Srogiego, 

księcia czeskiego i od lat czterdziestych X w. ponownie weszły w obręb intensywnego oddziaływania 

chrześcijaństwa czeskiego i biskupstwa ratyzbońskiego. Świadczy o tym tytuł katedry wawelskiej oraz 

pozostałości po kilku budowlach sakralnych na Wawelu z końca X i początku XI w., z których część została 

wzniesiona niewątpliwie jeszcze za panowania Przemyślidów.  

   

2. CHRZEST MIESZKA I  

   

Do drugiej fali chrystianizacji Polaków przyczyniła się w decydujący sposób czeska księżniczka Doubravka 

(ok. 930 - 977) z rodu Przemyślidów. Ta córka księcia Bolesława I Srogiego, a siostra Mlady była główną 

sprawczynią nawrócenia Mieszka I na wiarę chrześcijańską (G. Labuda, 90).  

   

Rocznik kapituły krakowskiej zanotował - pod rokiem 966 - krótką zapiskę: Mesco dux Polonie baptizatur, 

co znaczy: „Mieszko książę Polski został ochrzczony”. W tak lakoniczny sposób opisano najbardziej 

przełomowy moment dla polskiej historii. A chociaż o okolicznościach przyjęcia chrztu przez księcia Polan 

i jego poddanych wiemy niewiele, to nie ulega wątpliwości, że było to najbardziej doniosłe i brzemienne w 

skutki wydarzenie w dziejach Polski. Można by nawet powiedzieć, że bez chrztu nie byłoby państwa 

polskiego, nie byłoby Polaków i ich historii oraz kultury. W tym momencie Polska jako naród wychodzi 

wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie (Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. 

Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 81), bo narodziny państwa polskiego i jego chrzest są ze 

sobą ściśle związane (prof. T. Jasiński, Historia chrześcijaństwa w Polsce a historia narodu polskiego).  

   

Niebagatelną rolę w tym wydarzeniu miała Dąbrówka (D. A. Sikorski, Kościół w Polsce za Mieszka I i 

Bolesława Chrobrego, Poznań 2011, 93-98). Ilustrują to 3 Kroniki (Kronika Thietmara; Kronika Galla; 

czeska Kronika Kosmasa) i więcej zapisków rocznikarskich (Rocznik małopolski; Kodeks szamotulski; 

Kodeks lubiński; Kodeks królewiecki; Rocznik Traski; Rocznik Sędziwoja; Kronika wielkopolska; Kronika 



1609 
 

Mierzwy; Kronika polsko-śląska; Kronika książąt polskich). Dzięki temu małżeństwu Mieszko miał 

możność zapoznania się z zasadami chrześcijaństwa.  

   

a. Sposób nakłonienia Mieszka przez Dobrawę do przyjęcia chrztu opisuje w X wieku biskup Thietmar 

według dość znanego schematu historiograficznego małżonki nawracającej swojego męża: „Przedstawię 

resztę czynów znakomitego księcia Polan, Mieszka, o którym pisałem szeroko w poprzednich księgach. W 

czeskiej krainie pojął on za żonę szlachetną siostrę Bolesława Starszego, która okazała się w rzeczywistości 

taką, jak brzmiało jej imię. Nazywała się bowiem po słowiańsku Dobrawa, co w języku niemieckim 

wykłada się: dobra. Owa wierna wyznawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka pogrążonego w 

wielorakich błędach pogańskich, zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla 

swej wiary. Starała się go zjednać na wszelkie sposoby, nie dla zaspokojenia trzech żądz tego zepsutego 

świata, lecz dla korzyści wynikających z owej chwalebnej i przez wszystkich wiernych pożądanej nagrody 

w życiu przyszłym.  

   

Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie, aby później móc długo działać dobrze. Kiedy 

mianowicie po zawarciu wspomnianego małżeństwa nadszedł okres wielkiego postu i Dobrawa starała się 

złożyć Bogu dobrowolną ofiarę przez wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i umartwianie swego ciała, jej 

małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła się na to w tym 

celu, by z kolei móc łatwiej zyskać u niego posłuch w innych sprawach. Jedni twierdzą, iż jadła ona mięso w 

okresie jednego wielkiego postu, inni zaś, że w trzech takich okresach. Dowiedziałeś się, czytelniku, o jej 

przewinie, zważ teraz tylko, jaki owoc wydała jej zdrożna intencja. Pracowała więc nad nawróceniem swego 

małżonka i wysłuchał jej miłościwy Stwórca. Jego nieskończona łaska sprawiła, iż ten, który tak srodze 

prześladował, pokajał się i pozbył na ustawiczne namowy swej ukochanej małżonki jadu przyrodzonego 

pogaństwa, chrztem świętym zmywając plamę grzechu pierworodnego. I natychmiast w ślad za głową i 

swoim umiłowanym władcą poszły ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową przyodziane, w 

poczet synów Chrystusowych zostały zaliczone” (Thietmar, Kronika. IV,55; przełożył i przypisami opatrzył 

M.Z. Jedlicki).  

   

b. W dynastycznej tradycji - utrwalonej w Kronice polskiej na początku XII wieku przez anonimowego 

benedyktyna, zwanego Gallem, jeszcze ważniejszą rolę przypisuje się czeskiej Dobrawie. Zakłada ona 

bowiem przyjęcie chrztu jako warunek wstępny do zgody na małżeństwo z Mieszkiem. Ten tekst brzmi 

następująco: „Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz 

częściej napastować ludy [sąsiednie] dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach 

pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał małżeństwa jednej bardzo 

dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dobrawa. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci 

owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on [na to] przystał, że porzuci 

ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim 

orszakiem [dostojników] świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż 

powoli a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów 

pogaństwa i przeszedł na łono matki-Kościoła”. Nieco inaczej, ale równie mocno rolę Dobrawy w 

nakłonieniu Mieszka do przyjęcia chrztu św. podkreślił niemiecki kronikarz Thietmar.  

   

c. Skąd zatem przyszło chrześcijaństwo do Polski? – pytał Aleksander Bruckner. Jego odpowiedź brzmiała – 

od czeskiej Dobrawy! Na silny udział kleru czeskiego w kształtowaniu polskiego języka kościelnego 

wskazuje fakt, że trzy czwarte polskiego słownictwa kościelnego pochodzi z języka czeskiego: papież, 
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arcybiskup, biskup, kapłan, opat, mnich, proboszcz, chrzest, bierzmowanie, msza, krzyż, ołtarz, kielich, 

opłatek, klasztor, kościół, kruchta, żegnać i Bogurodzica, nieszpory, jałmużna, gromnica, pielgrzym. Cała 

staropolska terminologia chrześcijańska została przeważnie zapożyczona z czeskiego, bez względu na 

różnice pierwotnego pochodzenia odnośnych terminów ( T. Lehr-Spławiński). Dodatkowym argumentem za 

czesko-ratyzbońską drogą jest najstarszy polski rocznik, w którym zapiski o biskupach mogunckich kończą 

się na 969 roku. Uzasadnione wydaje się mniemanie, że przywiózł go do Polski biskup Jordan, a potem – w 

1038 r. – zabrano go z powrotem do Pragi, gdzie sięgał do niego kronikarz Kosmas.  

   

Decyzja Mieszka była nie tylko uwarunkowana politycznie, bo - przez kontakty z monarchią czeską - książę 

wiedział o roli Kościoła i chrześcijaństwa jako religijnego spoiwa społeczeństwa łamiącego separatyzmy 

plemienne. Dostrzegał on również potrzebę wprowadzenia swego władztwa w obręb ówczesnego świata 

chrześcijańskiego, którego cywilizacja była atrakcyjna i wzmacniała ideowo pozycję panującego, 

sakralizując władzę monarszą. Z tego świata czerpał też wzorce dla organizacji rozrastającego się państwa.  

   

Misja chrześcijańska została przygotowana za wiedzą cesarza Ottona I i przy poważnym zaangażowaniu się 

Kościoła niemieckiego, przede wszystkim biskupstwa ratyzbońskiego. Misjonarze znali niewątpliwie język 

słowiański i byli wyposażeni w stosowne księgi, paramenty i szaty liturgiczne. Prawdopodobnie na czele 

misji stał Jordan – związany z dworem praskim - i to on dokonał chrztu Mieszka I i jego najbliższego 

otoczenia zapewne w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 r. w Poznaniu lub Lednicy. W dwa lata później (968 

r.) wspomniany Jordan został konsekrowany na pierwszego polskiego biskupa, a jego siedzibą stał się 

najpewniej Poznań.  

   

3. OWOCE CHRZTU MIESZKA  

   

Przed przyjęciem chrześcijaństwa przodkowie nasi żyli w kulturze pogańskiej, której w pełni nie znamy, 

choć jej ślady budzą podziw. Wały grodów, organizacja państwa Polan, osiągnięcia militarne i polityczne 

świadczą o dynamizmie ich ówczesnej kultury, której chrzest nie zniweczył, lecz przeciwnie – uwydatnił. 

By użyć słów Cypriana Kamila Norwida, Krzyż „stał się nam bramą” do nowej, chrześcijańskiej cywilizacji. 

Polanie zaczęli przyjmować wartości wcześniej sobie nieznane albo nawet odrzucane, a w ten sposób ich 

własny język, idee polityczne i religijne, kultura materialna zyskały wyższy wymiar, zakorzeniając się w 

kulturach starszych i doskonalszych, które już wcześniej otrzymały chrześcijańskie oblicze (J. Kowalski).  

   

Przyjęcie chrztu od pierwszych chwil zaowocowało rozwojem kultury polskiej we wszystkich dziedzinach. 

Powstały pierwsze budowle murowane, poczynając od palatium Mieszka I, katedr w Poznaniu i Gnieźnie. Z 

wiary chrześcijańskiej czerpali najwybitniejsi twórcy malarstwa i rzeźby (Drzwi Gnieźnieńskie). Na ziemie 

Polski przybywali wybitni ówcześni intelektualiści, m.in. włoski mnich Benedykt, Brunon z Kwerfurtu. 

Spod pióra tego ostatniego wyszedł m. in. Żywot św. Wojciecha, arcydzieło ówczesnej literatury 

hagiograficznej. Z czasem narodziło się polskie dziejopisarstwo, najpierw pisane przez obcych przybyszy 

(Anonim tzw. Gall), a później przez historiografów Polaków - Mistrza Wincentego, Wincentego z Kielczy 

czy jednego z największych historyków wszechczasów - Jana Długosza. Wszyscy ci twórcy, jak i też 

późniejsi, inspirowali się wiarą, chrześcijańskimi naukami Kościoła. Ludzie Kościoła organizowali 

powstanie pierwszych polskich uniwersytetów w Krakowie (1364/1400 r.) i w Wilnie (1579 r.). Spośród 

nich wywodził się jeden z najwybitniejszych uczonych wszechczasów - Mikołaj Kopernik. Polski przekład 
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Biblii autorstwa polskiego jezuity Jakuba Wujka z końca XVI-wieku przyczynił się do powstania języka 

literackiego i do ostatecznego ukształtowania dzisiejszego języka polskiego. Tematyka religijna - począwszy 

od Psałterza Dawidów Jana Kochanowskiego, a skończywszy na przekładach biblijnych Czesława Miłosza - 

była nieprzerwanie obecna w polskiej literaturze i sztuce.  

   

Dzięki stabilnej i stale rozwijającej się organizacji kościelnej w Polsce chrześcijaństwo docierało do coraz 

większych rzesz społeczeństwa polskiego i wnikało coraz głębiej w jego życie, obyczaje, normy 

postępowania oraz kulturę. Posługa duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego nie tylko koncentrowała się 

na sprawach duszpasterstwa wiernych, ich moralnego kształtowania według zasad chrześcijańskich, ale 

także na edukacji i rozmaitych formach pomocy ubogim. Kościół tworzył i rozbudowywał system 

szkolnictwa (szkoły katedralne, kolegiackie, parafialne, klasztorne, a także uniwersytet), który umożliwił 

recepcję dorobku kultury intelektualnej chrześcijańskiej Europy wraz z dziedzictwem grecko-rzymskim, 

przejętym przez Kościół w pierwszym tysiącleciu jego dziejów, a od XII-XIII wieku coraz większy 

współudział w rozwijaniu tej kultury (literatury, nauki i sztuki). Wówczas krystalizują się zręby polskiej 

kultury, świadomości i tożsamości narodowej Polaków. Są one związane z wejściem Polaków w świat 

pisma, które stanowi o pamięci powstałej wspólnoty społecznej w obrębie monarchii Piastów. Powstają 

pierwsze zapisy o losach dynastii, monarchii, Kościoła i społeczeństwa polskiego w języku łacińskim. 

Łacina stanowiąca znakomite narzędzie komunikacji w ówczesnym świecie i zarazem tworzywo wysokiej 

kultury przyczyniła się do narodzin twórczości w języku polskim. Zaprawieni w łacinie duchowni poszukują 

na gruncie polskiej mowy możliwości utrwalania w piśmie skomplikowanych fraz i myśli. Już od XII w. 

rodzą się utwory w polskim języku, które ukazują duchowe i intelektualne treści rodzącej się kultury 

narodowej. Zaszczepiona w Polsce przez pierwszych Piastów wiara chrześcijańska przyczyniła się do 

ukształtowania się wspólnoty narodowej na fundamencie Ewangelii.  

   

4. I CO DALEJ?  

   

W czasach nam współczesnych – głównie pod naciskiem sekularyzmu - pojawiła się w Polsce utrata 

pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i 

obojętność religijna, wywołująca u wielu wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, 

którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię.  

Wielu ludzi nie potrafi już łączyć ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem; wzrasta 

trudność przeżywania osobistej wiary w Jezusa w takim kontekście społecznym i kulturowym, w którym 

chrześcijańska koncepcja życia jest stale wystawiana na próbę i zagrożona; w wielu sferach publicznych 

łatwiej jest deklarować się jako agnostycy, niż jako wierzący. Odnosi się wrażenie – jak mawiał papież 

Benedykt XVI - że niewiara jest czymś naturalnym, podczas gdy wiara wymaga uwierzytelnienia 

społecznego, które nie jest ani oczywiste, ani przewidywalne.  

   

Z tą utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego rodzaju lęk przed przyszłością. Bardziej się boimy 

przyszłości, niż jej pragniemy. Niepokojącą oznaką tego jest między innymi wewnętrzna pustka dręcząca 

wielu ludzi i utrata sensu życia. Jednym z wyrazów i owoców tej egzystencjalnej udręki jest zwłaszcza 

dramatyczny spadek liczby urodzeń, zmniejszenie liczby powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, 

trudności w podejmowaniu definitywnych wyborów życiowych – jeśli nie wprost rezygnacja – także w 

małżeństwie.  
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Jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei jest dążenie do narzucenia antropologii bez Boga. Taki typ myślenia 

doprowadził do tego, że uważa się człowieka za «absolutne centrum rzeczywistości», każąc mu w ten 

sposób wbrew naturze rzeczy zająć miejsce Boga, zapominając o tym, że to nie człowiek czyni Boga, ale 

Bóg czyni człowieka. To zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka i dlatego nie należy 

się dziwić, jeśli w takim kontekście otworzyła się rozległa przestrzeń dla swobodnego rozwoju nihilizmu na 

polu filozofii, relatywizmu na polu teorii poznania i moralności, pragmatyzmu a nawet cynicznego 

hedonizmu w strukturze życia codziennego.  

   

Proces ten przebiegał i przebiega również i w Polsce, ale inaczej, niż gdzie indziej. Wbrew prognozom 

wciąż jesteśmy narodem chrześcijańskim, w którym trwa i żyje silny wiarą Kościół katolicki. Tym niemniej 

nasza kultura już dawno poczęła wieść żywot pozornie samoistny, niezależny od wiary i od Kościoła. 

Czasem bywa im nawet przeciwstawiana. Próbowano też zbudować alternatywną polską kulturę świecką, 

czy nawet antyreligijną. Niepowodzenia tych przedsięwzięć dowodnie świadczą, że jak dotąd wiara i 

polskość wydają się związane ze sobą na śmierć i życie.  

   

Oczywiście prawdą jest, że ani nasza kultura nie jest wyłącznie katolicka czy chrześcijańska, ani też nie 

każdy Polak musi być katolikiem. Znamy wielu wybitnych Polaków wyznających judaizm, protestantyzm 

albo prawosławie, czy też niewierzących. Jednakże wiara katolicka wciąż stanowi o naturze polskiej kultury. 

I nawet zdeklarowani ateiści, chcąc w pełni uczestniczyć w polskiej wspólnocie kulturowej, uznają kulturę 

katolicką i chrześcijańską za wspólne narodowe dobro.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec, z racji jubileuszu 1050 lecia chrztu Polski potrzebujemy powrotu do źródeł. Potrzebujemy 

powrotu do źródeł chrzcielnej wiary także po to, by nie rozpoczynać przeżywania tego jubileuszu od pytań o 

charakterze społecznym, kulturowym czy narodowym. Są to z pewnością kwestie ważne, ale to nie te 

pytania usłyszał Mieszko stając nad swoją chrzcielnicą. Najpierw zapytano go, czy wyrzeka się szatana i 

jego próżnej chwały, a potem, czy wierzy w Boga Ojca Wszechmogącego, w Jego Jedynego Syna - Jezusa 

Chrystusa, wcielonego i ukrzyżowanego. Dalej, czy wierzy w Ducha Świętego, w święty, katolicki Kościół, 

społeczność świętych i zmartwychwstanie ciała. Na wszystkie te pytania odpowiedział: Wierzę!  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 1050. rocznica Chrztu Polski, 15.4.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Polonia semper fidelis. 1050-lecie Chrztu Polski (Katedra Poznańska - 

15.04.2016)  

   

Chrzest Mieszka I to źródłowe wydarzenie w dziejach Polski. Wydarzenie źródłowe dla tożsamości i 

duchowości naszego narodu. Wydarzenie, z którego nasz naród może obficie czerpać inspirację i 

natchnienie.  
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W związku z nim rozważaliśmy wczoraj w Gnieźnie treści, jakie niesie ze sobą ten sakrament, dzisiaj zaś 

chcemy iść krok naprzód i podjąć refleksję nad wiernością, będącą prostą konsekwencją chrztu. Chcemy 

zatrzymać się chwilę nad trzema sprawami; nad wiernością będącą pochodną chrztu św. Pawła, chrztu 

Mieszka I oraz naszą wiernością przyrzeczeniom chrzcielnym.  

   

1. CHRZEST PAWŁA  

   

Scena nawrócenia i przyjęcia chrztu świętego przez Szawła wyjaśnia nam najpierw w bardzo prosty, a 

zarazem głęboki sposób, po co właściwie człowiek przyjmuje chrzest.  

   

Kiedy Szaweł, zamierzając pojmać uciekinierów, znalazł się w samo południe blisko murów Damaszku, 

spotkał go Chrystus. „Kiedyśmy wszyscy - opowiada o tym fakcie sam Paweł - upadli na ziemię, usłyszałem 

głos, który mówił do mnie po hebrajsku: ‘Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Trudno ci 

wierzgać przeciwko ościeniowi'. ‘Kto jesteś, Panie?' - zapytałem. A Pan odpowiedział: ‘Ja jestem Jezus, 

którego ty prześladujesz. Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie po to, aby ustanowić cię sługą 

i świadkiem tego, co zobaczyłeś, i tego, co ci objawię. Obronię cię przed ludem i przed poganami, do 

których cię posyłam, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga. 

Aby przez wiarę we Mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi" (Dz 26,14-18). A 

zatem, człowiek otrzymuje chrzest po to, by stać się sługą i świadkiem Chrystusa, otwierać ludziom oczy na 

Boga, aby mogli otrzymać odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi - oto podstawowy cel a 

zarazem zadanie ewangelizacyjne, do jakiego zobowiązuje nas chrzest święty.  

   

Tych zadań misyjnych człowiek nie jest w stanie wypełnić do końca bez krzyża. Dowodem tego cierpienia, 

jakie spotkały Pawła podczas jego działalności misyjnej, których końcem był krzyż: „Przez Żydów 

pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz 

kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. 

Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w 

niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w 

mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach 

od fałszywych braci; w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, 

w zimnie i nagości, nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły" (2 

Kor 11,24-28).  

   

Radykalna wierność Chrystusowi - nie obok, nie mimo krzyża, ale dzięki znoszonemu krzyżowi - 

doprowadziła Pawła do niebywałych sukcesów ewangelizacyjnych, które on sam potwierdza: „Począwszy 

od Jeruzalem, we wszystkich kierunkach aż do Ilirii, dopełniłem głoszenia Ewangelii Chrystusa. Ze 

wszystkich sił dążyłem do tego, aby Ewangelię głosić tylko tam, gdzie imię Chrystusa nie było jeszcze 

znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego" (Rz 15,19-20). Te sukcesy 

apostolskie były przede wszystkim rezultatem jego osobistej wierności i całkowitego oddania się 

Chrystusowi. „Ani śmierć, ani życie, [...] nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie 

Chrystusie, Panu naszym" (Rz 8,38).  
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2. CHRZEST MIESZKA  

   

Czy coś podobnego można powiedzieć na temat wierności obietnicom chrzcielnym u księcia Mieszka I?  

   

Z jednej strony z pewnością nie. Chrzest Mieszka pod wieloma względami różnił się od chrztu św. Pawła. 

Szaweł przed chrztem był człowiekiem głęboko wierzącym w jedynego Boga. Miał za sobą formację 

religijną w najlepszych szkołach żydowskich. Stał się niestrudzonym apostołem pogan a w końcu poniósł za 

Chrystusa śmierć męczeńską. Nic podobnego nie da się powiedzieć o Mieszku. W punkcie wyjścia był on 

najprawdopodobniej wyznawcą wielu bogów. Nie znamy jego sylwetki duchowej, formacji umysłowej ani 

świata wartości. Nie można też mówić o jego nagłym nawróceniu i oświeceniu. Raczej przeciwnie, z tego co 

czytamy w niemieckiej Kronice Thietmara; polskiej Kronice Galla i czeskiej Kronice Kosmasa oraz w 

zapiskach rocznikarskich (Rocznik małopolski; Kodeks szamotulski; Kodeks lubiński; Kodeks królewiecki; 

Rocznik Traski; Rocznik Sędziwoja; Kronika wielkopolska; Kronika Mierzwy; Kronika polsko-śląska; 

Kronika książąt polskich) wynika, że proces nawrócenia księcia był powolny i zakładał dłuższe 

przygotowanie.  

   

A jednak, pomimo tego, nie da się odmówić także Mieszkowi sukcesów ewangelizacyjnych, będących 

owocem jego wierności - dzięki krzyżowi. Były one z pewnością o wiele skromniejsze, ale nie mniej trwałe. 

Pierwszy etap chrystianizacji - pisze prof. Krzysztof Ożóg - i odejście od pogaństwa wiązało się u niego z 

ryzykiem własnej śmierci. Z pewnością wyrazem jego wierności było wsparcie udzielane misjonarzom, 

którzy udawali się do głównych grodów, gdzie zwoływano ludność i nauczano podstawowych prawd wiary i 

moralności chrześcijańskiej. Książę musiał troszczyć się o materialne potrzeby rodzącego się w jego 

państwie Kościoła. Z jego środków zostały wzniesione i wyposażone świątynie w głównych grodach 

monarchii. Mieszko sprowadzał też z terenów cesarstwa duchownych do obsługi nowych świątyń, 

sprawowania liturgii i przekazywania podstaw wiary.  

   

Do końca swojego życia wspierał i otaczał opieką powstający Kościół w swym państwie. Zaszczepiał kult 

św. Piotra Apostoła, co znalazło swój najpełniejszy wyraz w wezwaniu najstarszej polskiej katedry w 

Poznaniu. Przez ten akt podkreślił związek swego rodu z Kościołem i Stolicą Apostolską. Jeszcze większym 

wzmocnieniem związków polskiego władcy z papiestwem był doniosły akt księcia nadania w opiekę całego 

państwa św. Piotrowi, tj. Stolicy Apostolskiej dokonany około roku 991, co poświadcza dokument zwany 

Dagome iudex .  

   

Zapewne kosztowało to księcia wiele trudów, ale dzięki tym trudom Polanie przyjmować wartości wcześniej 

nieznane albo nawet odrzucane i w ten sposób ich własny język, idee polityczne i religijne, kultura 

materialna zyskały wyższy wymiar, zakorzeniając się w kulturach starszych i doskonalszych, które już 

wcześniej otrzymały chrześcijańskie oblicze (prof. Jacek Kowalski). A chociaż wierność ochrzczonego 

władcy różniła się od wierności apostoła Pawła, bo inne były ich pola działania, tym niemniej - jak mówi 

Dante - nie wolno wątpić w uniwersalizm jego wizji. On śnił o Polsce potężnej i wiernej, jaka nadejdzie po 

tysiącu latach:  
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„Gdy przyszła wiara, już od onej chwili  

nie zniósł, by trwało pogańskie skalanie  

i chciał, by wszyscy ludzie uwierzyli"  

(Dante, Raj, XX, 127-129)  

   

3. NASZ CHRZEST  

   

I faktycznie odtąd, od momentu chrztu księcia Mieszka i chrztu Polski także na naszej ziemi ojczystej 

rozpoczął się toczyć bój o wierność, owa niewypowiedzianie dramatyczna walka prawdy z fałszem, dobra 

ze złem, piękna z brzydotą, etyki z grzechem, wolności z niewolą, wartości z antywartościami, sensu z 

bezsensem, życia ze śmiercią, istnienia z nicością. Święty Augustyn (+ 430 r.) przedstawił ją syntetycznie w 

postaci wzajemnej walki dwóch zmagających się ze sobą państw. „Dwojaka tedy miłość - pisze on - 

dwojakie państwo utworzyła: miłość własna, posunięta aż do pogardy Boga, powołała państwo ziemskie 

(civitas terrena); miłość zaś Boga, posunięta aż do pogardzania sobą, powołała państwo niebieskie" (De 

civitate Dei, XIV, 28). Juliusz Słowacki ujął tę walkę w bardzo osobisty sposób:  

   

„Cierpienia moje i męki serdeczne,/  

I ciągłą walkę z szatanów gromadą,/  

Ich bronie jasne i tarcze słoneczne,/  

Jamy wężową napełnione zdradą..." (Król-Duch. Rapsod pierwszy. Pieśń I).  

   

a. W dziejach tej walki duchowej, aby zwyciężyć, nie wystarczy wierzyć w Boga, trzeba Mu być wiernym. 

Jeśli przyjęliśmy prawdę o Chrystusie i powierzyliśmy Mu nasze życie, to nie może być sprzeczności 

między tym, w co wierzymy, a tym, jak żyjemy. Prawdę bowiem nie tyle uznajemy poprzez akt czysto 

intelektualny, ile raczej przyswajamy sobie w duchowej dynamice, która przenika w głąb naszej istoty. 

Prawda przekazywana jest nie tylko poprzez formalne nauczanie - chociaż ono jest ważne - lecz dzięki 

świadectwu życia prawego, wiernego i świętego (por. Benedykt XVI, Świadectwo wierności przemawia 

bardziej niż słowa. Czuwanie modlitewne w Hyde Parku przed beatyfikacją. Londyn - 18.09.2010).  

   

Przykładem tej wierności - której nie ominął krzyż - był pierwszy „polski" męczennik św. Wojciech: 

Według słów księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego: „Św. Wojciech, gdy znalazł się na Żuławach 

Gdańskich, miał możność uniknąć śmierci, jednak nie uczynił tego. [...] wrócił do pogan i podjął na nowo 

dzieło Ewangelii. Został z ich ziemi usunięty siłą, albowiem życie swe oddał za tych, którym chciał 

przynieść życie." Podobnie stało się z pierwszymi polskimi męczennikami (Benedyktem, Janem, 

Mateuszem, Izaakiem i Krystynem).  
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Szczególne znacznie w dziejach polskiej wierności posiada św. Stanisław, który: „walczył z wojowniczością 

króla. [...] Wojowniczy władca nie ceni życia ludzkiego, ani życia rodzinnego. [...] Pasterz Krakowa patrzył 

na to z bolesnym sercem. Upominał króla: Nie godzi ci się tego czynić! Niech wrócą ojcowie, mężowie i 

synowie do ognisk rodzinnych, a zapanuje w kraju pokój, porządek i ład. Nie usłuchał król [...]. Biskup 

Stanisław „padł pod mieczem" dlatego właśnie, że był zwiastunem Króla pokoju, że bronił prymatu osoby, 

rodziny i jej potrzeb".  

   

„W najtrudniejszych czasach wojen, powstań i zesłań biskupi i kapłani, konsekrowani mężczyźni i niewiasty 

prawdziwie wraz z ludem cierpieli, żarliwie przynosząc pocieszenie wszystkim braciom i siostrom swojej 

Ojczyzny oraz mądrze pokazując drogę do wolności (List papieża Franciszka do kard. Pietro Parolina na 

1050. rocznicę chrztu Polski).  

   

W okresie powojennym, zwłaszcza w okresie stalinowskim, takim świadkiem był ks. prymas Wyszyński, 

który stał się więźniem. Nie można tu pominąć milczeniem straszliwych tortur zadawanych przez ówczesne 

władze księdzu biskupowi Antoniemu Baraniakowi. A jednak - dzięki wierności krzyżowi - pomimo 

wielkiej nagonki władz oraz szykan administracyjnych i fiskalnych, Kościół zmobilizował w 1966 roku 

polskie społeczeństwo do uczczenia Milenium Chrztu Polski. Wówczas to polscy biskupi - odważnie - w 

geście pojednania wyciągnęli rękę do kapłanów i wiernych w Niemczech, rozpoczynając trudny i konieczny 

dialog pojednania pomiędzy oby narodami.  

   

Nade wszystko jednak miarą wierności Kościoła są dziesiątki polskich świętych i błogosławionych, 

duchownych i świeckich, a także często nieznanych świadków wiary. „Kościół - pisze papież Franciszek w 

liście do kard. Pietro Parolina na 1050. rocznicę chrztu Polski - wyniósł do godności ołtarza licznych synów 

i córki polskiej ziemi, którzy w różnych okresach ukazywali chrześcijańskie cnoty lub zostali ozdobieni 

palmą męczeństwa. Z bardzo długiej listy pragniemy imiennie wspomnieć tych, którzy żyli w naszych 

czasach i są czczeni w całym świecie: mianowicie św. Maksymiliana Marię Kolbe, franciszkańskiego 

kapłana i męczennika, który swą służbę okazał w całopalnej ofierze miłości; św. Marię Faustynę Kowalską, 

dziewicę, która bardzo troszczyła się o objawienie tajemnicy Bożego Miłosierdzia, oraz św. Jana Pawła II, 

papieża, który ukazywał niestrudzenie wszystkim narodom Zbawiciela człowieka" (List papieża Franciszka 

do kard. Pietro Parolina na 1050. rocznicę chrztu Polski).  

   

b. Także dzisiaj - gdy od chrztu Mieszka dzieli nas ponad 40 pokoleń - potrzebna jest nasza wierność, 

potrzebny jest krzyż. „Dziś - mówił papież Franciszek - przeżywamy paradoks zglobalizowanego świata, w 

którym widzimy tak wiele luksusowych domów i wieżowców, ale coraz mniej ciepła domu i rodziny; wiele 

ambitnych projektów, ale mało czasu, aby żyć tym, co zostało osiągnięte; wiele wyrafinowanych środków 

rozrywki, ale coraz głębszą pustkę w sercu; wiele przyjemności, ale mało miłości; tak dużo swobody, ale 

mało autonomii ... Coraz bardziej przybywa ludzi, którzy czują się sami, ale również tych, którzy zamykają 

się w egoizmie, w melancholii, w destrukcyjnej przemocy i niewoli przyjemności oraz bożka pieniądza" 

(Wierność, prawda i miłość. papież Franciszek na rozpoczęcie Synodu, Watykan 4.10.2015).  

   

Nikt, kto dzisiaj patrzy trzeźwo na świat, nie powinien sądzić, iż chrześcijanie mogą sobie pozwolić na to, 

by po prostu dalej zajmować się swoimi sprawami, nie zważając na ogromny kryzys wiary, jaki ogarnął 

nasze społeczeństwo, lub wręcz spodziewać się, że spuścizna wartości, przekazana przez wieki 
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chrześcijaństwa, nadal będzie inspirowała i kształtowała przyszłość tego społeczeństwa. Wiemy, że w 

okresach kryzysu i wrzenia Bóg powołuje wielkich świętych i proroków, by odnowili Kościół i wspólnotę 

chrześcijańską; ufamy Jego Opatrzności i modlimy się, by nadal nas prowadził. Jednakże każdy i każda z 

nas wezwany jest, by idąc swoją drogą życia, przyczyniać się do szerzenia królestwa Bożego poprzez 

wnoszenie wartości Ewangelii w życie doczesne (por. Benedykt XVI, Świadectwo wierności przemawia 

bardziej niż słowa. Czuwanie modlitewne w Hyde Parku przed beatyfikacją. Londyn - 18.09.2010).  

   

To wszystko da się uczynić pod warunkiem, że Polacy rzeczywiście dochowają wierności Bogu. najbardziej 

przejmujący apel o jej dochowanie znajduję w pierwszym liście papieża Jana Pawła II skierowanym do 

Polaków po jego wyborze na stolicę Piotrową: „Proszę was też, abyście zachowali wierność Chrystusowi, 

Jego Krzyżowi, Kościołowi i jego pasterzom. Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza 

ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa; co czasem może aż zagrażać jego egzystencji 

i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów 

chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła" (Zachowajcie wierność Chrystusowi, Jego Krzyżowi, 

Kościołowi. List do Polaków Ojca Świętego Jana Pawła II po wyborze na Stolicę Piotrową, Watykan - 

23.10.1978).  

   

„Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości. Wierność korzeniom 

jest zawsze twórcza, gotowa do pójścia w głąb, otwarta na nowe wyzwania, wrażliwa na ‘znaki czasu'. 

Wyraża się ona także w trosce o rozwój rodzimej kultury, w której wątek chrześcijański obecny był od 

samego początku. Wierność korzeniom oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej więzi 

między odwiecznymi wartościami, które tyle razy sprawdziły się w historii, a wyzwaniami świata 

współczesnego, między wiarą a kulturą, między Ewangelią a życiem" (Jan Paweł II, Budujmy Polskę wierną 

swym korzeniom. Kraków, 10.07.1997. Przemówienie pożegnalne na lotnisku Balice).  

   

Tę twórczą wierność nie jest w stanie przekazywać każdy człowiek. Może ją przekazywać tylko 

chrześcijanin określonego formatu. Jean Vanier pisał: „Ci, którzy nie mają tożsamości, którzy nie mają 

swojej „ziemi" i nie wyznają jasnych wartości, nie mogą prawdziwie otworzyć się na innych. Nie będą 

umieli dawać, gdyż nie bardzo wiedzą, kim są, czego chcą i co mają robić.  

Ci, którzy mają jasną świadomość siebie, ale są skupieni na sobie samych i na swojej grupie, ukryci za 

solidnymi murami, są przekonani o swojej prawości, osądzają i potępiają tych, którzy nie postrzegają świata 

tak samo jak oni. Grozi im niebezpieczeństwo uduszenia się lub dążenia do wywoływania konfliktów.  

   

Ci, którzy mają własną tożsamość i są otwarci na innych, będą stopniowo stawać się ludźmi zdolnymi do 

współczucia, ludźmi wewnętrznego pokoju, potrafiącymi słuchać i nieść dobro, pokój i jedność. Przez swoją 

kompetencję nastawioną na budowanie komunii pomogą innym pełniej przeżywać własne człowieczeństwo 

i jednoczyć się w dzieleniu przyjaźni" (J.Vanier, Każda osoba jest historią świętą, Poznań 1999, 165-166).  

   

ZAKOŃCZENIE  
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Na koniec dzisiejszej refleksji chciałbym jak najserdeczniej podziękować Ojcu Świętemu Franciszkowi za 

przekazane wszystkim Polakom słowa wdzięczności, gratulacji i zachęty oraz duchowe uczestnictwo w 

naszych obchodach 1050-lecia chrztu Mieszka I.  

Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! Tobie powierzamy losy naszej 

Ojczyzny, każdej i każdego z Polaków w kraju i poza jego granicami. Matko Zbawiciela, pozwól nam 

dochować wierność naszym zobowiązaniom chrzcielnym. Nie dozwól - jak uczy św. Teresa z Avila - 

abyśmy z powodu jakichkolwiek trudności stracili odwagę:  

   

„Nie trwóż się, nie drzyj  

Wśród życia dróg,  

Tu wszystko mija,  

Trwa tylko Bóg"  

(św. Teresa z Avila, Cierpliwość zwycięża)  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Ja jestem dobrym Pasterzem, 17.4.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Ja jestem dobrym Pasterzem. IV niedziela wielkanocna (Katedra Poznańska 

- 17.4.2016), transmisja w TVP Polonia  

   

Drodzy Rodacy w Ojczyźnie i rozproszeni po różnych kontynentach,  

Widzowie Telewizji Polonia, uczestniczący w tej Eucharystii,  

a w szczególności chorzy, cierpiący w szpitalach i w samotności, mieszkańcy Domów Opieki Społecznej 

oraz więźniowie,  

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!  

   

Niedziela Dobrego Pasterza uzmysławia nam konieczność istnienia władzy w Kościele. Jest ona doskonałą 

okazją dla duszpasterzy do zastanowienia się nad swoją więzią z wiernymi świeckimi. Dla owiec zaś jest to 

okazja do refleksji nad własnym związkiem z duszpasterzami a także z następcą świętego Piotra.  

   

   

W związku z tym chciałbym dzisiaj poprowadzić refleksję na temat pięciu rodzajów władzy w Kościele (tj. 

władzy Boga, Chrystusa, Piotra, biskupa, kapłana) oraz jednego rodzaju władzy świeckiej.  

1. Bóg pasterzem  
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W punkcie wyjścia chciałbym podkreślić, że w Kościele pierwszym i najważniejszym Pasterzem Ludu 

Bożego jest sam Bóg. To On uprzedza nas we wszystkim; w naszym urodzeniu, w naszych myślach, w 

naszych słowach i czynach. On strzeże i troszczy się o bezbronne stado, stanowiąc ostateczną gwarancję 

jego ocalenia. To nie człowiek w pierwszym rzędzie, ale to Pan Bóg strzeże i troszczy się o swoje stado. 

Dobrze rozumieją to ci, którzy zwracają się do Niego z gorącą modlitwą psalmisty: „Posłuchaj, Pasterzu 

Izraela" (Ps 80,2).  

   

Ten właśnie Bóg - chociaż ma niezliczoną ilość sposobów wyrażania swojej codziennej troski o swój lud - 

to jednak w zwyczajnych okolicznościach sprawuje swój urząd pasterski za pośrednictwem ludzi. „Wiodłeś 

mówi psalmista - Twój lud jak trzodę ręką Mojżesza i Aarona" (Ps 77,21). Któż nie zauważy ogromnej 

dysproporcji; z jednej strony Stwórca a z drugiej - stworzenie, kruchy człowiek, któremu Pan Bóg powierza 

swoje stado, by prowadził je rozumnie, „w prawości swego serca". A jednak, pomimo tak przepastnej 

dysproporcji Pan Bóg ciągle powołuje ludzi, którzy odważnie wchodzą w Jego zadanie pasterskie, choć 

dobrze wiedzą, jaki los spotkał pierwszego, wspomnianego w Biblii pasterza, tj. Abla.  

   

2. Chrystus pasterzem  

   

Ten właśnie Abel stał się zapowiedzią losu Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, który daje życie swoje za 

owce" (J 10,11). którego przyjście na ziemię jako pierwsi rozpoznali właśnie betlejemscy pasterze. On 

przyszedł do „owiec, które poginęły" (Mt 10,6) po to, by miały życie i miały je w obfitości" (J 10,10). On 

jest najwyższym „Pasterzem i stróżem dusz waszych" (1 P 2,25). On,  

   

On zna swoje owce i nie jest to tylko poznanie czysto intelektualne, lecz głęboka międzyosobowa więź; 

poznanie sercem, typowe dla tego, kto kocha i jest kochany, kto jest wierny a zarazem wie, że może ufać; 

poznanie miłości, w imię której Pasterz wzywa swoich, by Go naśladowali.  

   

Pośród rzeźb z czasów starożytnego Kościoła występuje postać pasterza niosącego na ramionach owcę. Być 

może obraz ten należy do sielankowej wizji życia wiejskiego, które fascynowało ówczesne społeczeństwo. 

Lecz dla chrześcijan ta figura stała się w sposób całkowicie naturalny obrazem Tego, który wyruszył na 

poszukiwanie zagubionej owcy - ludzkości; obrazem Tego, który towarzyszy nam nawet na naszych 

manowcach życia; obrazem Tego, który wziął na swoje ramiona zagubioną owcę, którą jest ludzkość, i 

niesie ją do domu. Stała się obrazem prawdziwego Pasterza, Jezusa Chrystusa (por. Benedykt XVI, 

Zbliżajcie ludzi do Serca Dobrego Pasterza. Watykan - 7.05.2006).  

   

3. Piotr pasterzem  
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Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus przekazał swoje zadanie Piotrowi, czyniąc go przewodnikiem 

Kościoła. Mimo trzykrotnego zaparcia się, zaufał mu. Nie uważał za niestosowne powierzenie Kościoła 

słabemu człowiekowi, skoro ten wyraził przedtem swoją skruchę i swoją postawą dowiódł, że Go miłuje 

bardziej niż „inni". „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce 

moje". „Tym samym Chrystus postawił Św. Piotra nad innymi Apostołami i w nim ustanowił trwałą i 

widzialną zasadę, fundament jedności i wspólnoty" (Lumen gentium, 18). Odtąd, gdzie Piotr, tam Kościół.  

   

Brak jedności z Piotrem to brak jedności z Kościołem, nie dlatego, że Piotr był tak niezwykły, ale dlatego, 

że rzeczywistym fundamentem Kościoła dalej pozostaje Chrystus. Gdyby władza Piotrowa miała tylko 

dyscyplinować i zwierać szeregi, byłoby to zadanie dla najemników. Tymczasem jego władza ma 

„prowadzić nad wody", przeprowadzać „przez ciemną dolinę" i „stół zastawiać". W ten sposób - za Piotrem 

- postępowali wszyscy apostołowie w przekonaniu, że Pan ustanowił ich „światłością dla pogan, aby byli 

zbawieniem aż po krańce ziemi".  

   

4. Biskup pasterzem  

   

Ta jedność chrześcijanina z Piotrem przenosi się dalej na jedność Ludu Bożego z jego pasterzem, z 

biskupem lokalnego Kościoła. Z biskupem, czyli ze sługą „miłości płynącej z czystego serca, dobrego 

sumienia i wiary nieobłudnej" (1 Tm 1,5). Każdy biskup stara się być budowniczym pomostu między 

Bogiem a ludźmi. On przekazuje ludowi Boże błogosławieństwo. On napomina niewdzięcznych, którzy 

zapominają o Bożym miłosierdziu. On przypomina zatwardziałym nieuchronność Bożej sprawiedliwości. 

On stara się uśmierzyć zagniewanie Boga na jednych i drugich, odwołując się do ludzkiej słabość, lub do 

wielkości Bożego zmiłowania (por. Bernard z Clairvaux, O obyczajach i obowiązkach biskupów, III,10).  

   

Dla wiernych świeckich, skłonnych do prywatyzowania wiary, obarczonych wieloma pokusami tego świata 

i trudnościami życia codziennego, którzy w sposób szczególny wystawieni są na niepokoje, biskup - 

sprawując potrójny urząd (nauczania, uświęcania i rządzenia) - jest znakiem obecności Boga, która wzywa 

do nadziei.  

   

5. Kapłan pasterzem  

   

Z kolei w obowiązkach pasterskich biskupa uczestniczą kapłani. Podczas gdy powołanie rodzinne zamyka 

się w odpowiedzialności za najbliższych, powołanie pasterskie kapłana jest otwarte na wielu. Jego ojcowska 

miłość wyraża się w trosce o dzieci i młodzież, o kobiety i mężczyzn, o rodziny i ludzi samotnych.  

   

„Znam moje owce" - powie Chrystus. W tym kapłańskim poznaniu owiec chodzi o możliwie pełną 

informację o warunkach życia wiernych, o ich zdrowiu, pracy, kłopotach i radościach. Idzie również o ich 

słabości, zagrożenia i nałogi, o wpływy środowiska... Wiedza ta jest potrzebna, by duszpasterz mógł swoje 



1621 
 

owce kochać, innymi słowy, by mógł skutecznie troszczyć się o ich prawdziwe dobro, zarówno doczesne jak 

i wieczne.  

   

Kiedy wierni spostrzegają, że kapłan mówi do nich tylko od siebie, wówczas intuicja podpowiada im, że to 

za mało i że nie może on być tym, którego szukają. Jednakże tam, gdzie w słowach kapłana rozbrzmiewa 

inny głos, głos Stwórcy, otwiera się brama wiodąca do relacji, której człowiek oczekuje (por. Benedykt 

XVI, Zbliżajcie ludzi do Serca Dobrego Pasterza. Watykan - 7.05.2006).  

   

Warunkiem pokojowego wypełniania przez kapłana jego misji duszpasterskiej jest miłość, jaką darzą go 

wierni. To właśnie ma na uwadze Chrystus, kiedy podkreśla, że nie tylko On zna swoje owce, ale i „one Go 

znają". Wierni winni znać swego duszpasterza, winni uczestniczyć w jego pasterskich troskach i radościach. 

Ta paralelna troska jednych o drugich umożliwia realizację przykazania „wzajemnej miłości".  

   

Pan mówi nam trzy rzeczy o prawdziwym pasterzu: pasterz daje swoje życie za owce, zna swoje owce, 

jednoczy swoje owce. Aby wypełnić dobrze to zadnie winien on być wolny od żądzy władzy, pozbawiony 

chełpliwości, daleki od pychy, nie dający się uwieść pochlebstwom ani zaślepić darami, nie ulegający 

łakomstwu, nie unoszący się gniewem, ale wielkoduszny, łagodny, a zwłaszcza pokorny, wypróbowany i 

cierpliwy, troskliwy i miłujący dusze (Amma Teodora, 313). Wszystkie „trwałe owoce duszpasterskich 

trudów rodzą się na podłożu świętości kapłańskich serc" (Jan Paweł II, Dar i tajemnica, 87).  

   

Każdy, kto głębiej przemyśli rolę duszpasterza pośród Ludu Bożego, ten dostrzeże, jak bardzo to zadanie 

przerasta ludzkie siły. Ten nie będzie lekkomyślnie krytykował ani obmawiał kapłana, lecz uczyni wszystko 

na co go stać, by z nim współpracować dla dobra Kościoła.  

   

6. Władza świecka  

W tym miejscu należy przejść od sfery religijnej do świeckiej. Od władzy duchowej do władzy świeckiej, 

ponieważ tym razem idzie o urząd pasterski - sprawowany w sferze profanum - dla dobra tych, którzy 

podlegają władzy. Królowie starożytnego Wschodu zwykli przecież również nazywać siebie pasterzami 

swoich narodów.  

   

a. konieczność władzy  

W sferze władzy świeckiej należy najpierw zgodzić się z tym, że każda ludzka społeczność w sposób 

konieczny potrzebuje władzy. Św. Tomasz z Akwinu pisze: „Gdyby człowiek tak jak liczne zwierzęta, żył 

w pojedynkę, nie potrzebowałby żadnego innego kierowania, lecz każdy sam dla siebie byłby królem, 

poddanym najwyższemu królowi - Bogu, jako że sam kierowałby sobą w swoich czynach, dzięki światłu 

rozumu danemu mu przez Boga. Otóż człowiek z natury jest stworzeniem społecznym i politycznym, 

żyjącym w gromadzie, bardziej nawet niż wszystkie zwierzęta [...]. Jeśli więc jest naturalne dla człowieka 

żyć w licznej gromadzie, wobec tego wszyscy potrzebują jakiegoś kierowania całością" (św. Tomasz z 

Akwinu, De regno - znanym również jako De regimine principum).  
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Ponieważ jednak Bóg stworzył ludzi jako istoty ze swej natury społeczne, żadna społeczność nie może 

przetrwać, jeśli w niej ktoś nie sprawuje władzy zwierzchniej i nie nakłania skutecznie jednostek do 

działania na rzecz wspólnego celu. Dlatego społeczność ludzka „nie może być dobrze zorganizowana ani 

wytwarzać odpowiedniej ilości dóbr, jeśli jest pozbawiona ludzi sprawujących prawowitą władzę, którzy 

stoją na straży praw i w miarę potrzeby nie szczędzą swej pracy i starań dla dobra wszystkich" (Pacem in 

terris, 46). Istnienie takiej władzy jest konieczne dla jedności i zdrowia państwa.  

   

b. pochodzenie władzy  

   

Zasada konieczności istnienia władzy w społeczeństwie - a nie konkretnego władcy - pochodzi od 

Boga. Św. Paweł pisze: „Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma 

bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga" (por. Rz 13,1).  

   

Św. Jan Chryzostom skomentuje to stwierdzenie św. Pawła następujący sposób: „Czy każdy władca jest 

ustanowiony przez Boga? Tego nie twierdzę, nie chodzi mi bowiem teraz o poszczególnych władców, ale o 

samą władzę. Twierdzę więc, iż to mądrość Boża sprawia, że istnieją władze, że jedni rządzą, a inni są im 

podlegli i że żadne sprawy nic zależą od przypadku ani nie są prowadzone lekkomyślnie" (In Epist. Ad 

Rom., 13, 1-2, Homilia 23). To nie konkretny rządca pochodzi od Boga, ale od Boga pochodzi sama 

konieczność istnienia władzy.  

   

c. Mieszko II Lambert  

W tym momencie możemy przejść do przykładu konkretnego władcy a mianowicie do Mieszka II Lamberta, 

drugiego króla Polski (w latach 1025-1031, a księcia w latach 1032-1034). Ten Piast - urodzony w 990 roku 

a zmarły w 1034 roku, był drugim synem Bolesława I Chrobrego.  

   

Gall Anonim w ten sposób charakteryzuje jego panowanie: „Skoro tedy wielki Bolesław zszedł z tego 

świata, tron objął syn jego Mieszko II, który już za życia ojca pojął za żonę siostrę cesarza Ottona III, z 

której spłodził Kazimierza, to jest Karola, odnowiciela Polski. Ten zaś Mieszko był zacnym rycerzem, wiele 

też dokonał dzieł rycerskich, których wyliczanie za długo by trwało. On też stał się przedmiotem nienawiści 

dla wszystkich sąsiadów, a to skutkiem zawiści, jaką żywili dla jego ojca; lecz nie odznaczał się już tak jak 

ojciec ani zaletami żywota, ani obyczajów, ani też bogactwami" (Kronika, 17). Sytuację w kraju po śmierci 

księcia w krótkich słowach opisał Wipo: „Mieszko, książę Polski, zszedł przedwczesną śmiercią, a wiara 

chrześcijańska tam przez jego poprzedników zaczęta i przez niego lepiej umocniona, upadła niestety, w 

sposób godny płaczu".  

   

Wspomniany Mieszko został obdarowany - w latach 1025-27 - przez księżnę lotaryńską Matyldę 

iluminowaną Księgą modlitw - Ordo romanus, w której pojawia się miniatura przedstawiająca jego postać, a 

oprócz tego list dedykacyjny o bardzo ciekawej treści: „Księciu Mieszkowi, najgorliwszemu czcicielowi 
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prawdziwej cnoty i królowi niezwyciężonemu, życzy Matylda najwyższej radości w Chrystusie i 

szczęśliwego nad wrogiem zwycięstwa. Ponieważ łaska Boża użyczyła ci królewskiego tytułu, zarówno jak 

i zaszczytu i w najznakomitszy sposób wyposażyła w niezbędną do tego umiejętność rządzenia, poświeciłeś 

za szczęśliwym natchnieniem, jak słyszałam, z pobożnym sercem samemu Bogu początki swego panowania. 

Któż bowiem z przodków twoich tak wspaniałe wznosił kościoły? Któż ku chwale Bożej tyle zjednoczył 

języków? Nie dość ci tego, że możesz we własnym i łacińskim języku chwalić godnie Boga, zapragnąłeś 

jeszcze w greckim! [...] Tę zaś książkę, dlatego tobie posyłam, by nic nie zostało w służbie Bożej 

zapomnianym twej królewskiej mości, wiedząc, że niewątpliwie chętnie ją przyjmiesz ty, jako wykształcony 

w duchowych rzeczach, Oby Bóg wszechmogący, za którego zrządzeniem królewskim uhonorowany 

zostałeś diademem, darząc cię długim życiem i palmą zwycięstwa, wywyższył nad wszystkich twoich 

wrogów!"  

   

Tablica pamiątkowa Mieszka II, która w tych dniach została umieszczona w katedrze poznańskiej i którą po 

tej Eucharystii poświęcimy inspiruje się właśnie wizerunkiem księcia przedstawionym przez ową miniaturę 

zawartą w Księdze modlitw księżnej Matyldy.  

   

ZAKOŃCZENIE  

Na koniec, módlmy się za Ojca św. Franciszka , który - razem z Chrystusem - dźwiga ciężar Kościoła: 

Niech go Pan zachowa, niech go darzy zdrowiem, niech go łaską swą uszczęśliwia na wieki i niech go nie 

oddaje w moc nieprzyjaciół jego. Dziękujmy Bogu za miłość, jaką krzewi w sercach ludzi dobrej woli. Nade 

wszystko zaś nie zapominajmy, że nie ma szacunku i prawdziwej miłości do Ojca świętego tam, gdy nie ma 

wewnętrznego i zewnętrznego posłuszeństwa jego nauce.  

   

Módlmy się za wszystkich rządzących, aby nami kierowali w sposób odpowiedzialny. Aby przyczyniali się 

do rozwoju naszej ojczyzny i świata, by panował w nim pokój i bezpieczeństwo. Najlepszą rzeczą, jaką 

możemy ofiarować sprawującym władzę jest właśnie modlitwa. Nie zapominajmy też o naszej modlitwie w 

intencji spokoju duszy księcia Mieszka.  

   

W dzisiejszy Światowy Dzień Modlitw o Powołania prośmy gorąco Pana żniwa, „aby posłał robotników na 

żniwo swoje" (Mt 9,38). Nie dozwól Boże, by w Kościele zabrakło licznych i świętych powołań 

kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Módlmy się, aby w każdej parafii i chrześcijańskiej wspólnocie z coraz 

większą troską otaczano powołania i formację kapłanów, która zaczyna się w rodzinie, jest kontynuowana w 

seminarium i mają w niej udział wszyscy, którym leży na sercu zbawienie dusz. Aby ci, którzy zostali 

wybrani do tak wielkiej misji znajdowali oparcie we wspólnocie wiernych modlących się za nich. Spraw 

„niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim Pasterzem" (por. Kolekta na IV Niedz. 

Wielkanocy).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, uroczystość św. Wojciecha, 24.4.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Będziecie moimi świadkami. Uroczystość św. Wojciecha (Gniezno, Plac św. 

Wojciecha - 24.4.2016)  
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1050. rocznica Chrztu Mieszka I każe nam dzisiaj podjąć refleksję nad dawną i nową ewangelizacją. Tą 

dawną - nierozerwalnie złączoną z trzema osobami, które przybyły do nas z Czech - oraz nad nową, której 

autorami jesteśmy my sami.  

   

A zatem, najpierw o dokonaniach ewangelizacyjnych Dąbrówki, biskupa Jordana i świętego Wojciecha.  

   

   

1. DOBRAWA  

   

Pierwsza z tych osób, Dobrawa, była córką Bolesława I Srogiego, księcia czeskiego z dynastii 

Przemyślidów. W Pradze usłyszałem, że tak ona - jak i jej siostra - były wychowankami szkoły klasztornej 

benedyktynek w Regensburgu. Z tej racji jej duchowość chrześcijańska była rzetelnie uformowana.  

 

Kiedy - po klęskach poniesionych w walce z Wieletami - książę Mieszko zawarł sojusz obronny z czeskim 

księciem Bolesławem I Srogim, przypieczętowaniem tego sojuszu miało się stać małżeństwo Dobrawy z 

Mieszkiem; spotkanie chrześcijanki z poganinem.  

   

Józef Ignacy Kraszewski - w swojej powieści „Lubonie" - w następujący sposób opisuje przyszłą żonę 

Mieszka w momencie jej przybycia do Poznania: „Polańscy panowie mogli się teraz przyjrzeć kniahini, 

którą każdy ciekaw był nie tylko zobaczyć, lecz odgadnąć. Nie zdawało się to trudnym. Na pierwsze 

wejrzenie Dubrawka, nadto będąc dumna, by się ukrywała z czymkolwiek, wydawała się z wesołym 

usposobieniem, odwagą i męskim niemal charakterem. Mieszko przy niej zdawał się do odgadnięcia 

trudniejszym. Śmiała się ochoczo i głośno, wyzywała żarty i oświadczała wręcz, że zabawy i pląsy lubiła 

bardzo. Polańskim panom nawykłym do bojaźliwych niewolnic zahukanych kniahini wydawała się jakby 

nową całkiem istotą. Dla dzikich nieco ludzi miała urok ta śmiałość czeskiej niewiasty, stającej od razu 

niemal na równi z mężczyznami, okiem, mową i odwagą" (Józef Ignacy Kraszewski, Lubonie, Poznań 2015, 

213).  

   

Dwa niezależne od siebie źródła przypisują Dobrawie istotną rolę ewangelizacyjną, polegającą na 

nawróceniu Mieszka na chrześcijaństwo; niemiecka Kronika Thietmara oraz polska Kronika Galla 

Anonima. Pierwszym źródłem jest niemiecka Kronika Thietmara z Merseburga, urodzonego dwa lata przed 

śmiercią Dobrawy. Według tej Kroniki czeska księżniczka starała się zdobyć - nawet za cenę łamania 

postów - wpływ na męża, aby nakłonić go do przyjęcia chrześcijaństwa, co jej się w końcu udało. 

„Pracowała więc nad nawróceniem swego małżonka i wysłuchał jej miłościwy Stwórca. Jego nieskończona 

łaska sprawiła, iż ten, który Go tak srogo prześladował, pokajał się i pozbył na ustawiczne namowy swej 

ukochanej małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem świętym zmywając plamę grzechu 

pierworodnego. I natychmiast w ślad za głową i swoim umiłowanym władcą poszły ułomne dotąd członki 

spośród ludu i w szatę godową przyodziane, w poczet synów Chrystusowych zostały zaliczone" (Thietmar, 

Kronika, 56). 

 

Z kolei piszący na początku XII wieku Gall Anonim przekazuje w swojej Kronice, że Dobrawa zgodziła się 

na ślub z Mieszkiem tylko pod tym warunkiem, że przyjmie on chrzest: „Mieszko objąwszy księstwo zaczął 
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dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych [...] W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej 

chrześcijanki z Czech, imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego 

zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on [na to] przystał, że porzuci ów 

zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim 

orszakiem [dostojników] świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż 

powoli a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów 

pogaństwa i przeszedł na łono matki-Kościoła" (Gall Anonim, Kronika, I, 5).  

   

Bez względu na to, czy wiadomości przekazane przez obie, wspomniane tu Kroniki należą do anegdot 

opowiadanych na dworze Mieszka (Dariusz Sikorski, Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego, 

Poznań 2011, 94), trzeba podkreślić, że Dobrawa z pewnością przyczyniła się do rozwoju początków 

chrześcijaństwa w Polsce. W jej orszaku ślubnym przybyli na ziemie polskie chrześcijańscy duchowni; być 

może również Jordan, pierwszy polski biskup. Ponadto tradycja przypisuje jej założenie kościołów św. 

Trójcy i św. Wita w Gnieźnie oraz kościoła Panny Marii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. To dzięki niej 

Polanie mogli podjąć decyzje trudne, ale niezbędne dla ich duchowego postępu: „Z tą panią nową - pisał 

Kraszewski - jechała wiara nowa, rozpoczynało się życie jakieś nowe, którego przeczucia niepokoiły. 

Niewiasty płakały, mężowie stali sparci na kijach, zadumani. Starcy przebiegali tłumy z pieśnią żałosną. 

Czuli wszyscy, iż dzień ten zapowiadał życie odmienne. Jakże? Nikt nie śnił naówczas, wiedzieli tylko, że 

ze starym rozbrat wziąć było potrzeba, a z nim zrosło się wszystko, co najdroższym było" (Józef Ignacy 

Kraszewski, Lubonie, Poznań 2015, 210). To także dzięki Dobrawie: pierwsi Piastowie konsekwentnie 

dążyli do ugruntowania wiary chrześcijańskiej. Jako władcy czuli się bowiem odpowiedzialni za zbawienie 

swoich poddanych (por. prof. Krzysztof Ożóg, Gdyby Polska nie przyjęła chrztu...). Ich działanie 

przypominało zasady zawarte w testamencie świętego Stefana, króla Węgier: „Jako panującemu z łaski 

Bożej przystoi nam, by trudy szerzenia wiary chrześcijańskiej podejmowane przez władzę królewską były 

rozleglejsze i bardziej usilne niż starania prowadzone przez możnych" (Testament świętego Stefana. 

Przestrogi i statuty, 42). Z tego tytułu Dobrawę ze wszech miar można nazwać „Matką Chrzestną" 

Polaków. Może też być ona przykładem dla osób zaangażowanych w ewangelizację indywidualną.  

   

2. JORDAN  

   

Drugim - po Dobrawie - głównym ewangelizatorem naszego kraju był biskup Jordan. Również on przyszedł 

z Czech i pochodził z szeregu tych, o którym mówią Dzieje Apostolskie: „gdy Duch Święty zstąpi na was, 

otrzymacie Jego moc (dynamin) i będziecie moimi świadkami (esesthe moi martyres) w Jerozolimie i w 

całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi" (Dz 1,8).  

.  

Żadne ze źródeł historycznych nie wymienia kraju pochodzenia Jordana. Sam Jordan i jego towarzysze 

najprawdopodobniej należeli do zakonu św. Benedykta. Kraszewski w powieści Lubonie tak opisuje jego 

sylwetkę: „Ksiądz Jordan był kapłanem już z apostolstwem obeznanym, od młodości w tej pracy 

zahartowanym. Opowiadał on ewangelię i po dzikich zakątkach, kędy się promień światła nie wcisnął nigdy 

jeszcze, i tym możnym, na wpół nawróconym, co światło czyste obracali na swój użytek, czyniąc z niego 

przewrotnego sługę. Wiedział już, jak mówić było potrzeba do tych, co nigdy nie słyszeli, i do tych, co 

słyszane źle rozumieli. Mąż był cierpliwości niezmordowanej i niewyczerpanej, mocy ducha niezmożonej, 

wesela przy tym wewnętrznego pełen i spokoju. Wielka prostota i dobroć łączyły się w nim z rozumem 

jasnym. Wiedział on, że oddając się na usługi Mieszkowi i krajowi, do dawnej wiary przywiązanemu, 

będzie miał wiele trudności do zwyciężenia, nie nagłych a przechodzących, ale powracających i upartych. 
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Uśmiechało mu się to jednak, że będzie pasterzem trzody nowej i przez siebie samego stworzonej" (Józef 

Ignacy Kraszewski, Lubonie, Poznań 2015, 197-198).  

   

Gdy w roku 968 - dekretem papieża Jana XIII - zostało erygowano biskupstwo poznańskie, Jordan został 

jego pierwszym biskupem. Było to zasługą Mieszka I i jego żony Dobrawy, którym pomocą służyła Mlada-

Maria, siostra Dobrawy, przebywająca w Rzymie w latach 965-967. Powstanie biskupstwa poznańskiego 

miało nastąpić w Rzymie kilka dni po koronacji Ottona II, za zgodą jego ojca cesarza Ottona I podczas 

tamtejszego synodu (prof. Tomasz Jasiński). Sam papież miał osobiście udzielić Jordanowi sakry.  

   

Dlatego w Rocznikach czeskich (Annales Bohemici) pod datą 968 czytamy: „Polonia cepit habere 

episcopum" („Polska poczęła mieć biskupa"). Thietmar nazywa go „biskupem poznańskim" i pisze: 

„Additus est his confratribus Brandeburgiensis aecclesiae I. pastor Thiethmarus ante hos unctus et Iordan 

episcopus Posnaniensis I" („Do rzędu tych duchownych pasterzy wcielony został ponadto pierwszy biskup 

Brenny Thietmar, konsekrowany dawno przed nimi, oraz pierwszy biskup poznański Jordan" - Kronika, 22). 

Większość uczonych utrzymuje jednak, że Jordan był biskupem misyjnym bez żadnej określonej diecezji, 

obejmującym swą działalnością całą Polskę w jej ówczesnych i przyszłych granicach.  

   

„Iordan, primus eorum antistes, multum cum eis sudavit, dum eos ad supernae cultum vineae sedulus verbo 

et opere invitavit" („Ich pierwszy biskup Jordan wiele się z nimi napocił, zanim, niezmordowany w 

wysiłkach, nakłonił ich słowem i czynem do uprawiania winnicy Pańskiej" (Thietmar, Kronika, 56). Nie 

było w tym nic nadzwyczajnego, ponieważ bycie „świadkiem" Chrystusa często bywa związane z 

cierpieniem. Przypominają się tu słowa z Dziejów Apostolskich: esesthe moi martyres, tj. „będziecie moimi 

świadkami", będziecie moimi męczennikami (Dz 1,8). Jeśli Jordan umarł w 982 roku, albo - opierając się na 

Spominkach gnieźnieńskich (Mon. Pol. Hist. III, s. 42) - w roku 984, tzn. że jego duszpasterskie „poty" 

trwały ok. 14 lat. Pozostaje on dla nas przykładem pasterza i ewangelizatora wielu Polaków.  

   

3. WOJCIECH  

   

Ewangelizacja była też głównym zadaniem św. Wojciecha. Wystarczy spojrzeć na wymowę pomnika 

wzniesionego dla niego i jego brata na ruinach rodzinnego grodu w Libicach. Obaj bracia mocnym i 

zdecydowanym krokiem idą z Ewangelią w ręku w przyszłość.  

   

Idąc tak zdecydowanie do przodu, Wojciech przeżył po drodze wielkie tragedie rodzinne. Zmagał się z 

przeszkodami w swoim apostolskim posługiwaniu a na koniec przyjął śmierć męczeńską, bo nie chciał się 

wyrzec głoszenia Dobrej Nowiny. Zdawał sobie sprawę z tego, że do jego zadań należało budzenie sumienia 

ludzkiego na prawdę i Boga. Od samego początku była to dla niego praca niełatwa, jeśli autor Żywota I tak 

charakteryzuje ówczesnych Czechów: „Przeważna część jego ludności, opanowana błędami niewiary, czci 

stworzenie zamiast Stwórcy, [...] Wielu zaś chrześcijan z imienia żyje jak poganie, co sprawia, że ich 

zbawienie narażone jest na niebezpieczeństwo" (Kapanariusz, Vita I).  
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Dostrzegając chorobę ducha u swoich rodaków, biskup Wojciech nie wahał się publicznie nazwać tego po 

imieniu, co zresztą stało się przyczyną jego wygnania z Pragi. Zdawał sobie sprawę z tego, że do 

zasadniczych obowiązków stróża Ludu Bożego należy ostrzeganie go przed wrogiem; pies, który nie 

szczeka, nie nadaje się na stróża. Bez kompromisów niósł więc Ewangelię swoim współczesnym, w tym 

także naszym rodakom, nie zniechęcając się niepowodzeniami. Umiał ponosić nawet bardzo poważne, 

ziemskie klęski bez załamywania się na duchu, dla tego jednego zwycięstwa w wieczności. „Niemałe też 

złożył dowody odwagi, męskiej wytrwałości i gorącej a niezłomnej wiary" (Tempore illo, 7). W 

konsekwencji poniósł śmierć męczeńską a jego krew stała się kamieniem węgielnym budowli Kościoła i 

Państwa na ziemiach piastowskich, przynosząc tysiącletnie owoce. „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w 

ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity" (J 12,24).  

Dzięki odwadze takich ludzi jak św. Wojciech chrześcijaństwo przyniosło naszej ojczyźnie nowy system 

wartości, trudny do pogodzenia tak z filozofią grecką jak i z rzymskim poczuciem sprawiedliwości. 

Moralności umiaru - charakterystycznej dla greckiego rozumu - chrześcijaństwo przeciwstawiło 

bezinteresowną miłość. Rzymskiemu prawu siły - przeciwstawiło służbę bliźniemu. Kultowi sukcesu - 

ducha ofiary. Taką właśnie Ewangelię przyniósł nam z Czech św. Wojciech.  

   

4. MY MISJONARZAMI  

   

A czego Chrystus domaga się od nas dzisiaj? Dzisiaj, kiedy od czasów Dąbrówki, Jordana i św. Wojciecha 

minęło już ponad 1050 lat? Niczego innego jak ewangelizacji. My dalej - jak nasi przodkowie - 

potrzebujemy tej samej gruntownej ewangelizacji. Potrzebujemy z tej prostej przyczyny, że świętość nie jest 

przekazywalna genetycznie, podobnie zresztą jak wiedza szkolna nie jest przekazywalna z ojca na syna. 

Każde pokolenie musi przejść od początku do końca cały cykl szkolny. Każdy z nas musi zdobywać 

świętość od nowa i na własny rachunek.  

   

Takiego wysiłku domaga się dzisiaj współczesna sytuacja duchowa Polaków. „Wielkim 

niebezpieczeństwem współczesnego świata, z jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji, jest 

smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu 

poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz wyizolowanemu sumieniu. Kiedy życie wewnętrzne 

zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już 

więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm czynienia dobra. 

To niebezpieczeństwo nieuchronnie i stale zagraża również wierzącym. Ulega mu wielu ludzi i stają się 

osobami urażonymi, zniechęconymi, bez chęci do życia. Nie jest to wybór życia godnego i pełnego; nie jest 

to pragnienie, jakie Bóg żywi względem nas; nie jest to życie w Duchu rodzące się z serca 

zmartwychwstałego Chrystusa" (Evangelii gaudium, 2).  

   

Ta sytuacja domaga się stosownej odpowiedzi z naszej strony, bo kto pragnie żyć jak chrześcijanin, ten nie 

ma innej drogi jak szukanie dobra drugiego człowieka. Św. Paweł woła: „Biada mi [...], gdybym nie głosił 

Ewangelii!" (1 Kor 9,16).  

   

Dlatego, na mocy otrzymanego chrztu świętego - jak uczy papież Franciszek - każdy z nas stał się uczniem i 

jednocześnie misjonarzem (por. Mt 28,19). Każdy z nas - niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia 
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wykształcenia w wierze - winien być aktywnym ewangelizatorem. Sam Jezus pragnie, by każdy z nas głosił 

codziennie Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem przemienionym przez Bożą 

obecność. Misjonarzami zaś stajemy się w takiej mierze, w jakiej spotkaliśmy się z miłością Boga w 

Chrystusie.  

   

Kto prawdziwie doświadczył miłości Boga, ten nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić. Nasza 

osobista niedoskonałość nie może stanowić w tym względzie wymówki stosownie do słów św. Pawła: „Nie 

[mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, [...] pędzę ku 

wyznaczonej mecie" (Flp 3,12.14); (por. Evangelii gaudium, 120). I tyle wystarczy.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Tu zakończmy więc nasze dzisiejsze rozważanie najstarszym znanym tekstem polskiej autorki, tj. modlitwą 

księżny Gertrudy Mieszkówny (1025-1108), napisaną przez nią w XI wieku: „Nawróć mnie, Panie, do 

siebie i oddal ode mnie wszelki zły nawyk. Spraw abym znienawidziła swoje złości, a umiłowała twoje 

dobro. Daj mi, abym chciała i mogła żyć w sposób prawy i dawać innym dobry przykład, aby wszyscy, 

poznający we mnie dobroć Twoją widzący moje nawrócenie i uwolnienie, chwalili Imię Twoje Święte, które 

jest błogosławione na wieki" (Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny, Warszawa 2016, 162).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Jasna Góra, 3.5.2016  

Abp Stanisław Gądecki, Homilia wygłoszona na Jasnej Górze podczas uroczystości ku czci NMP 

Królowej Polski połączonej z Aktem Oddania Narodu Polskiego Matce Bożej, 3 maja 2016 roku  

   

{mp3}3maja{/mp3}  

   

Wielka Boga-Człowieka Matko! 

Bogarodzico, Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! 

Królowo świata i Królowo Polski!  

   

Pragniemy dzisiaj ponowić milenijny Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości Maryi za 

wolność Kościoła w Polsce i w świecie (z dnia 3 maja 1966 roku). Przed 50 laty - głosem całego Episkopatu 

zgromadzonego na Jasnej Górze - wypowiedział ten Akt prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.  

   

   

1. ŚLUBY JASNOGÓRSKIE I AKT ODDANIA W NIEWOLĘ MARYI  
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Zanim do tego doszło, powstały Śluby Jasnogórskie. Śluby - z dnia 26 sierpnia 1956 roku, opracowane 

przez Księdza Kardynała Wyszyńskiego podczas swojego internowania - były w gruncie rzeczy 

odnowieniem i aktualizacją przyrzeczeń lwowskich króla Jana Kazimierza. Ksiądz Prymas pisał, że ta 

inicjatywa zrodziła się podczas jego więzienia w Prudniku Śląskim. W trakcie lektury sienkiewiczowskiego 

„Potopu" Ksiądz Kardynał uświadomił sobie, że trzeba koniecznie pomyśleć o upamiętnieniu ślubów 

królewskich sprzed 300 lat. Skądinąd Prudnik Śląski leży blisko miejsca, gdzie kiedyś król Jan Kazimierz i 

prymas Andrzej Leszczyński zastanawiali się nad tym, jak uwolnić Naród z podwójnej niewoli: z okupacji 

szwedzkiej i niedoli społecznej.  

W swoich zapiskach Ksiądz Prymas zanotował, że z Prudnika do Komańczy - czyli do kolejnego miejsca 

internowania - jechał z tą myślą, że „musi powstać nowy akt ślubowań odnowionych! I powstał właśnie tam, 

na południowym wschodzie, pośród gór. Tam został napisany i stamtąd przekazany na Jasną Górę. Zapewne 

okoliczności były nieco odmienne, ale myśli te same. Jest to dalszy ciąg dziejów Narodu, który wspina się 

nieustannie wzwyż i nie da się pogrążyć w odmętach" (por. Ks. Kard. S. Wyszyński, Wszystko postawiłem 

na Maryję, Paryż 1980, s.143).  

   

Bez wątpienia, Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego stanowiły akt religijno-moralny o wymiarze 

narodowym. Stały się one podstawą ogólnopolskiego programu duszpasterskiego, przygotowującego 

Polaków do zbliżającego się jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski (1966). Sytuacja Kościoła katolickiego w 

tamtym czasie przynaglała do poważnej odnowy duchowej i do obrony chrześcijańskiej tradycji wobec 

narzuconego Narodowi ateizmu politycznego. Wobec zagrożenia porównywalnego do tego, jakie legło u 

genezy ślubów lwowskich w okresie szwedzkiego potopu, Ksiądz Prymas dostrzegł - w podjętych na nowo 

przyrzeczeniach - szansę na duchowe podźwignięcie Narodu.  

   

Sama treść roty jasnogórskich ślubowań zawiera w sobie program nowego ładu społeczno-moralnego, 

opartego na respektowaniu wartości chrześcijańskich. Zasadniczo kładzie on nacisk na dochowanie 

wierności Bogu, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom; na trwanie w łasce uświęcającej; obecność zasad 

Ewangelii w życiu rodzinnym; poszanowanie życia ludzkiego i nierozerwalności małżeństwa, na godność 

kobiety; obronę młodzieży przed niewiarą i zepsuciem moralnym; na sprawiedliwość i miłość w życiu 

społecznym; na przezwyciężanie wad narodowych oraz rozwój cnót społecznych.  

   

Ślubowania jasnogórskie stały się - by tak rzec - „polską kartą praw człowieka". Jako pierwsze i 

podstawowe z tych praw ukazują one prawo człowieka do życia od pierwszej chwili jego istnienia. „Dar 

życia - przyrzekały śluby jasnogórskie - uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za 

najcenniejszy skarb Narodu". Tam bowiem, gdzie nie szanuje się każdego życia ludzkiego, zawieszony jest 

cały system podstawowych praw człowieka. Dzisiaj trzeba szczególnie podziękować Maryi za wszystkie 

inicjatywy obywatelskie zmierzające do pełnej ochrony życia nienarodzonych.  

   

„Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu 

ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne".  

   

„Przyrzekamy Ci [...] wychowywać młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed 

bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską". Chrystusa bowiem nie można wyłączać z 
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dziejów człowieka w żadnym miejscu na ziemi. Bez Chrystusa człowiek nie może do końca zrozumieć 

siebie samego. Dziś wiemy, że - zważywszy na stan obecny wychowania religijnego w rodzinie - oprócz 

katechezy szkolnej, która preferuje wiedzę, niezbędna jest ponadto katecheza przyparafialna, 

skoncentrowana na liturgii.  

   

„Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się 

siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej". W nowych warunkach 

wymienione cnoty są potrzebne na nowy sposób. Potwierdziły to ideały pierwszej „Solidarności", która stała 

się polską szkołą odchodzenia od totalitaryzmu marksistowskiego i tworzenia zrębów demokracji. Ideały te 

dowiodły, że Polacy mają prawo być w Europie, rozwijając się w niej według własnej tożsamości, 

wyrastającej z trudnego doświadczenia naszych dziejów.  

   

Niespełna miesiąc po uroczystym ślubowaniu Narodu uwięziony w Komańczy Ksiądz Prymas napisał, że na 

Jasnej Górze: „stało się coś więcej, niż zamierzaliśmy. Zdaje nam się, że w dniu 26 sierpnia 1956 roku 

uwierzyliśmy na nowo w potęgę Jasnej Góry" (S. Wyszyński, Wszystko postawiłem na Maryję, Warszawa 

1998, s.133). Był to rok znamienny, rok „poznańskiego czerwca" a następnie „polskiego października".  

   

Naturalną konsekwencją ślubów jasnogórskich stała się Wielka Nowenna Tysiąclecia, uwieńczona 

milenijnym „Aktem oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości Maryi za wolność Kościoła w Polsce i 

w świecie" z dnia 3 maja 1966 roku. Istnieje niewola polityczna, niewola nacisku ateistycznej moralności, 

niewola społeczna i ekonomiczna, a wreszcie niewola osobistych grzechów i nałogów a sposobem na 

wydobycie się z niej ma być „niewola", tzn. jarzmo, więzy, brzemię, krzyż, ciężar konsekwentnego życia 

chrześcijańskiego. Stolica Apostolska przyrównała ten Akt zawierzenia do chrztu Mieszka I, który dał 

początek chrześcijaństwu w Polsce.  

   

2. 1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI  

   

A dzisiaj? Dzisiaj dziękujemy Bogu, za to, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony krzyż, 

przejmujący znak Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, znak życia wiecznego. To najważniejsze 

wydarzenie w dziejach naszej Ojczyzny. W tym momencie książę Mieszko wprowadził swoich 

pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich a jego 

chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który 

wyrażał się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło 

się na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne 

konsekwencje Chrztu Polski objawiły się później, poczynając od rodziny po naród a nawet po wspólnotę 

narodów, jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa (por. List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia 

Chrztu Polski).  

   

Dzisiaj - w roku 1050. rocznicy Chrztu Polski - wypada nam wrócić do tamtego milenijnego Aktu z 1966 

roku i ponowić nasze całkowite oddanie się Maryi, ponieważ zmieniła się zasadniczo nasza sytuacja 

społeczna i polityczna i powstały w międzyczasie poważne problemy z naszą wolnością. Można 
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powiedzieć, że dzisiaj mamy wręcz do czynienia z wypaczonym pojęciem wolności. Dla wielu nam 

współczesnych wolność stała się wręcz religią. Tam, gdzie wywyższa się człowieka kosztem Boga, tam 

liczy się tylko niczym nieskrępowana wolność poszczególnych jednostek. W ten sposób podstawowy 

problem, z jakim dzisiaj musimy się zmierzyć, to problem odpowiedzialnego korzystania z wolności, 

zarówno w wymiarze osobistym, jak społecznym. Wolność bowiem to nie jest po prostu brak tyrańskiej 

władzy i ucisku, nie oznacza też swobody czynienia wszystkiego, na co ma się ochotę. Wolność ma swoją 

wewnętrzną „logikę", która ją określa i uszlachetnia; jest podporządkowana prawdzie i urzeczywistnia się w 

poszukiwaniu prawdy. Oderwana od prawdy o człowieku, wolność wyradza się w życiu indywidualnym w 

samowolę a w życiu politycznym w przemoc silniejszego i w arogancję władzy (por. Jan Paweł II, 

Przemówienia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, 5.10.1995). Ilekroć człowiek pragnie wyzwolić się od 

prawa moralnego i uniezależnić się od Boga, tylekroć nie zdobywa wolności, ale ją niszczy. W miarę 

oddalania się od prawdy staje się łupem samowoli; stosunki braterskie między ludźmi ulegają zniszczeniu, 

ustępując miejsca terrorowi, nienawiści i lękowi (por. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu).  

   

Problemem drugim jest dzisiaj także nasze odniesienie do Prawa Bożego. Inaczej zachowywali się nasi 

przodkowie - autorzy Konstytucji 3 maja - którzy wyraźnie dali wyraz swojemu przeświadczeniu, że 

Konstytucja, jako dzieło ludzkie, musi być odniesiona do Boga. On jest najważniejszą, najwyższą Prawdą i 

Sprawiedliwością. Trzeba, aby prawo stanowione przez człowieka, przez ludzki autorytet ustawodawczy, 

odzwierciedlało w sobie odwieczną Prawdę i odwieczną Sprawiedliwość, którą jest On sam - Bóg 

nieskończonego majestatu: Ojciec, Syn i Duch Święty. Nasi przodkowie przed ponad dwustu laty dali temu 

swój wyraz, odnosząc tekst Konstytucji do Boga w Trójcy Jedynego. A my jesteśmy dzisiaj zobowiązani - w 

ich miejsce - przenieść w naszą epokę tę samą troskę, która nurtowała twórców 3-majowej Konstytucji. Tę 

samą troskę o dobro wspólne Rzeczypospolitej, tę samą odpowiedzialność. Dlatego nasze dziękczynienie za 

tamtą Konstytucję przechodzi w żarliwe błaganie: „Dziękujemy Ci, Boże, za to, że jesteśmy Polakami. 

Świadomi grzechów i wad naszych, prosimy Cię: daj nam uprzątnąć dom ojczysty. Wyzwól nas od 

zniewoleń ducha i tak jak cudownie przeprowadziłeś nas suchą nogą przez „Morze Czerwone", naucz nas 

być wolnymi (Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w czasie nabożeństwa dziękczynnego z okazji 200 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Warszawa - 8.06.1991).  

   

Gdy dzisiaj przystępuje się do prac nad nową Konstytucją warto pamiętać o tym, że niezawodnym 

sprawdzianem każdego programu prawnego jest to, na ile człowiek staje się przez niego lepszy, na ile 

małżeństwa są bardziej zespolone, na ile rodzina bardziej spełnia swoją funkcję wychowawczą. Kard. Karol 

Wojtyła uczył: „jeśli na gruncie jakiegoś programu człowiek dewaluuje się, demoralizuje, jeśli rozpadają się 

małżeństwa, jeśli rodziny przestają być podstawowym ludzkim środowiskiem wychowawczym, to taki 

program jest błędny! Trzeba go zrewidować! Jeśli na gruncie jakiegoś programu [...] młodzież traci ideały, 

wszystko widzi w nastawieniu konsumpcyjnym na użycie, to taki program jest błędny! To nie jest program 

życia Narodu!". (Kard. K. Wojtyła, Oto Matka twoja. Homilie i przemówienia związane z Matką Bożą 

Jasnogórską..., Jasna Góra - Rzym 1979, s. 308-314).  

   

Trzeba powrócić do Aktu zawierzenia także wtedy, aby patriotyzm bywa błędnie przez nas rozumiany. 

Autentyczny patriotyzm nie zna nienawiści do nikogo. Autentyczny patriotyzm oznacza umiłowanie tego, 

co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy nawet samego krajobrazu ojczystego. „Jest to miłość, 

która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde 

zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich 

ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania".  
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Oczywiście, trzeba bezwzględnie unikać ryzyka tego, ażeby ta niezbywalna funkcja narodu nie wyrodziła 

się w nacjonalizm. XX stulecie dostarczyło nam pod tym względem doświadczeń skrajnie wymownych, 

również w świetle ich dramatycznych konsekwencji. W jaki sposób można wyzwolić się od tego 

zagrożenia? Myślę - mówi Jan Paweł II w Pamięć i tożsamość - jest drogą do uporządkowanej miłości 

społecznej, że właściwym sposobem na to jest patriotyzm. Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest bowiem 

to, że uznaje tylko dobro własnego narodu i tylko do niego dąży, nie licząc się z prawami innych. 

Patriotyzm natomiast, jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak 

własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej (por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, 

Kraków 2005, 73).  

   

Wreszcie powrót do Aktu zawierzenia Maryi jest nam również potrzebny dlatego, bo w międzyczasie 

zmianie uległo miejsce chrześcijaństwa w Europie. Chrześcijaństwo, czyli prawda o Bogu i człowieku, o 

zbiorowości ludzkiej, o świecie i ich wzajemnych relacjach, zajmowała do niedawna kluczową pozycję w 

całym organizmie kultury europejskiej, nadawała tej kulturze sens i spoistość.  

   

Odejście od chrześcijaństwa, odejście od prawdy, musiało doprowadzić do dezintegracji Europy. W 

ostatnich dziesięcioleciach usiłowano zapobiec katastrofie; usiłowano przywrócić straconą jedność Europy 

przez umieszczenie w centrum jej duchowego organizmu jakiejś nowej prawdy, jakiegoś laickiego dogmatu. 

Ale prawda jest tylko jedna. Może się ona rozrastać, można ją pogłębiać, ale nie można jej zmieniać. 

Całkowicie nowe prawdy zwykle nie bywają prawdami.  

   

Droga do powrotu jest tylko jedna - powrót do chrześcijaństwa, powrót do świata ewangelijnych wartości. 

Jeśli ma na świecie zapanować jakiś nowy ład, jeśli ten ład ma zapanować między narodami, między 

warstwami społecznymi, między poszczególnymi ludźmi, to - zarówno w swojej ustrojowo-instytucyjnej 

formie, jak i w całej treści, którą stanowi kultura - będzie to możliwe tylko w oparciu o prawdziwą 

znajomość człowieka, jego natury i sensu jego istnienia. Otóż pełnej prawdy o człowieku nie ma poza 

Kościołem. Jedynym ośrodkiem, wokół którego może odrodzić się organizm duchowy Europy, jest prawda 

katolicka, czyli powszechna, czyli powrót do życia według Ewangelii (por. Jerzy Turowicz, „Tygodnik 

Powszechny",11[1945]).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec, w nowym położeniu naszej Ojczyzny - po 1050 latach od Chrztu Polski - potrzebujemy nowego 

Aktu zawierzenia naszych losów Maryi. Nasza historia potwierdziła wielokrotnie, że Polacy są zdolni do 

zawierzenia, czyli do dojścia do takiego przeświadczenia, że dobro ostatecznie zwycięży. Do wewnętrznego 

otwarcia na to, co nas ostatecznie przekracza. I właśnie z takim wyposażeniem przyszliśmy dzisiaj na Jasną 

Górę, aby zawierzyć Maryi nowy etap polskiego życia indywidualnego i zbiorowego. Amen.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 90-lecie UE, 15.5.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Ustanowił zarządcą swego domu i swojego majątku. 90-lecie Uniwersytetu 

Ekonomicznego (Katedra Poznańska - 15.05.2016).  
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Dzisiaj, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dziękujemy Panu Bogu za 90 lat życia i pracy 

Uniwersytetu Ekonomicznego. Jego początki zawdzięczamy staraniom Izby Przemysłowo-Handlowej i 

Kuratorium Okręgu Poznańskiego, które -w lipcu 1925 roku - powzięły uchwałę o utworzeniu szkoły 

wyższej o profilu handlowym. Skutkiem tego powstała w Poznaniu Wyższa Szkoła Handlowa, bo tak się 

nazywał wówczas Uniwersytet Ekonomiczny. Dnia 12 października 1926 roku miała miejsce pierwsza 

uroczysta inauguracja roku akademickiego. Była to szkoła prywatna, oferująca trzyletni program nauczania, 

bez prawa nadawania stopnia magistra. Dzisiaj, po dziewięćdziesięciu latach jej działalności naukowo-

dydaktycznej poznański Uniwersytet Ekonomiczny należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych 

uczelni ekonomicznych w Polsce. Za tymi osiągnięciami 90.ciu lat kryje się bowiem wysiłek i mozolna 

praca tysięcy profesorów i studentów i Boże błogosławieństwo. Jest za co dziękować Panu Bogu.  

   

   

Z racji takiej nobliwej rocznicy warto podjąć refleksję przynajmniej o dwóch sprawach, a mianowicie o 

ekonomie i ekonomii.  

   

1. O EKONOMIE  

   

Rozpocznijmy od zwrócenia uwagi na postać Józefa egipskiego, od przykładu najbardziej utalentowanego 

biblijnego ekonoma. Może on być poniekąd patronem wszystkich ludzi zajmujących się niełatwą sztuką 

ekonomii. Jego dzieje stanowią jedną z głównych rozdziałów historii zawartych w Księdze Rodzaju.  

   

„Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze i był w domu swego pana, Egipcjanina. Ten jego pan 

spostrzegł, że Bóg jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze wiedzie, cokolwiek czyni. Darzył więc on 

Józefa życzliwością, tak iż stał się jego osobistym sługą. Uczynił go zarządcą swego domu [epi tou oikou 

autou], oddawszy mu we władanie cały swój majątek. A odkąd go ustanowił zarządcą swego domu i 

swojego majątku, [epi tou oikou autou kai epi ta panta] Pan błogosławił domowi tego Egipcjanina przez 

wzgląd na Józefa. I tak spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, co [Potifar] posiadał w domu i w 

polu. A powierzywszy cały majątek Józefowi, nie troszczył się już przy nim o nic, tylko o [to, aby miał 

takie] pokarmy, jakie zwykł jadać" (Rdz 39,2-6). Tym razem rolą dobrego ekonoma jest troska „o 

wszystko", co dotyczy zarządzania dziedziną materialną swojego pana.  

   

I w tym zdawałoby się idyllicznym momencie nadchodzi czas na pierwszą próbę Józefa. Ten któremu 

powierzono zarząd „nad wszystkim", jest kuszony, aby targnąć się na najdroższą własność swojego pana: 

„Józef miał piękną postać i miłą powierzchowność. Po tych wydarzeniach zwróciła na niego uwagę żona 

jego pana i rzekła do niego: ‘Połóż się ze mną'. On jednak nie zgodził się i odpowiedział żonie swego pana: 

‘Pan mój o nic się nie troszczy, odkąd jestem w jego domu, bo cały swój majątek oddał mi we władanie. On 

sam nie ma w swym domu większej władzy niż ja i niczego mi nie wzbrania, wyjąwszy ciebie, ponieważ 

jesteś jego żoną. Jakże więc mógłbym uczynić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu?" (Rdz 

39,6-9). Dlatego powie o nim midrasz żydowski: „Umiałeś zapanować nad swoim pożądaniem i odsunąć się 

od żony Potifara, dlatego dostałeś ode Mnie władzę; odmówiłeś posłuchania żony Potifara, więc teraz oni 
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będą słuchać ciebie; porzuciłeś swoje ubranie w jej rękach (choć wiedziałeś, ze stanie się źródłem oskarżeń), 

za to zostałeś uhonorowany królewskimi szatami; nie ugiąłeś swej szyi przed grzechem, wiec teraz 

zawiesiłem na niej ręką faraona złoty łańcuch; nie skierowałeś swoich nóg ku grzesznemu celowi, więc teraz 

obwożą cię w królewskim wozie; twoje myśli pozostały czyste i dlatego zostałeś uznany za mądrego 

człowieka". Sprawiedliwy Józef przezwyciężył pożądania swojej duszy.  

   

Ale nie na tym koniec. Ekonom Józef musi przejść przez następną próbę. Fałszywie oskarżony przez żonę 

Potifara ląduje w ciężkim więzieniu. Ale i tam sprawiedliwy rządca nie jest pozbawiony Bożego 

błogosławieństwa: „Pan był z nim okazując mu miłosierdzie, tak że zjednał on sobie naczelnika więzienia. 

Toteż ów naczelnik więzienia dał Józefowi władzę nad wszystkimi znajdującymi się tam więźniami: 

wszystko, cokolwiek mieli oni spełnić, spełniali tak, jak on zarządził. Naczelnik więzienia nie wglądał już 

zupełnie w to, co było pod władzą Józefa, ponieważ Pan był z nim i sprawiał, że się mu udawało wszystko, 

co czynił" (Rdz 39,21-23).  

   

Próba więzienia przyczynia się do odkrycia wyjątkowego daru przewidywania przyszłości przez Józefa. To 

właśnie w warunkach więziennych ma on okazję najpierw poprawnie zinterpretować dwa sny swoich 

współwięźniów a następnie dwa sny samego faraona. „I oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, 

które zaczęły się paść wśród sitowia. Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które 

stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu. Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i 

tłustych. Faraon przebudził się. A kiedy znów zasnął, miał drugi sen. Przyśniło mu się siedem kłosów 

wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych. A oto po nich wyrosło siedem kłosów pustych i 

zniszczonych wiatrem wschodnim. I te puste kłosy pochłonęły owych siedem kłosów zdrowych i pełnych. 

Potem faraon przebudził się. Był to tylko sen." (Rdz 41, 2-7).  

   

Niektórzy powiedzą, Józef pracował na dworze znacznego człowieka na dworze faraona, a zatem mógł 

wiele wiedzieć o ówczesnym położeniu kraju. Ale przecież podobną wiedzę, posiadali także dwaj inni 

więźniowie; główny podczaszy i piekarz dworu faraona. Dlaczego posiadając podobną wiedzę nie byli w 

stanie wyjaśnić własnych snów? Otóż psychologia podpowiada, że człowiek wypiera ze swojej świadomości 

wiedzę, której się obawia, lub która mu zagraża.  

   

W obliczu nadchodzącej klęski głodu Józef doradził faraonowi magazynowanie 1/5 ziarna z udanych 

zbiorów i budowanie spichlerzy, by rozdzielać ziarno ludowi, gdy nadejdzie klęska suszy. Być dobrym 

ekonomem, znaczy przewidywać daleką przyszłość; widzieć nie tylko jeden rok do przodu, ale aż 

czternaście lat, ponadto oraz znać środki zapobiegawcze, jakie powinny być zastosowane już teraz, by 

zagwarantować bezpieczeństwo ekonomiczne w przyszłości. Z uwagi na jego zdolność planowania 

przyszłości, faraon ustanowił trzydziestoletniego Józefa rządcą całego Egiptu (Rdz 41,41.46). „Ale kiedy i 

w Egipcie głód zaczął się dawać we znaki, ludność domagała się chleba od faraona. Wtedy faraon mówił do 

wszystkich Egipcjan: ‘Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie' " (Rdz 41,55). Kiedy głód trwał 

dalej, a ludziom zabrakło pieniędzy, Józef nabył całą ziemię Egiptu dla faraona, lecz nie uczynił Egipcjan 

niewolnikami faraona. Chciał, aby Egipcjanie dalej utrzymywali sami siebie i nie byli ciężarem dla kraju. I 

tak, Józef - ocaliwszy Egipt od głodu - w swojej skromności nie przypisuje sobie tej zasługi, tylko Bogu 

(‘Nie ja, lecz Bóg da pomyślną odpowiedź tobie, o faraonie' - Rdz 41,16).  
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W uznaniu zasług Józefa, faraon nie tylko jego samego obdarzył zaszczytnym urzędem, ale i pomógł mu 

ocalić od głodu jego własną rodzinę, która przybywszy z Kanaanu do Egiptu, ofiarując jej tereny osadnicze 

w ziemi Goszen. „Cały kraj egipski stoi przed tobą otworem. W najbardziej żyznej jego części osiedl twego 

ojca i twych braci; niechaj więc zamieszkają w kraju Goszen. Jeśli zaś wiesz, że są wśród nich ludzie 

dzielni, uczyń ich zarządcami mojego żywego dobytku, niech czuwają nad moimi trzodami" (Rdz 47,6).  

   

Od tego czasu - dla wielu - Józef egipski stał się prototypem Żyda diaspory, który robi karierę dzięki temu, 

że najpierw jest zdolny, lepiej niż ktokolwiek inny, opanować wiedzę dostępną w danym społeczeństwie, a 

następnie także wiedzę o samym społeczeństwie (por. S. Krajewski, 54 komentarze do Tory dla nawet 

najmniej religijnych spośród nas, Kraków 2004, 49).  

   

2 O EKONOMII  

a. Po przyjrzeniu się osobie starotestamentalnego pierwowzoru ekonoma, czas na drugi temat, tj. na 

ekonomię. Greckie słowo „ekonomia" - etymologicznie rzecz biorąc - jest syntezą słowa o�koj (oikos), co 

znaczy „dom" i nÒmoj (nomos), tj. „prawo, reguła, zasada". Oznacza więc „zasadę funkcjonowania domu", 

w szerszym tego słowa znaczeniu zasadę funkcjonowania świata.  

   

Mimo iż w ekonomii idzie o zasadę funkcjonowania świata, to najważniejszym elementem ekonomii - przed 

wszelką rzeczywistością finansową - jest człowiek. Główną postacią ekonomii jest człowiek. Człowiek 

tworzy ekonomię, lecz nie jest do niej ograniczony, człowieka bowiem nie da się sprowadzić tylko do 

perspektywy horyzontalnej. On posiada w sobie także zdolność transcendencji, zdolność „wertykalnego" 

wyjścia ku temu, co go przekracza. Tę zdolność do transcendencji zauważył między innymi Wittgenstein. W 

przedmowie do swojego Tractatus logico-philosophicus twierdzi on, że jego zamiarem było badanie 

człowieka określonego i ograniczonego, czyli jakby badanie „wyspy". Jednakże tym, co ostatecznie odkrył 

on przy tej okazji były granice oceanu. Przenośnia jest jasna. Jeśli przechadzamy się po „wyspie", wpatrując 

się tylko w ziemię, wtedy możemy ją opisać, zmierzyć i określić. Gdy jednak spojrzymy szerzej, wówczas 

odkryjemy, że w brzegi tej wyspy uderzają fale oceanu. W rzeczywistości w człowieku splata się coś 

skończonego z czymś nieskończonym, z czymś transcendentnym, jakkolwiek chciałoby się to później 

zdefiniować (kard. Gianfranco Ravasi). Człowiek - w trakcie swojego ziemskiego życia - jest nieustannie 

zapraszany do tego, by odkryć siebie jako byt transcendentny w każdym wymiarze życia, włącznie ze 

sprawami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi (por. KNSK, 2).  

   

Także dlatego społeczeństwo - a wraz z nim polityka, ekonomia, praca, prawo, kultura - nie stanowią 

wyłącznie świeckiego i doczesnego obszaru - obcego ekonomii zbawienia - ponieważ społeczeństwo, ze 

wszystkim, co się w nim dokonuje, dotyczy człowieka a zatem także jego sfery transcendentnej (por. 

KNSK, 62).  

   

b. Kiedy ta sfera transcendentalna zostaje wzięta w nawias, wtedy pojawiają się zgubne skutki grzechu. 

Istota grzechu w ekonomii polega na przekonaniu o autonomii ekonomii, która nie powinna akceptować 

wpływów o charakterze moralnym. Doprowadziło to do powstania systemów ekonomicznych, społecznych i 

politycznych, które „podeptały wolność osoby i grup społecznych i które właśnie z tego powodu nie były w 

stanie zapewnić obiecywanej sprawiedliwości" (Benedykt XVI).  
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Mimo iż powiększa się bogactwo światowe pojmowane globalnie, to wzrastają jednocześnie nierówności. 

Nawet w bogatych krajach ubożeją nowe grupy społeczne i rodzą się nowe formy ubóstwa a w tradycyjnie 

ubogich częściach świata niektóre grupy cieszą się „rozrzutnym i konsumpcyjnym nadrozwojem, w sposób 

nie do przyjęcia kontrastującym z sytuacjami nieludzkiej nędzy". Nadal więc trwa „skandal 

niewiarygodnych nierówności". Papież Benedykt XVI apelował więc, aby obecny globalny kryzys 

ekonomiczny potraktować jako wyzwanie do przemyślenia dalszego kierunku rozwoju ludzkości.  

   

Zwracał uwagę na to, że kiedy Bóg zostaje zepchnięty na dalszy plan, nasza zdolność rozeznania 

naturalnego porządku, celu i dobra zaczyna słabnąć. Jeśli ten wymiar zostanie pominięty, to „działalność 

społeczna zostanie uzależniona od prywatnych interesów i logiki władzy, prowadząc do dzielenia 

społeczeństwa. Rozwój ekonomiczny może być tylko wtedy trwały, gdy dokonuje się on w perspektywie 

wyznaczonej przez normy moralne oraz według szerokiego planu rozwoju moralnego, obywatelskiego i 

kulturowego całej rodziny ludzkiej (por. KNSK, 372).  

   

Kościół katolicki w żadnym przypadku nie sprzeciwia się postępowi. Wręcz przeciwnie, uważa, iż nauka i 

technologia są wspaniałym produktem ludzkiej twórczości danej nam przez Boga, otwierającym niezwykłe 

możliwości, z których wszyscy możemy korzystać. Z tego powodu - jako ludzie wierzący - korzystamy z 

owoców postępu technicznego i gospodarczego, który stał się możliwy dzięki inteligencji człowieka (por. 

KNSK, 457). Lecz jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że ograniczanie kwestii rozwoju wyłącznie 

do problemu technicznego spowodowałoby pozbawienie go prawdziwej treści, która dotyczy godności 

człowieka i ludów (por. KNSK, 563).  

   

c. Aby temu zapobiec potrzeba tak zwanej ekonomii społecznej. Chodzi tu o nową, obszerną i złożoną 

rzeczywistość obejmującą własność prywatną i publiczną, która nie wyklucza zysku, ale uważa go za 

narzędzie do realizacji celów humanistycznych i społecznych" Kluczowym wyróżnikiem tak rozumianej 

„ekonomii społecznej" jest traktowanie zysku nie jako środka do bogacenia się i powiększania własnego 

kapitału, ale jako instrumentu do realizacji celów społecznych" (por. Benedykt XVI, Caritas in Veritate, 

46).  

   

Aby zaakceptować tego rodzaju ekonomię trzeba, by Uniwersytet Ekonomiczny tak formował swoich 

profesorów i studentów, aby byli oni w stanie docenić wagę miłości w życiu społecznym (na płaszczyźnie 

politycznej, ekonomicznej, kulturowej) i uczynić z niej stałą i najwyższą normę działania. Jeśli 

sprawiedliwość „sama z siebie zdolna jest tylko rozsądzać pomiędzy ludźmi, rozdzielając wśród nich 

przedmiotowe dobra słuszną miarą, to miłość, i tylko miłość (także owa łaskawa miłość, którą nazywamy 

„miłosierdziem") zdolna jest przywracać człowieka samemu człowiekowi (por. KNSK, 582).  

   

ZAKOŃCZENIE  
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Na koniec, pragnę powiedzieć, że Kościół patrzy z podziwem i sympatią na Uniwersytet Ekonomiczny i 

docenia jego mozolne wysiłki w zakresie badań naukowych oraz kształcenia ekonomicznego nowych 

pokoleń. Kościół zdaje sobie sprawę z tego, że uczelnia akademicka nie może ograniczyć się do czysto 

ekonomicznego kształcenia młodzieży, ale że winna pamiętać także o jej duchowym rozwoju; o 

kształtowaniu w studentach pełnej ludzkiej osobowości. Aby wypełnić to zadanie, potrzeba wielkich 

wzorców osobowych. Potrzeba profesorów, którzy staliby się dla studentów prawdziwymi mistrzami i 

przewodnikami. Którzy wyposażyliby studentów w cnotę męstwa, pozwalającą bronić nauki w świecie 

często dalekim od prawdy oraz w cnotę pokory, w której uznajemy skończoność naszego rozumu wobec 

przewyższającego go światła Prawdy. I o to prosimy Boga w czasie liturgicznego dziękczynienia myśląc o 

dalszej pięknej przyszłości dla Uniwersytetu Ekonomicznego.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święcenia kapłańskie, 19.5.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Słudzy Bożego miłosierdzia. Święcenia kapłańskie (Katedra Poznańska - 

19.5.2016)  

   

Ich Ekscelencje, Księża Biskupi,  

Prześwietna Kapituło Metropolitalna i inne Kapituły Archidiecezjalne,  

Księże Dziekanie, Prodziekani i Profesorowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza,  

Księże Rektorze Arcybiskupiego Seminarium Duchownego wraz z Moderatorami i Ojcami Duchownymi,  

Umiłowani Współbracia w kapłaństwie, a w szczególności Proboszczowie parafii pochodzenia diakonów,  

Osoby Życia Konsekrowanego,  

Szanowni Rodzice, Rodzeństwo, Krewni i Przyjaciele przyszłych prezbiterów,  

Ukochani w Chrystusie, Bracia i Siostry!  

   

Wszyscy przeżywamy dzisiaj radosny i pełen wielkich nadziei dzień święceń kapłańskich. Oprócz samych 

kandydatów do prezbiteratu, tę radość podzielają także rodzice, krewni, przyjaciele, znajomi i dobrodzieje 

kandydatów do kapłaństwa. Podziela Kościół, który jest w Poznaniu.  

   

Nasze wspólne wesele nie jest wcale przysłonięte przez nowe trudności duszpasterskie czekające tych 

neoprezbiterów. W ciągu minionych lat znacząco zmienił się przecież kontekst kulturowy, w jakim 

przyjdzie im pełnić posługę kapłańską. Spotkają oni na swojej drodze coraz więcej ludzi, którym brakuje w 

życiu punktu odniesienia, którzy są poranieni i myślą tylko o sobie, zapominając o braciach. Aby stać się 

skuteczną pomocą dla tych ludzi święceni dzisiaj kapłani - podobnie zresztą jak prezbiterzy wcześniejszych 

roczników - będą musieli stać się sługami Bożego miłosierdzia. Dlatego dzisiaj chciałbym skupić się tylko 

na refleksji dookoła dwóch tematów a mianowicie: Chrystus obrazem miłosierdzia Boga i kapłan obrazem 

miłosierdzia Chrystusa.  

1. CHRYSTUS OBRAZEM MIŁOSIERDZIA BOGA  
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Najpierw więc Chrystus jest dla nas obrazem miłosierdzia Boga. Najpierw Bóg jest miłosierny. To przecież 

On: „Bóg sprawia, że słońce świeci nad dobrymi i złymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i 

niesprawiedliwych. Któż nie doświadcza takiego miłosierdzia Bożego? Jest ono konieczne przede 

wszystkim do tego, aby żyć; aby odróżniać się od zwierząt; aby być zwierzęciem rozumnym, zdolnym do 

rozumienia Boga, a następnie cieszyć się tym światłem, powietrzem, deszczem, plonami, zmiennością pór 

roku, pociechami ziemskimi, zdrowiem ciała, sympatią przyjaciół, pomyślnością swego domu. To wszystko 

są dobra i dary Boga" (św. Augustyn, Enarrationes in Psalmos, 35,7).  

   

Miłosierdzie Boże jest nieskończone. Objawia się ono wobec człowieka przede wszystkim przez 

przebaczanie ludzkich win. Św. Tomasz z Akwinu uczył, iż: Boże „przebaczenie i litość okazywana 

ludziom jest większym dziełem niż stworzenie świata" (Suma teologiczna ii-ii 113.9). „Nieskończona i 

niewyczerpana jest też gotowość Ojca w przyjmowaniu synów marnotrawnych wracających do Jego domu. 

Nieskończona jest gotowość i moc przebaczania, mając swe stałe pokrycie w niewysłowionej wartości 

ofiary Syna. Żaden grzech ludzki nie przewyższa tej mocy ani jej nie ogranicza. Ograniczyć ją może tylko 

od strony człowieka brak dobrej woli, brak gotowości nawrócenia, czyli pokuty, trwanie w oporze i 

sprzeciwie wobec łaski i prawdy, a zwłaszcza wobec świadectwa krzyża i zmartwychwstania 

Chrystusowego" (Dives in misericordia, 13).  

W Chrystusie Bóg bogaty w miłosierdzie nie zamyka serca dla żadnego ze swych dzieci. Oczekuje na nich, 

szuka ich, odnajduje i wzywa, „by gromadzili się wokół Jego stołu w świątecznej radości przebaczenia i 

pojednania" (por. Reconciliatio et paenitentia, 10).  

   

a. miłosierdzie Boga w tajemnicy Wcielenia  

   

Najpierw objawia swoje miłosierdzie za sprawą wcielenia Syna Bożego. Wcielenie - ten akt uniżenia Boga - 

jest jakby ziarnem rzuconym w ludzkie serce w celu objawienia najgłębszych pokładów Bożej łaskawości. 

Dzięki Wcieleniu człowiek może nie tylko odczuć dobroć Boga, ale również - w sposób fizyczny - zobaczyć 

i dotknąć wcielone Miłosierdzie (1 J 1,1). Zobaczyć i dotknąć nie tylko przez ludzi współczesnych 

Jezusowi, lecz z pokolenia na pokolenia (Łk 1,50), obejmując całe dzieje ludzkości.  

   

b. miłosierdzie Boga w życiu i nauczaniu Jezusa  

   

Ale miłosierna miłość Boga objawiła się nie tylko w tajemnicy Wcielenia Chrystusa. Ona ukazała się także 

w Jego życiu; w Jego słowach i czynach. Jezus mówił o niej w przypowieściach: o miłosiernym ojcu i 

marnotrawnym synu (Łk 15,11-32); o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30-37); o niemiłosiernym słudze 

(Mt 18,23-35), także w innych przypowieściach czy naukach, w których odkrywał różne aspekty tej 

tajemnicy (por. Mt 18,12-14; Mt 20,1-15; Łk 15,3-7).  
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Nade wszystko zaś odsłaniał On oblicze Ojcowskiej miłości, poszukując grzesznika. Bodajże najpiękniej ten 

fakt ilustruje jedna przypowieść opowiedziana na trzy sposoby: o pasterzu poszukującym zagubionej owcy 

(Łk 15,4-7), o kobiecie poszukującej cierpliwie zagubionej drachmy (Łk 15,8-10), o miłosiernym ojcu 

przyjmującym marnotrawnego syna (Łk 15,11-32). Jedynym warunkiem otrzymania przebaczenia jest żal za 

swoje grzechy: „I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, 

mówiąc: ‘Żałuję tego', przebacz mu!" (Łk 17, 3-4).  

   

On nie tylko nauczał o łaskawości Boga, ale okazywał swoją wrażliwość na ludzkie nieszczęście poprzez 

konkretne uzdrowienia, wskrzeszenia. To pragnienie niesienia pomocy człowiekowi przekraczało u Jezusa 

wszelkie podziały społeczne.  

   

c. miłosierdzie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa  

   

Niezmierzone miłosierdzie Boga objawia też Męka Chrystusa, która każe Jezusowi przyjąć własna śmierć, 

byleby tylko ocalić człowieka. On złożył ofiarę z samego siebie dla naszego zbawienia (Hbr 2,17), dlatego 

autor Listu do Hebrajczyków nawołuje, by każdy człowiek z ufnością przybliżył się do „tronu łaski, abyśmy 

otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili" (Hbr 4,16).  

   

2. KAPŁAN OBRAZEM MIŁOSIERDZIA CHRYSTUSA  

   

Drugi temat to kapłan jako obraz miłosierdzia Chrystusa. Kapłan, który wchodzi w ślady Chrystusa, staje się 

jednocześnie obrazem Jego miłosierdzia, ponieważ nasz Pan jest miłosierdziem. Staje się zwiastunem, 

szafarzem i świadkiem miłosierdzia (por. ks. Zbigniew Wanat, Kapłan - Sługa Bożego miłosierdzia, Studia 

Theologica Varsaviensia 2/2014).  

   

a. kapłan zwiastunem Bożego miłosierdzia  

Pierwszym i podstawowym zadaniem każdego kapłana jest najpierw głoszenie miłosierdzia Boga, które jest 

potężniejsze niż grzech. Kapłan żyje swoim autentycznym życiem kiedy głosi miłosierdzie i kiedy przybliża 

ludzi do zdrojów miłosierdzia naszego Zbawiciela. Do gorliwego głoszenia Bożego miłosierdzia przynagla 

nas w szczególności - obserwowany od dziesięcioleci - kryzys postaw pokutnych i osłabienie praktyki 

korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.  

   

Głoszenie miłości potężniejszej niż grzech nie polega na prezentowaniu jakichś nowych, mocniejszych 

argumentów, ile raczej na cierpliwym przypominaniu prawdziwego oblicza Boga, który objawił się w 

Jezusie Chrystusie (J 14,9). Z ufnością w moc Bożego Słowa, które jest żywe i skuteczne (por. Hbr 4,12), 

trzeba powracać do tekstów biblijnych pokazując ich aktualność i znaczenie a następnie z pokorą pozwalać, 

by one same działały w ludzkich sercach.  
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Warto w tym względzie zwrócić uwagę na przypowieść o synu marnotrawnym (por. Łk 15,15-32). Z tej 

przypowieści wynika, że człowiek popełniający grzech, nie traci nigdy swojej synowskiej godności dziecka 

Bożego, gdyż miłość Boża przewyższa sprawiedliwość. Wierna miłość Boża wyraża się w gotowości 

natychmiastowego i pełnego radości przyjęcia wszystkich powracających oraz w hojnym obdarowaniu ich 

po powrocie do domu. Towarzyszy temu głębokie wzruszenie ojca, którego podstawą jest świadomość, że 

„ocalone zostało zasadnicze dobro: dobro człowieczeństwa jego syna. Wprawdzie zmarnował majątek, ale 

człowieczeństwo ocalało. Co więcej, zostało ono jakby odnalezione na nowo" (Dives in misericordia, 6).  

   

Jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg kocha nas bezwarunkowo - pomimo naszej grzeszności - wtedy 

prawda o grzechu i jego bolesnych konsekwencjach nie prowadzi nas do zniechęcenia ani rozpaczy. Wiemy 

bowiem, że Boże miłosierdzie pochyla się nad każdym synem marnotrawnym, nad jego nędzą moralną i 

grzechem w taki sposób, że człowiek, który doznaje miłosierdzia, nie czuje się poniżony, ale odnaleziony, 

bo doświadcza radości Ojca, który go odnalazł.  

   

Z kolei starszy brat z tej samej przypowieści charakteryzuje się egoizmem, zazdrością, zaślepieniem i 

zamknięciem na innych oraz na Boga. Łagodność i miłosierdzie Boga drażnią go i gniewają. Szczęście 

odnalezionego brata ma dla niego posmak goryczy. Ale i on - mimo że tyle lat służył Ojcu i nigdy nie 

przekroczył jego rozkazu - musi się zmienić, aby doszło do pojednania. Egoizm bowiem jest podstawową 

przyczyną głębokiego podziału między braćmi. W ten sposób przypowieść o synu marnotrawnym 

przedstawia w syntezie historię całej rodziny ludzkiej. Odczytana w perspektywie „drugiego syna" rzuca 

światło na naszą tęsknotę za rodziną ludzką pojednaną i zjednoczoną.  

   

b. Kapłan szafarzem Bożego miłosierdzia  

   

Kapłańska służba w stosunku do Bożego miłosierdzia objawia się nie tylko poprzez głoszenie Bożego 

miłosierdzia, ale także przez szafarstwo Bożego miłosierdzia; w szczególności poprzez sprawowanie 

sakramentu pokuty i pojednania. To zadanie zostało powierzone przez Chrystusa wyłącznie kapłanom i 

należy do istotnych elementów ich misji w Kościele (J 20,22).  

   

W jednej z prefacji liturgii ambrozjańskiej czytamy: „Pochyliłeś się nad naszymi ranami i uzdrowiłeś nas, 

dając nam lekarstwo silniejsze niż nasze rany, miłosierdzie większe niż nasza wina. W ten sposób również 

grzech, na mocy Twojej nieskończonej miłości, posłużył do tego, by wynieść nas do Bożego życia".  

   

„Trzeba powrócić do konfesjonału jako miejsca sprawowania sakramentu pojednania, ale także jako 

miejsca, w którym należy przebywać częściej, aby wierny mógł znaleźć miłosierdzie, radę i umocnienie, aby 

poczuł się kochany i zrozumiany przez Boga. Obok codziennej celebracji Eucharystii, gotowość do 

słuchania spowiedzi sakramentalnych, do przyjęcia penitentów i towarzyszenia duchowego jest rzeczywistą 

miarą miłości duszpasterskiej kapłana i wraz z nią świadczy o radosnym i zdecydowanym akceptowaniu 

swojej tożsamości określonej przez sakrament święceń. Kapłan jest szafarzem, to znaczy sługą, a zarazem 
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roztropnym rozdawcą miłosierdzia Bożego. Jest mu powierzona bardzo poważna rola „odpuszczania lub 

zatrzymywania grzechów" (por. J 20,23), dzięki niemu wierni mogą przeżywać chwalebne doświadczenie 

syna marnotrawnego - mocą Ducha Świętego, który jest Panem i daje życie.  

   

Posługiwanie w konfesjonale winno być nieustanne konfrontowanie przez szafarza sakramentu pokuty i 

pojednania z osobą Jezusa Chrystusa. Nade wszystko trzeba, aby kapłani naśladowali stosunek Pana 

Jezusa do grzeszników, Jego szczególną łagodność ukazaną w ewangelicznych opowiadaniach m. in. o 

nawróceniu grzesznicy (por. Łk 7, 36-50), o spotkaniu z kobietą cudzołożną (por. J 8, 3-11), w przypowieści 

o synu marnotrawnym. Tylko odniesienie do tego wzoru rzuca odpowiednie światło i nadaje sens wszelkim 

działaniom służącym opanowaniu sztuki spowiadania. Dotyczą one m.in. pogłębiania wiedzy potrzebnej 

spowiednikowi. Zakres tej wiedzy winien nie tylko obejmować zwykłe sytuacje, ale także uwzględniać 

zmieniający się kontekst społeczny i kulturowy. W świetle podstawowych zasad dogmatycznych i 

moralnych trzeba odpowiadać na coraz to nowe problemy, wobec których staje sumienie współczesnego 

człowieka.  

   

Kapłan nie powinien nigdy stwarzać wrażenia, że potępia grzesznika a nie jego grzech. Nigdy nie powinien 

interesować się tymi dziedzinami życia penitenta, których poznanie nie jest konieczne dla poprawnej oceny 

jego postępowania ani też używać słów obrażających uczucia, nawet jeśli słowa te nie naruszają zasady 

sprawiedliwości i miłości. Nigdy nie powinien okazywać zniecierpliwienia lub pośpiechu, zawstydzając 

penitenta natarczywymi ponagleniami (oczywiście, z wyjątkiem przypadku, kiedy wyznanie grzechów 

przeradza się w wielomówstwo). Winien też unikać gestów wyrażających zdziwienie, dezaprobatę czy 

ironię. Stosowanie się do tych wskazań ułatwi penitentowi doświadczyć w sakramencie pokuty tego, że 

miłość jest potężniejsza niż jego grzech.  

   

c. Kapłan świadkiem Bożego miłosierdzia  

Wreszcie, głoszenie Bożego miłosierdzia i obdarzanie nim w sakramencie pokuty i pojednania są 

najbardziej owocne, gdy dopełnia je osobiste świadectwo kapłana. Taka jest logika Ewangelii. Pan Jezus 

powierzył misję przebaczania i jednania z Bogiem tym, którzy najpierw sami doświadczyli Jego 

miłosierdzia.  

   

Trzeba najpierw być dobrym penitentem, aby stać się dobrym spowiednikiem. Żarliwość duchowego i 

apostolskiego życia kapłana zależy od wytrwałego i sumiennego osobistego korzystania z sakramentu 

pokuty i pojednania. „Całe życie kapłańskie nieubłaganie doznaje uszczerbku, jeśli brak w nim, wskutek 

niedbalstwa czy z innych przyczyn, regularnego, przenikniętego autentyczną wiarą i pobożnością zwrócenia 

się do Sakramentu Pokuty. Gdyby jakiś ksiądz nie spowiadał się lub spowiadał się źle, bardzo szybko 

odbiłoby się to na samym jego kapłaństwie i sprawowaniu kapłaństwa, co dostrzegłaby również Wspólnota, 

której jest pasterzem" (Reconciliatio et poenitentia, 31). Dobrym szafarzem pokuty może być tylko ten 

kapłan, który sam czerpie z sakramentalnego źródła łaski i świętości.  

   

Trzeba podkreślić wewnętrzny związek pomiędzy życiem duchowym spowiednika a wykonywaniem przez 

niego posługi. „Jakkolwiek bowiem łaska może dokonywać dzieła zbawienia przez niegodnych także 

szafarzy, to jednak Bóg woli okazywać swoje cudowne dzieła zwykłą drogą".  
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„Chrystus potrzebuje kapłanów świętych! Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych! Tylko kapłan święty 

może stać się w dzisiejszym, coraz bardziej zsekularyzowanym świecie przejrzystym świadkiem Chrystusa i 

Jego Ewangelii. Tylko w ten sposób kapłan może stawać się dla ludzi przewodnikiem i nauczycielem na 

drodze do świętości, a ludzie - zwłaszcza młodzi - na takiego przewodnika czekają. Kapłan może być 

przewodnikiem i nauczycielem o tyle, o ile stanie się autentycznym świadkiem!" (Jan Paweł II, Dar i 

Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 1996, 86).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Prośmy więc na koniec Maryję o wstawiennictwo u jej Syna dla nowo święconych kapłanów:  

   

Maryjo, Matko kapłanów, Królowo Apostołów,  

Ty, która w milczeniu towarzyszyłaś Jezusowi  

podczas Jego głoszenia ubogim Ewangelii pokoju,  

uproś wszystkim prezbiterom,  

abym byli wiernymi głosicielami Słowa,  

miłosiernymi szafarzami sakramentów  

i roztropnymi pasterzami owczarni Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen  

Kazanie Arcybiskupa Poznańskiego, Boże Ciało, 26.5.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Im bliżej Jezusa - tym bliżej siebie. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa (Plac Katedralny - 26.05.2016).  

   

Umiłowani czciciele Najświętszego Sakramentu!  

Drodzy Rodacy w Ojczyźnie i poza jej granicami, uczestniczący w dzisiejszej uroczystości za 

pośrednictwem 1. programu TVP i Katolickiego Radia Emaus.  

   

Oto przyszliśmy w procesji z Najświętszym Sakramentem z kościoła Bożego Ciała na Ostrów Tumski, 

przed poznańską katedrę. Przyszliśmy w procesji, która jest czymś więcej niż tylko przemieszczeniem się 

tysięcy ludzi z jednego miejsca w drugie. Była to prawdziwa pielgrzymka Ludu Bożego, który - idąc za 

Chrystusem - zmierza do miejsca swojego odpoczynku. Podobnie jak Hebrajczycy przez pustynię, tak my 

podążaliśmy za Chrystusem a prowadził nas On sam, tak jak prowadził Izraelitów na pustyni obłok dymu i 

słup ognia.  
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Przybyliśmy tu w szczególnym czasie: w Roku Miłosierdzia, w 1050. rocznicę Chrztu Polski, w bliskości 

Światowego Dnia Młodzieży. A teraz - stojąc w obliczu tej prastarej, pierwszej polskiej katedry - pragniemy 

rozważyć ostatni temat tegorocznego ogólnopolskiego programu duszpasterskiego: „Im bliżej Jezusa - tym 

bliżej siebie". Pomocą w tym rozważaniu będą dla nas trzy wspomniane w dzisiejszej liturgii mszalnej 

osoby: Melchizedek, Jezusa i Apostoł Paweł.  

   

1. MELCHIZEDEK  

a. Najpierw Melchizedek. Pojawia się on w kontekście zwycięstwa, jakie odniósł Abram nad 

przeważającymi siłami wrogów (Rdz 14,1-24). Dzięki tej wiktorii wyrósł on nagle na pierwszoplanową 

postać Kanaanu. Stał się praojcem tych, „którzy przez wiarę pokonali królestwa, [...] stali się bohaterami w 

wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki" (Hbr 11,33-34).  

   

Przechodząc ze zwycięskim oddziałem w drodze powrotnej do domu, Abram spotkał - w pobliżu 

Jerozolimy, w Dolinie Królewskiej (por. 2 Sam 18,18) - Melchizedeka, tajemniczego króla tego miasta. 

Spotkał „Króla Sprawiedliwego", który sprawował władzę w „Mieście Pokoju" (Ps 76,2), będąc 

jednocześnie kapłanem wyznającym wiarę w jedynego Boga.  

   

Tenże Melchizedek przyniósł Abramowi „chleb i wino". W jakim celu? Mógł to być gest zwykłej 

życzliwości wobec kogoś, kto odsunął od Jerozolimy niebezpieczeństwo nieprzyjacielskie. Prawdopodobnie 

jednak było to coś więcej. Melchizedek - zgodnie z ówczesnymi zwyczajami -przyniósł chleb i wino w celu 

zawarcia przymierza z Abramem (por. Rdz 31,44-46; Joz 9,12-15). Swoim gestem chciał on uczynić 

zwycięskiego Abrama swoim przyjacielem, zamiast mieć w nim wroga (por. Łk 14,31-32). W tym celu 

złożył jedynemu Bogu ofiarę, czyniąc Go świadkiem zawartej przyjaźni. Kanon rzymski powie: „Boże 

Ojcze [...] składamy Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów, Ofiarę czystą, 

świętą i doskonałą, Chleb święty życia wiecznego i Kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z 

miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś [...] ofiarę, którą Ci złożył najwyższy twój kapłan 

Melchizedek, jako zapowiedź Ofiary doskonałej" (Kanon rzymski. Supra quae).  

   

Ponieważ zaś Melchizedek był jednocześnie „kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: 

‘Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie 

błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!' " (Rdz 14,18-20). Słysząc o 

wielkim dziele dokonanym przez człowieka, Melchizedek błogosławi za nie Boga (por. Mt 5,16).  

   

Abram z kolei - w zamian za chleb i wino - przekazał Melchizedekowi: „dziesiątą część ze wszystkiego"; 

„dał dziesięcinę z najlepszego łupu" (Hbr 7,4). Dziesięcina złożona w ręce kapłana była potwierdzeniem 

tego, że również Abram - który z małymi siłami zwyciężył wielkie wojska - nie przypisywał sobie 

zwycięstwa, lecz Bogu (św. Ambroży).  
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b. Ofiarując chleb i wino, Melchizedek zapowiedział przyszły sakrament Ciała i Krwi Pańskiej (Beda). 

Król ten i kapłan stał się symbolem Chrystusa, który ustanowi sakrament swego Ciała i Krwi pod postaciami 

chleba i wina. Z tą jednak różnicą, że w przypadku Melchizedeka chodziło tylko o pokarm podtrzymujący 

życie doczesne, natomiast w przypadku Chrystusa idzie o pokarm życia wiecznego. Jezus bowiem wiedział 

dobrze, że człowiek - oprócz głodu fizycznego - odczuwa w sobie inny głód, daleko ważniejszy, którego nie 

można zaspokoić zwykłym pokarmem. Chodzi o głód wieczności, który tylko On sam może zaspokoić, 

ponieważ jest „chlebem życia" wiecznego. Jezus nie odrzuca troski o pokarm powszedni i zabieganie o 

niego; troski o to, co przyczynia się do rozwoju życia doczesnego. On przypomina nam jednak, że 

prawdziwe znaczenie naszego ziemskiego życia zawarte jest ostatecznie w wieczności. Przypomina, że 

ludzkie dzieje - z ich cierpieniami i radościami - należy postrzegać w perspektywie wieczności, to znaczy w 

tej perspektywie ostatecznego spotkania z Nim (por. Papież Franciszek, Chleb, który zaspokaja głód 

duchowy i materialny. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański" - 2.08.2015). Życie wieczne nie jest 

„długim trwaniem" ani „czasem bez końca", lecz zupełnie innym poziomem istnienia. Święty Jan 

Ewangelista podkreśla to wyraźnie, odróżniając bíos (czyli przemijające życie biologiczne) od zoé (tj. 

prawdziwego Życia, które przenika nas przy spotkaniu z Chrystusem).  

2. JEZUS  

   

a. Druga postać dzisiaj to Jezus. Dzisiejsza Ewangelia przypomniała nam scenę rozmnożenia pięciu chlebów 

i dwóch ryb (Łk 9,12-17). Gdy Jezus głosił tłumom na pustyni Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym i 

nadszedł wieczór a ludzie byli zgłodniali, nakazał uczniom nakarmić tłum. Oni odpowiedzieli, że to 

niemożliwe. „Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla 

wszystkich tych ludzi. Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn" (Łk 9,13-14).  

   

W takiej sytuacji Jezus, wziąwszy to, co mieli przy sobie a było niewystarczające: „pięć chlebów i dwie 

ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. 

Jedli i nasycili się wszyscy" (Łk 9,16-17). Ten cud wywarł tak wielkie wrażenie na jego świadkach, iż - 

jako jedyny - został opisany we wszystkich czterech Ewangeliach.  

   

b. Gdy dzisiaj słyszymy nakaz Jezusa skierowany do uczniów: „Wy dajcie im jeść", uświadamiamy sobie, 

że tymi słowami Jezus ustanowił swoich uczniów bliskimi współpracownikami swojej mesjańskiej 

działalności. On uświadomił nam, że w byciu apostołem nie chodzi tylko o słowa, ale również o czyn. 

Słowa bowiem stają się puste, kiedy głoszący je odsyła od siebie tych, którzy są w potrzebie. W byciu 

apostołem idzie inaczej mówiąc o zasadę solidarności, która jawi się jako jedna z głównych zasad 

chrześcijańskiej wizji organizacji społecznej i politycznej.  

   

My często czujemy się zwolnieni z wypełnienia tego nakazu, z potrzeby niesienia pomocy potrzebującym, 

ponieważ uważamy, że biednym powinny pomagać organizacje do tego powołane, albo ludzie bogaci, my 

zaś do nich nie należymy. Tymczasem jest rzeczą zdumiewającą, jak wiele mogą zrobić zwykli ludzie, 

którzy mają otwarte serca i nie wahają się dzielić z innymi tą odrobiną, którą posiadają. „Sprawa chleba dla 

wszystkich to sprawa naszej społecznej odpowiedzialności a zarazem stylu naszego życia" (por. Sollicitudo 

rei socialis, 42).  

   



1645 
 

c. Ale cudowne rozmnożenie chleba i ryb ma również swoje znaczenie prorocze. Była to zapowiedź 

Ostatniej Wieczerzy. W jej trakcie Jezus podobnie wziął w swoje ręce chleb i wino, błogosławił, łamał i 

podał swoim uczniom do spożycia (1Kor 11,23-26; Mt 26,26). A więc cudowne rozmnożenie chleba i ryb 

było nie tylko dowodem Jezusowego współczucia dla zgłodniałych ludzi. Jest czymś więcej niż tylko 

budującym przykładem, wzywającym nas do dzielenia się z potrzebującymi. Cud rozmnożenia zwraca naszą 

uwagę na daleko cenniejszy dar, na samego Chrystusa, który ofiaruje siebie, aby człowiek „miał życie i miał 

je w obfitości" (J 10,10).  

   

Człowiek - pisał swego czasu Wojciech Korfanty - który zabija w sobie wrodzoną mu tęsknotę do 

nieśmiertelności, spada do poziomu zwierzęcia i niczym się od niego nie różni. Jedynym celem jego 

zbiegów i trosk staje się żądza utrzymania swego życia i stworzenia jak najwygodniejszych warunków 

swego bytowania. Wszystkie jego troski i wysiłki są zmaterializowane. A wtedy powstaje chaos pojęć, 

zamieszanie we wszelkich dziedzinach życia ludzkiego, nieporozumienia i walki poglądów i pojęć 

moralnych (por. W. Korfanty, Naród - Państwo - Kościół, Katowice 2016,134).  

   

Cudowne rozmnożenie chleba jest także obrazem Kościoła. Na pustyni tego świata, w samym centrum 

zgromadzenia stoi Chrystus, dawca Słowa i chleba. Dookoła Niego krąg uczniów, którzy przynoszą 

Jezusowi to niewiele, co posiadają a w zamian otrzymują chleb życia wiecznego dla milionów zgłodniałych 

ludzi.  

   

3. PAWEŁ APOSTOŁ  

   

a. Wreszcie trzecia osoba u podstaw naszej dzisiejszej refleksji to Paweł Apostoł, który również zwraca 

uwagę na moment Eucharystię: „Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy 

połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! Podobnie, 

skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej" 

(1Kor 11,23-25)  

   

Pamiątka tego daru nie polega na prostym powtarzaniu słów Ostatniej Wieczerzy, ale na wejściu w 

„godzinę" Jezusa, w dynamikę Jego ofiary. Słowa naszego Zbawiciela są jasne i zobowiązujące. On daje 

nam samego siebie, abyśmy mogli stać się jedno z Nim, jak On jest jedno z Ojcem. Tak, „Wiara nie oznacza 

jedynie przyjęcia określonego zbioru prawd dotyczących tajemnic Boga, człowieka, życia i śmierci oraz 

rzeczy przyszłych. Wiara polega na głębokiej, osobistej relacji z Chrystusem, relacji opartej na miłości 

Tego, który nas pierwszy umiłował (por. 1 J 4, 11), aż do całkowitej ofiary z siebie" (Benedykt XVI, 

Warszawa - 26.05.2006).  

   

Przekształcenie chleba i wina w Jego Ciało i Jego Krew powoduje radykalną przemianę - coś w rodzaju 

„rozszczepienia nuklearnego", wnikającego w najskrytszy poziom naszego bytu - przemianę mającą za cel 

przekształcenie rzeczywistości, którego ostatecznym kresem będzie przemienienie całego świata, aż do 

stanu, w którym Bóg stanie się wszystkim we wszystkich (por. Sacramentum caritatis, 11).  
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Z tego tytułu kult oddawany Bogu, w istocie nie jest nigdy aktem czysto prywatnym. Wymaga on 

publicznego świadectwa naszej wiary. Dotyczy to wszystkich ochrzczonych, ale szczególnie tych, którzy - 

z racji zajmowanej pozycji społecznej czy politycznej - muszą podejmować decyzje dotyczące wartości 

fundamentalnych, takich jak szacunek i obrona każdego ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej 

śmierci, jak rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety, wychowywanie dzieci oraz promocja dobra 

wspólnego we wszystkich jego formach. Te wartości nie podlegają negocjacjom. Dlatego katoliccy politycy 

oraz ustawodawcy - świadomi swej poważnej odpowiedzialności społecznej - winni się czuć przynaglani 

przez swoje uformowane w prawy sposób sumienie, aby przedstawiać oraz wspierać prawa inspirowane 

przez wartości zakorzenione w ludzkiej naturze. To wszystko ma swój obiektywny związek z Eucharystią 

(por. 1Kor 11,27-29) (por. Sacramentum caritatis, 83).  

   

b. Eucharystia zakłada widzialne wejście w widzialną wspólnotę. Każda Eucharystia jest komunią nie tylko 

z Panem, lecz także ze stworzeniem i z ludźmi wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Nie możemy się 

zjednoczyć z Panem, jeśli nie jesteśmy zjednoczeni z sobą. Zbliżając się do Niego, musimy także zbliżyć się 

do siebie nawzajem i ze sobą zjednoczyć (por. J. Ratzinger, Teologia liturgii, Lublin 2012, 306-307).  

   

Niektórzy uczestniczą w Eucharystii odseparowani od siebie; zamknięci w sobie. Tak jakby byli oddzieleni 

od siebie szklanymi ścianami kabiny telefonicznej. Widzą siebie, są blisko siebie, lecz są razem. Bywa, że 

oddziela ich nie tylko szklana ściana, ale wręcz szyba z mlecznego szkła, przez którą widzą jedynie zarys 

drugiego człowieka. Tymczasem autentyczna komunia z Chrystusem niesie ze sobą bliskość, niesie 

wzajemne udzielanie się drugiemu człowiekowi, niesie ze sobą bycie darem dla drugiego człowieka, niesie 

różne formy służenia ludziom i światu.  

   

Tak, im bliżej jesteśmy Jezusa, tym bliżej jesteśmy siebie nawzajem. Jak można by zilustrować tę 

prawdę? W jakim przybliżyć ją obrazie? Wydaje się, że najprostszym obrazem owej prawdy jest ta oto 

monstrancja. W jej centrum znajduje się Chrystus. Od tego centrum rozchodzą się na różne strony 

promienie. Gdybyśmy te promienie przedłużali w nieskończoność a na końcu każdego promienia umieścili 

jednego człowieka, to oczywistym się stanie, że im dalej od centrum znajdzie się ów człowiek, tym większa 

będzie go dzielić odległość od innego człowieka umieszczonego na końcu innego promienia. I odwrotnie. 

Im bardziej ludzie, poruszając się po swoim promieniu, zbliżą się do centrum, im bliżej znajdą się 

Chrystusa, tym bardziej też zbliżą się do siebie nawzajem. I jest to prawda, która odnosi się nie tylko do 

sprawy jedności chrześcijan. Ona dotyczy także relacji między poszczególnymi osobami w Kościele a 

szerzej patrząc, także między ludźmi w ogóle.  

   

c. W tym kontekście - patrząc na stan napięcia jaki panuje w naszej Ojczyźnie - trzeba raz jeszcze skierować 

do wszystkich apel o pojednanie narodowe. Kto jest z Chrystusa, ten pragnie i zdąża do pojednania.  

   

Skoro zaś - jak pisał Proudhon w Spowiedzi rewolucjonisty - na dnie każdego zagadnienia politycznego 

kryje się zagadnienie teologiczne, dlatego warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: Prawdziwy pokój 

jest owocem sprawiedliwości, cnoty moralnej i gwarancji prawnej, która czuwa nad pełnym poszanowaniem 

praw oraz obowiązków i równym podziałem dobrodziejstw i powinności. Skoro jednak sprawiedliwość 
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ludzka jest zawsze krucha i niedoskonała, zdana na egoizm i ograniczenia zarówno osób, jak i całych grup, 

należy ją praktykować w duchu przebaczenia i w pewnym sensie uzupełniać przebaczeniem, które goi 

rany i odnawia zakłócone relacje pomiędzy ludźmi. Jest to ważne zarówno w przypadku napięć między 

pojedynczymi osobami, jak i w konfliktach o bardziej ogólnym zasięgu (por. Orędzie Jana Pawła II na 

Światowy dzień Pokoju, Watykan - 8.12.2001). Nawoływanie do zgody narodowej byłoby czczym 

frazesem, gdyby nie sięgało do tej duchowej sfery, która jest źródłem naszego zamieszania uczuć i 

umysłów. Pokój społeczny domaga się nieraz wzajemnych ustępstw, które mogą być trudne a nawet 

bolesne, ale alternatywą jest bezsens życia w ciągłym konflikcie, paraliżującym życie społeczne i publiczne.  

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec, podziękujmy Jezusowi za Jego obecność w Eucharystii. Za tę Obecność, która oświeca nasze 

umiłowane miasto, naszą Ojczyznę i świat. Prośmy Pana, aby na nowo wzbudził w nas radość z Jego 

bliskości, która jest źródłem prawdziwej bliskości między ludźmi. Aby uczynił nas swoimi czcicielami, 

ponieważ bez adoracji nie ma żadnej pozytywnej przemiany świata.  

   

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego, Poświęcenie figury Serca Jezusa, 3.6.2016 

Abp Stanisław Gądecki. Poświęcenie figury Najświętszego Serca Pana Jezusa, stanowiącej główną część 

Pomnika Wdzięczności (Poznań, plac przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana - 

3.6.2016).  

 

 

 

1. Pomysł budowy Pomnika Wdzięczności za odzyskaną niepodległość pojawił się na Zjeździe Katolickim 

w Poznaniu w roku 1920. Postanowiono wtedy, aby wznieść statuę Najświętszego Serca Jezusowego - nie 

gdzieś na uboczu, ale na wybitnym miejscu miasta – jako podziękowanie za oswobodzenie ziemi 

poznańskiej, pomorskiej i górnośląskiej z rąk straszliwego wroga. Wskazano wówczas na miejsce przy 

zamku, aby tam, gdzie stał kiedyś pomnik Bismarcka, symbol pruskiej nad nami przemocy, stanął pomnik 

Księcia Pokoju.  

 

Po długich staraniach i wyłonieniu w ogólnopolskim konkursie jednego spośród 44 projektów, przystąpiono 

do budowy. Autorem projektu był architekt Lucjan Michałowski. Rzeźbę Chrystusa wykonał Marcin Rożek. 

Stronę północną ozdabiały płaskorzeźby autorstwa Kazimiery Pajzderskiej. Po lewej stronie znajdował się 

wizerunek rycerza w husarskiej zbroi, po prawej - żołnierza w polowym mundurze i hełmie, trzymającego 

karabin. Na pomniku widniał napis: „Sacratissimi Cordi - Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu – 

Polska Odrodzona”).  

 

Pomnik został uroczyście poświęcony w święto Chrystusa Króla dnia 30 października 1932 roku. 

Poświęcenia dokonał kard. Hlond w obecności biskupów, duchowieństwa, generała Hallera, władz 

wojskowych, kompanii honorowej 58. pułku piechoty, orkiestry wojskowej, wielotysięcznych tłumów z 

całej Polski, przy salwach armatnich. Była to wielka manifestacja wiary i patriotyzmu zarazem.  

 

Kardynał August Hlond powiedział wówczas: „Mija dwanaście długich, krwawych w zapasy i znojnych w 

pracę lat od chwili, kiedy po raz pierwszy publicznie w roku 1920-tym, [...] zapadła uchwała postawienia 

pomnika wdzięczności Najświętszemu Sercu Jezusowemu.[...] na tej ziemi, na której najpierw wzbił się 

Orzeł polski, w tym pięknym stołecznym mieście, naród stawia swój dokument dziejowy. Jest to dokument 

wdzięczności tego pokolenia, które cudu wolności było świadkiem. Naród polski wie, że dzień wolności był 
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opromieniony łaską Bożą, wie, że wskrzesiła go Opatrzność, aby spełniał wielkie posłannictwo. 

Wdzięczność narodu dla Boga wpisuje naród w tym kamieniu i spiżu”.  

 

2. Monument usytuowany w centrum Poznania - choć stał tylko przez siedem lat - był powodem dumy 

Polaków. Niestety, tuż po wybuchu II wojny światowej i wejściu Niemców do Poznania, władze okupacyjne 

nakazały jego rozebranie, co też dokonało się w październiku 1939 roku. Nad wysadzaniem poszczególnych 

elementów pomnika miał czuwać syn Greisera, namiestnika Kraju Warty, który wkrótce potem zginął w 

tragicznym wypadku. Figurę Jezusa wywleczono z Placu Mickiewicza i przetopiono. Było to pohańbieniem 

nie tylko symbolu religijnego, ale także polskich dążeń niepodległościowych.  

 

Ks. kard. Stefan Wyszyński – w książce „Miłość i sprawiedliwość społeczna” - pisał: „Padł ‘pomnik 

wdzięczności’ w gruzy, a ze spiżu postaci Chrystusowej wydarto złote serce, wotum wdzięcznej Polski. 

Straszna jest wymowa tej zbrodni i jakże pouczająca. Wróg wiedział, co jest mocą narodu. Wiedział, że 

naród bez serca żyć nie może. Wiedział, że serce narodu jest w Sercu Boga. Tu tkwi istotny sens zbrodni. 

Zabić Polski nie zdoła nikt, kto nie zabije w niej Ducha Bożego i kto nie wyrwie z jej serca Bożego Serca. O 

jak wiele nauczyliśmy się na tych gruzach”. 

 

Istotnie, już w 1956 roku na ten sam plac przybył tłum robotników, protestujący przeciw powszechnej 

biedzie, dając początek Poznańskiemu Czerwcowi, co przerodziło się w powstanie.  

 

Po upływie ponad 50. lat, Jan Paweł II – podczas spotkania z młodzieżą w Poznaniu dnia 3 czerwca 1997 

roku - powiedział: „Tu, na tym miejscu, na placu Adama Mickiewicza, stał kiedyś pomnik Najświętszego 

Serca Pana Jezusa - widomy znak zwycięstwa Polaków odniesionego dzięki wierze i nadziei. Pomnik był 

wzniesiony w 1932 roku ze składek całego społeczeństwa, jako wotum dziękczynne za odzyskanie 

wolności. Odrodzona Polska skupiła się przy Sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości ofiarnej czerpać siłę do 

budowania przyszłości Ojczyzny na fundamencie Bożej prawdy, w jedności i zgodzie. Po wybuchu drugiej 

wojny światowej pomnik ten okazał się tak niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha, 

że został zburzony przez najeźdźcę na początku okupacji”.  

 

3. Narzucenie Polsce po II wojnie światowej ustroju komunistycznego uniemożliwiło szybką odbudowę 

tego pomnika. Dopiero upadek komunizmu wzbudził nadzieje na jego odbudowę. Dnia 3 lutego 2012 roku 

zawiązał się Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności, na którego czele stanął prof. Stanisław 

Mikołajczak. Komitet postanowił, aby pomnik został odbudowany na 100 rocznicę odzyskania 

niepodległości przez zwycięskie Powstanie Wielkopolskie.  

 

Inicjatywa ta zyskała wsparcie ze strony Rady Miasta (18.12.2012),  

   

Za odbudową pomnika opowiedziało się – w ciągu jednej tylko niedzieli - ponad 26 tysięcy mieszkańców. I 

jest to największa liczebnie - potwierdzona podpisami - inicjatywa społeczna w historii miasta Poznania.  

 

Spośród kilkunastu miejsc, Komitet wybrał lokalizację pomnika przy ul. Jana Pawła II, kierując się 

przekonaniem, iż pierwotna lokalizacja znajdowała się w sercu Poznania, nie wypada więc, by teraz pomnik 

znalazł się na peryferiach miasta. Propozycję nowej lokalizacji poparł pan Klemens Mikuła, generalny 

projektant otoczenia Jeziora Maltańskiego wraz ze współpracującym z nim architektem Jerzym Gurawskim. 

Obaj architekci określili tę lokalizację za „najodpowiedniejszą”, bo znajduje się ona na osi Kopiec Wolności 

- Katedra, a ustawienie pomnika w postaci łuku triumfalnego wzbogaci „obrzeże Malty o element wiążący 

się z historią, kulturą i pamięcią przekazywaną przez pokolenia”. 
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I tak oto w wyniku prac wspomnianego Komitetu Społecznego - przy kościele, który jako pierwszy w 

Polsce otrzymał wezwanie Najświętszego Serca Jezusa (1911) - stanęła figura, będąca integralną częścią 

odbudowywanego pomnika oraz pierwszym etapem na drodze jego odbudowy. Została ona odlana z brązu 

w pracowni artysty Michała Batkiewicza, w podkrakowskich Szczyglicach. Dzisiaj zaś święcimy ją w 

przekonaniu, że dług wdzięczności wobec wszystkich, którym zawdzięczamy naszą niepodległość po latach 

zaborów zostanie wreszcie spłacony.  

 

W tym momencie pragnę zakończyć moje wystąpienie słowami modlitwy napisanej na odsłonięcie Pomnika 

Wdzięczności w 1932 roku:  

 

„Serce Jezusa! prosimy Ciebie, 

weź losy kraju w Twą świętą dłoń! 

błogosław naród Twój odrodzony 

i od niezgody strzeż go i broń” 

(Zofia Kicińska) 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Serca Jezusowego, 3.6.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Chrystus, Serce świata. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (Poznań, 

kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana - 3.6.2016).  

   

W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tym razem uroczystość ta 

wiąże się z przepięknym wydarzeniem, jakim jest poświęceniem figury Serca Jezusowego, przeznaczonej 

dla nowego Pomnika Wdzięczności za odzyskanie przez Polskę niepodległości po latach zaborów.  

   

   

1. SERCE BIBLIJNE  

   

Myśląc o istocie sprawy, tj. o Najświętszym Sercu Jezusa, musimy najpierw uporządkować nasze pojęcia, 

bo nie zawsze to, co przychodzi nam do głowy zgadza się z Pismem Świętym. Zazwyczaj np. utożsamiamy 

„serce" ze sferą uczuciową i myślimy o nim jako o symbolu ludzkiej miłości. Tymczasem w Biblii „serce" 

rzadziej występuje na określenie sfery uczuciowej, o wiele częściej jest ono synonimem sfery umysłowej 

człowieka. „Serce rozumne szuka wiedzy" (Prz 15,14). „Serce" pojawia się tu jako wyraz świadomości 

człowieka, centrum, istota danej osoby. Dlatego Orygenes - identyfikując „serce" z „rządzącym elementem 

duszy" - powie, że ów rządzący element duszy (hegemonikon) to nic innego jak intelekt - logos, którym 

człowiek powinien się kierować (ks. Stanisław Łucarz SJ, Symbolika przebitego boku Jezusa w nauczaniu 

Ojców Kościoła. w: Zawierzyć Sercu Jezusa, Praca zbiorowa pod redakcją Władysława Kubika SJ)..  

   

Słusznie więc można utożsamiać osobę z jej sercem, zwłaszcza kiedy przez serce rozumiemy jej ducha, 

czyli inteligencję i wolę. Jest to centrum świadomego życia, ośrodek myślenia, woli, decyzji i postaw 

moralnych. Dlatego Jezus powie: „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, 

kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, 

głupota" (Mk 7,21-22).  
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Oczywiście „serce" jest również symbolem ludzkich uczuć. Zakochany z Pieśni nad Pieśniami woła: 

„Oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubienico, oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu, 

jednym paciorkiem twych naszyjników. Jak piękna jest miłość twoja, siostro ma, oblubienico, o ileż słodsza 

jest miłość twoja od wina, a zapach olejków twych nad wszystkie balsamy!" (Pnp 4,9-10). To obraz unii 

mistycznej Boga z Izraelem.  

   

Serce - jak widać - reprezentuje w Biblii cały wachlarz cech i wartości obecnych w duszy człowieka, dlatego 

tak łatwo stało się podstawową metaforą odnosząca się do Boga. Człowiek bowiem, chociaż wie, że Bóg 

jest nie do opisania, to jednak posługuje się całym szeregiem metafor zaczerpniętych z życia ludzkiego, aby 

opisać Boga, bo nie może sobie wyobrazić istnienia osoby bez formy. A więc również Bóg ma swoje życie 

uczuciowe: „Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? [...] Moje serce na to się 

wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już 

więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem" (Oz 11,8-9), (por. kard. G. Ravasi, Biblia 

jest dla ciebie, Poznań 2011, 221-223).  

   

2. SERCE JEZUSA  

   

Także w przypadku Jezusa Pismo Święte przywołuje cechę Jego serca. Nasz Zbawiciel uczy: „Przyjdźcie do 

Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i 

uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem [tapeinos te kardia], a znajdziecie ukojenie dla 

dusz waszych" (Mt 11,28-29).  

   

Jednakże najbardziej przejmującym tekstem traktującym o sercu Jezusa jest relacja św. Jana, odnosząca się 

do Jego śmierci na Kalwarii: „Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, 

którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, 

tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, 

który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się 

to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi 

Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili" (J 19,32-37). Tak ewangelista Jan kończy swój opis męki i 

śmierci Chrystusa na krzyżu. Żołnierze mogli zapewnić Piłata, że Jezus z Nazaretu nie żyje. To właśnie 

wydarzenie stoi u źródła całej tradycji kultu Serca Jezusowego; Chrystus, który umiłował nas i samego 

siebie wydał za nas (por. Ga 2,20). Tak, „Pan ukochał nas odwieczną miłością, a podwyższony nad ziemię 

przyciągnął nas litościwie do swojego Serca".  

   

„Ta miłość niebo stworzyła,  

Głębiny morza i ziemię,  

Przebacza winę praojcom  

I nasze więzy rozcina"  
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(z hymnu na Nieszpory uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa)  

   

Św. Jan Paweł II podobnie skomentował to wydarzenie: „W tym przebitym Sercu znalazł zewnętrzny wyraz 

ten wymiar miłości, który jest większy od jakiejkolwiek miłości stworzonej. W Nim objawiła się miłość 

zbawcza i odkupieńcza. Ojciec - jak czytamy - ‘swego Syna [...] dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne' (por. J 3,16), (Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej matki 

Bernardyny Marii Jabłońskiej i matki Marii Karłowskiej, Zakopane, 6.06. 1997).  

   

„Miłość zechciała, byś włócznią  

Było widzialnie przebite,  

Byśmy w tej ranie ujrzeli  

Żar, który w Tobie jest skryty"  

(z hymnu na Godzinę czytań uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa)  

   

Dlatego św. Paweł napisze: „Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, [...] aby według bogactwa swej 

chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka (eis ton eso 

anthropon)" (Ef 3,14.16). Bo serce to właśnie „człowiek wewnętrzny".  

   

3. KULT SERCA JEZUSOWEGO  

   

„Któż nie odpowie miłością  

Takiej miłości bez granic?  

Kto z odkupionych nie zechce  

W Sercu Jezusa przebywać?"  

   

Otwarte Serce Zbawiciela skłania nas do dziękczynienia. W ciągu wieków wyłoniła się nawet specyficzna 

forma takiego dziękczynienia w postaci „pobożności Serca Jezusowego". Na początku XVII wieku 

nabożeństwo do Bożego Serca stawało się popularne we Francji i Polsce, a propagowali je m.in.: św. 

Franciszek Salezy, św. Jan Eudes, O. Kasper Drużbicki.  

O. Kasper Drużbicki SJ (1590-1662) - który przyjął święcenia kapłańskie w Poznaniu (1621) - wiązał ten 

typ duchowość z trzema drogami dążenia do doskonałości: drogą oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. 

Na wiele lat przed objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque postulował kult Serca Jezusowego. Za 

przedmiot tego kultu uznawał fizyczne Serce Zbawiciela ożywione Jego najświętszą duszą, złączone z osobą 
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Słowa i promieniujące na ludzi miłością, zarówno boską, jak i ludzką, duchową i uczuciową, która jest 

symbolem Miłości Trójcy Przenajświętszej. Wzywał do modlitwy wewnętrznej, do osobistego poświęcenia i 

wynagrodzenia zniewag, w czym upatrywał drogę do osiągnięcia najwyższego stopnia zjednoczenie z 

Chrystusem. Ułożył też pierwsze litanie do Serca Jezusowego (osiem litanii Meta Cordium Cor Jesu, Kalisz 

1683).  

   

Kult Najświętszego Serca Jezusowego doznał jednak szczególnego wzmocnienia podczas objawień, jakich 

doznała św. Małgorzata Maria Alacoque (1647-1690).  

   

Podczas pierwszego objawienia (27.12.1673) Małgorzata usłyszała słowa: „Moje Boskie Serce tak gorąco 

kocha ludzi, że już nie mieści w sobie płomieni żarliwego miłosierdzia. Musi przelać je za twoją sprawą i 

objawić się wszystkim, by ubogacić ich bezcennymi skarbami, zawierającymi wszelkie łaski, jakich 

potrzebują, ażeby uniknąć zatracenia".  

Podczas drugiego objawienia - słowa: „Bardziej to dla Mnie bolesne, niż Męka, którą przyszło Mi znosić. 

Gdyby ludzie okazali Mi choć trochę miłości, uznałbym, że niewiele dla nich zrobiłem, i gotów byłbym, 

gdyby istniała taka możliwość, ponownie wydać się na cierpienie, jednakże oni odpowiadają na Moją 

żarliwą miłość chłodem i ją odrzucają".  

Podczas trzeciego objawienia (16.06.1675) Jezus miał powiedzieć: „Oto jest Serce, które tak umiłowało 

ludzi, że niczego im nie szczędziło, godząc się na zniszczenie w dowód miłości. A jednak wielu z nich nie 

okazuje Mi wdzięczności, lekceważąc i bluźniąc, przyjmując Mnie w Sakramencie miłości chłodno i 

wzgardliwie. Tym większy sprawiają ból, że są to serca Mnie poświęcone".  

   

U kresu swego życia św. Małgorzata pisała: „Miłość nie chce części serca. Domaga się go całego. 

Odpowiadajcie więc na miłość miłością i nigdy nie zapominajcie o Tym, który tak was umiłował, że wydał 

się na śmierć. Wy miłować Go będziecie jedynie wtedy, gdy nauczycie się cierpieć w milczeniu i dacie Mu 

miejsce ponad stworzeniami" (por. ks. Andrzej Zwoliński, Serce Jezusa. Z historii kultu Serca, Kraków 

2010).  

   

4. NASZE SERCA  

   

a. W odpowiedzi na nieskończoną miłość, jaką nasz Zbawiciel otoczył ludzkość i każdego człowieka rodzi 

się „religia serca". Właściwie mówiąc, była ona już znana w czasach starotestamentalnych. W Księdze 

Powtórzonego Prawa padają słowa: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz 

miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił" (Pwt 6,4-

5). Tego rodzaju „religia serca" nie polega na duchowości sentymentalnej, ale na pełnym i całkowitym 

przylgnięciu człowieka do Boga.  

   

„Dziś trzeba mieć serce wielkie, serce otwarte, serce, które bierze swoją miarę z Serca Chrystusa" (Paweł 

VI). Każdy z nas potrzebuje przecież jakiegoś ‘centrum' życia, źródła prawdy i dobroci, z którego może 
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czerpać w zmieniających się różnych sytuacjach i trudach codzienności. Każdy z nas, kiedy przystaje w 

ciszy, potrzebuje poczuć nie tylko bicie własnego serca, ale - jeszcze głębiej w swoim wnętrzu - pulsowanie 

niezawodnej obecności, wyczuwalnej zmysłami wiary. O wiele bardziej realnej obecności Chrystusa, „Serca 

świata".  

   

Spoglądając w to „Serce świata" człowiek uczy się poznawać prawdziwy i jedyny sens własnego życia. 

Uczy się swego przeznaczenia, rozumienia wartości prawdziwie chrześcijańskiego życia. Uczy się strzec 

przed ułomnościami ludzkiego serca. Łączenia synowskiej miłości wobec Boga z miłością bliźniego. Tak 

oto na ruinach nienawiści i przemocy będzie mogła powstać cywilizacja Serca Chrystusa, i jest to 

prawdziwe zadośćuczynienie, którego oczekuje Serce Zbawiciela (por. Benedykt XVI, Poznawać miłość 

Serca Jezusa i świadczyć o niej wobec ludzi, Watykan, 15.05.2006).  

   

b. Niestety, ta cywilizacja Serca Jezusowego napotyka dzisiaj - podobnie zresztą jak kiedyś - na wiele 

oporów z naszej strony: „Wielu ma dzisiaj Jezus tych, co kochają Jego Królestwo niebieskie, ale mało 

takich, którzy dźwigaliby Jego krzyż. Wielu ma spragnionych Jego pocieszenia, lecz mało pragnących 

dzielić z Nim ból. Wielu znajdzie przyjaciół do stołu, ale mało do postu.  

   

Wszyscy chcą się z Nim cieszyć, mało pragnie dla Niego i z Nim cierpieć. Wielu idzie za  

Jezusem do momentu łamania chleba, lecz niewielu aż do wychylenia kielicha męki. Wielu  

podziwia Jego cuda, mało postępuje za hańbą krzyża.  

   

Wielu kocha Jezusa, dopóki nie zjawią się trudności. Wielu Go chwali i błogosławi, dopóki otrzymuje od 

Niego jakieś łaski. Gdy zaś Jezus się ukryje i choć na chwilę ich opuści, skarżą się albo całkiem upadają na 

duchu.  

   

Kto kocha Jezusa dla Jezusa, a nie dla własnego zadowolenia, błogosławi Go i w męce, i w  

bólu serca tak samo, jak w uniesieniu radości. A nawet gdyby Jezus nigdy nie zechciał zesłać  

mu pociechy, i tak by Go zawsze chwalił i dziękował.  

   

O, jak wiele może czysta miłość Jezusa bez domieszki żadnego własnego dobra czy  

miłości! Czyż ci, co tylko samej pociechy szukają, nie powinni się nazywać płatnymi  

wyrobnikami? Czyż nie kochają bardziej siebie niż Chrystusa ci, co mają na oku tylko własną  

wygodę i korzyść? Gdzież jest ten, kto pragnie służyć Bogu za darmo?"  



1654 
 

   

(Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Jezusa Chrystusa, księga II, rozd. XI,1-3, Warszawa 1980).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec, my tutaj zgromadzeni postanawiamy - o Jezu godny najgłębszej miłości a mimo to tak mało 

kochany a nawet znienawidzony i w swych wyznawcach prześladowany - postanawiamy na wszelki 

dostępny nam sposób dążyć do przemiany umiłowanego przez Ciebie świata.  

   

Polecamy się Twemu Sercu, oddając się całkowicie do Twojej dyspozycji. Ofiarujemy wszystkie nasze 

cierpienia, niewygody, upokorzenia oraz wszystkie nasze dobre uczynki i modlitwy. Prosimy, aby wszelkie 

nasze ofiary, były przyjęte jako wynagrodzenie za grzechy nasze i tych, którzy ducha prawości i pokuty 

utracili.  

   

Aby to ofiarowanie i wynagrodzenie było doskonalsze, włączamy je w Twoją ofiarę na Krzyżu, uobecnianą 

codziennie na ołtarzach całego świata. Przez pośrednictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Cię o 

miłosierdzie dla świata całego oraz o łaskę, której wszyscy potrzebujemy. Niech dobroć ludzka 

przezwycięży zło, aby jak najprędzej nastąpiło królestwo Twojego Najświętszego Serca.  

   

O Maryjo, umieść nas w Sercu Zbawiciela na zawsze. Proś Go, aby - królując w naszych sercach przez 

miłość - rozpalił je i upodobnił do siebie. Niech wspiera naszą niemoc, niech stanie się siłą w naszej słabości 

i jedyną radością we wszystkich naszych smutkach. Amen.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Pielgrzymka Caritas Polska, 17.6.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Starajcie się naprzód o królestwo <Boga>. Pielgrzymka Caritas Polska do 

(Katedra Poznańska - 17.6.2016).  

   

Z wielką radością witam w Poznańskiej Katedrze pielgrzymkę Caritas Polska, przybywającą dzisiaj do tego 

fascynującego miejsca, silnie związanego z korzeniami wiary Polaków. Do pierwszej - pochodzącej z X 

wieku - katedry na ziemiach polskich, w której podziemiach znajdują się relikty najstarszej chrzcielnicy, w 

której nasi przodkowie przeżywali swoją sakramentalną „kąpiel wieczności". To decydujące o naszej 

przeszłości i przyszłości miejsce, ponieważ z jednej strony chrzcielna to grób, w którym człowiek umiera 

dla grzechu i pozostawia za sobą swoją przeszłość. Z drugiej strony, to łono, które każdego dnia „rodzi bez 

boleści synów królestwa nieba" (św. Efrem, Hymn o dziewictwie). W chrzcie otwierają się dla chrześcijanina 

bramy miłosierdzia, dostęp do miłości miłosiernej, skąd czerpie energię każde autentyczne działanie 

Caritas.  
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W tym oto miejscu, w Mater omnium ecclesiarum Poloniae, w „Matce Wszystkich Kościołów w Polsce", 

podejmujemy refleksję nad usłyszanym przed chwilą Słowem Bożym. Choć oba dzisiejsze czytania dzieli 

poważna - licząca ok. osiem wieków - różnica czasowa, to jednak ich główna myśl jest jedna i ta sama a 

brzmi ona następująco: „Starajcie się naprzód o królestwo <Boga>".  

   

1. KRÓLOWANIE BOGA ZA CZASÓW KRÓLA JOASZA (2 Krl 11,1-4.9-18.20)  

   

To staranie się nasamprzód o Królestwo Boże ukazuje najpierw historia ocalenia króla Joasza i obalenia 

kultu pogańskiego w Jerozolimie. Przypomina nam ona jak to - w pełnych przemocy czasach - dynastia 

dawidowa została odrodzona tylko dzięki działaniu odważnej kobiety, lojalnego kapłana i wiernego ludu.  

   

U początku tej historii stoi pogańska księżniczka Attalia, pochodząca z Samarii, która wyszła za mąż za 

następcę tronu w Jerozolimie (ok. 867 a.C.). Wkrótce potem urodziła mu syna. Gdy zaś ten został zabity (2 

Krl 9,27), Atalia - drogą uzurpacji - przejęła rządy królewskie (842-837 a.C.), eliminując na okres sześciu 

lat rządy dynastii Dawidowej w Jerozolimie. Starając się uniemożliwić powrót dynastii dawidowej na tron w 

Jerozolimie, Attalia zabiła wszystkich synów królewskich, niszcząc „całe potomstwo królewskie".  

   

Jej plan nie powiódł się jednak do końca, bo udaremniła go Joszeba, żona arcykapłana Jojady (2 Krl 22,11). 

Ryzykując utratę własnego życia, wykradła swego wnuka, Joasza, i ukryła go w świątyni, gdzie dorastał 

przez sześć lat, prawdopodobnie w mieszkaniu arcykapłana Jojady, uchodząc za jego dziecko.  

   

W siódmym roku panowania Atalii kapłan Jojada podjął próbę przywrócenia dynastii Dawidowej do władzy 

w Jerozolimie. Plan zamachu stanu przedstawił zaprzysiężonym gwardzistom a na dzień zamachu wybrał 

szabat, bo w tym dniu pałacu królowej pilnowała tylko jedna trzecia gwardzistów. Z uwagi na to, że w 

szabat do świątyni jerozolimskiej przybywały tłumy wiernych, tam właśnie przesuwano 2/3 gwardii 

królewskiej celem pilnowania porządku. Jojada wzmocnił straż przy samym Joaszu a potem zaprowadził go 

do świątyni, ukazał go zgromadzonym, i postawił na podwyższenie przeznaczonym dla króla. Tam włożył 

mu na głowę koronę. Tam ogłosił go królem i konsekrował. Tam „dał mu ręką znak przymierza" (księgę 

Prawa?, Prawo Królewskie?, pełnomocnictwo?, naramiennik, bransoletę?).  

   

Gdy Atalia odkryła spisek, jej los był już przesądzony. Dzięki zwartym szeregom gwardzistów, nie mogła 

się przedrzeć do ołtarza, aby skorzystać z prawa azylu i ocalić swoje życie (Wj 21,13-14). Królowa została 

pojmana, wyprowadzona ze świątyni i zgładzona.  

   

Winą Attalii było wymordowanie synów królewskich, przejęcie tronu, a przede wszystkim wprowadzenie 

pogańskiego kultu Baala, który doprowadził do zerwania przymierza z Jahwe. Skoro więc królowa została 

usunięta, kapłan Jojada natychmiast doprowadził do odnowienia obu przymierzy; jednego natury religijnej a 
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drugiego natury politycznej. Religijnego przymierza między Jahwe a królem i ludem oraz politycznego, 

między królem a ludem (por. 2 Sam 5,3; 1 Krl 12,1-4). Lud potwierdził swoją wolę powrotu do przymierza 

z Jahwe, usuwając kult Baala i jego kapłana. Następnie dowiódł swojej wierności wobec króla, 

wprowadzając go na królewski tron. W ten sposób - dzięki działaniu odważnej kobiety, lojalnego kapłana i 

wiernego ludu - została usunięta nielegalna władza królewska w Jerozolimie, dynastia Dawidowa została 

przywrócona a kult Jahwe odrodzony. Tak więc: „Cały lud kraju radował się a miasto zażywało spokoju".  

   

Czego uczy nas dzisiaj ta odległa w czasie historia? Czy jest to nauka o usprawiedliwieniu zamachu stanu, 

jeśli panują nad nami bezbożni, po to by przywrócić panowanie Prawa Bożego? Czy jest to 

usprawiedliwieniu rozlewu krwi wtedy, gdy chcemy przywrócić panowanie Prawa Bożego? Nie. Ta historia 

- podobnie jak cała deuteronomiczna teologia - uczy raczej wiary w dynamiczny związek między czynem a 

jego skutkami. Dobry czyn przyniesie dobro temu, kto je czyni. Zły czyn przyniesie złe konsekwencje temu, 

kto jest jego autorem. Także wtedy, gdybyśmy mieli do czynienia ze zgubnym i długotrwałym złym 

wpływie rządzących na społeczeństwo.  

   

2. KRÓLOWANIE BOGA WEDŁUG JEZUSA (Mt 6,19-23)  

Dzisiejsza Ewangelia z kolei przedstawia na czym - według Jezusa Chrystusa - polega władza Boga w 

naszym życiu. Ilustruje ona tę prawdę przy pomocy dwóch tematów: bogactwa i światła.  

   

a. Najpierw Jezus powie: „Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie 

złodzieje nie włamują się i nie kradną". Tym powiedzeniem Jesus nie nakazuje porzucenia troski o 

zapewnienie sobie środków niezbędnych do życia. Nie pochwala też apatii i bierności: Powie św. Paweł: 

„Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je! Słyszymy 

bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami 

niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze 

spokojem, własny chleb jedli" (2 Tes 3,10-12). Jezus nie potępia używania rzeczy niezbędnych do 

przeżycia, On potępi a „gromadzenie" dóbr (mē thēzaurizete hymin thēzaurous - Biblia Gdańska 

przetłumaczy to dosłownie: „nie skarbcie sobie skarbów").  

W świetle Ewangelii trzeba więc powiedzieć: „Choć bogactwo samo w sobie jest dobrem, nie należy go 

traktować jako dobra absolutnego. Przede wszystkim nie zapewni ono zbawienia, a wręcz może stanowić 

poważną przeszkodę w jego osiągnięciu. Właśnie przed tym niebezpieczeństwem przestrzega Jezus swoich 

uczniów w odczytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii. Mądrością i cnotą jest niewiązanie serca z dobrami 

tego świata, albowiem wszystko przemija, wszystko może się nagle zakończyć. Dla nas, chrześcijan, 

prawdziwym skarbem, którego mamy szukać bez ustanku, jest to, ‘co w górze, gdzie przebywa Chrystus, 

zasiadający po prawicy Boga' " (Benedykt XVI, Rozważanie na „Anioł Pański" - 5.08.2007). „Starajcie się 

naprzód o królestwo <Boga> i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane" (Mt 6,33)  

   

Zamiast skarbić sobie skarby, korzystniej jest dla człowieka Bożego je sprzedać i rozdać ubogim, co Jezus 

radzi człowiekowi sprawiedliwemu, który nie jest na to gotowy: „Zapytał Go pewien zwierzchnik: 

‘Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?' [...] Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie 

zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę!' On odrzekł: ‘Od młodości 

przestrzegałem tego wszystkiego'. Jezus słysząc to, rzekł mu: ‘Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, 
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co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź ze Mną'. Gdy to usłyszał, 

mocno się zasmucił, gdyż był bardzo bogaty" (Łk 18,18.20-23).  

Następnie Jezus jest świadkiem tego, jak człowiek niesprawiedliwy sam podejmuje tę drogę z ochotą. 

„...Zacheusz stanął i rzekł do Pana: ‘Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym 

skrzywdziłem, zwracam poczwórnie'. Na to Jezus rzekł do niego: ‘Dziś zbawienie stało się udziałem tego 

domu....' " (Łk 19,8-9). „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie" 

(Mt 5,3).  

Konieczność odczuwania wspólnoty z potrzebującymi jako zadania nałożonego na uczniów odgrywała w 

Kościele dużą rolę od samych jego początków. „Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko 

mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby" (Dz 2, 44-45). Ta 

radykalna forma wspólnoty materialnej nie mogła zostać utrzymana na stałe, gdy Kościół zaczął się 

rozrastać, niemniej jednak pozostało w nim przekonanie, że „we wspólnocie wierzących nie może być 

takiej formy ubóstwa, by komuś odmówiono dóbr koniecznych do godnego życia" (Deus caritas est, 

20).  

Tak więc - aby dzisiaj odpowiedzieć skutecznie na potrzeby ubogich w Polsce - nie wystarczy dążyć do 

promowania rozwoju ekonomicznego i gospodarczego, do usprawnienia systemu świadczeń społecznych. 

Takie działania są obowiązkiem każdego rządu i systemu administracyjnego. Pierwszym krokiem na polu 

pomocy ubogim a zarazem przezwyciężania nierówności społecznych jest dostrzeżenie człowieka 

potrzebującego i aktywne wyjście w jego kierunku, tak, by społeczeństwo stawało się coraz bardziej ludzką 

wspólnotą. Stąd papież Paweł VI twierdził, że współczesny świat cierpi przede wszystkim z powodu braku 

braterstwa: „Ludzkość jest ciężko chora - mówił. Przyczyną tej choroby jest nie tylko zmniejszenie się 

zasobów naturalnych i ich chciwe zgromadzenie przez niewielu, ile raczej rozkład braterskiej więzi zarówno 

między ludźmi, jak i między narodami" (Populorum progressio, 66).  

   

Wymownym przykładem budowania braterskiej więzi był patron dnia dzisiejszego św. Brat Albert 

Chmielowski. Gdy pewnego razu ktoś z przyjaciół robił mu wymówki, że się powoli zabija, dzieląc 

niedostatek włóczęgów w swoim przytulisku, on odpowiedział: Co im dam, jeśli nie siebie samego? (por. 

M. Winowska, Znieważone oblicze. Opowieść o Świętym Bracie Albercie, Kraków 2001, 340). To proste 

zdanie wskazuje na istotę jego duchowości. Duchowości tej Caritas, która nie posiada charakteru instytucji 

pozarządowej, nie ogranicza się do pracy zwykłych urzędników zbierających i rozdzielających fundusze 

potrzebującym, ale tworzy z nimi coraz to silniejszą wspólnotę.  

b. A jaki związek z tematem bogactwa ma drugi temat, czyli światło? „Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe 

twoje ciało będzie w ciemności". Otóż temat światła jest dalszą interpretacją powiedzenia o bogactwie, bo 

„chore oko" w języku biblijnym oznacza chciwość, pożądanie dóbr tego świata. „Zdrowe oko", umie 

kierować się ku wartościom nieprzemijającym.  

„Kto ma chore oczy, [tzn. kto jest chciwy] widzi wiele świateł, ale pomieszanych, natomiast oko proste i 

czyste wszystko widzi w sposób jasny, wyraźny i czysty" (św. Hieronim, Komentarz do Ewangelii 

Mateusza).  

   

Bardzo jednoznacznie interpretuje tę prawdę męczennik z czasu II wojny światowej, Dietrich Bonhoeffer: 

„Naśladowca [uczeń Chrystusa] zawsze widzi jedynie Chrystusa. Nie widzi Chrystusa oraz świata. Nie 

wdaje się w ogóle w takie rozważanie. Dlatego jego oko jest szczere.  
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Spoczywa całkowicie w świetle, mającym swoje źródło w Chrystusie, i nie ma w nim ciemności, 

dwuznaczności. Tak jak oko musi być szczere, jasne i czyste, aby ciało trwało w świetle, tak jak jedynie oko 

jest źródłem światła dla ręki i nogi, tak jak noga się potyka, a ręka chybia celu, gdy oko jest zmęczone, jak 

całe ciało jest ogarnięte ciemnością, gdy gaśnie oko, tak naśladowca trwa w świetle tak długo, jak długo 

szczerze wpatruje się w Chrystusa, nie zerkając przy tym na boki, tak też serce ucznia skierowane być musi 

jedynie na Chrystusa. [...]. Gdy serce przywiązuje się do pozoru świata, zamiast do Stwórcy, uczeń jest 

stracony" (Dietrich Bonhoeffer, Naśladowanie, Poznań 1997, 120-121).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Zakończmy naszą refleksję nad usłyszanym dzisiaj Słowem Bożym modlitwą kardynała Henry Newmana:  

   

„Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką,  

Światło odwieczne! [...]  

Nie proszę rajów odległych widoku,  

Starczy promyczek dla jednego kroku.  

   

Nie zawsze tak się modliłem jak teraz,  

Światło odwieczne.  

Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać  

Swą własną drogę.  

Pomimo trwogi łaknąłem barw świata,  

Ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata".  

(kard. John Henry Newman, Lead, kindly Light; tłum. Zygmunt Kubiak)  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 1050 rocz. Chrztu Polski, Międzyrzecz, 18.6.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Najważniejsze wydarzenie w dziejach państwa i narodu. 1050. rocznica Chrztu 

Polski (Międzyrzecz - 18.6.2016).  

   

Spotykamy się dzisiaj w słynnym z Pięciu Polskich Braci Międzyrzeckich miejscu, aby świętować 1050. 

rocznicę Chrztu Polski. Aby nie tylko wspominać odległą przeszłość, ale zwrócić jednocześnie uwagę na 
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naszą przyszłość i czekające nas w tej przyszłości zadania. Dlatego chciałbym teraz podjąć refleksję nad 

trzema sprawami; nad owocami Chrztu Polski, nad trudnościami obecnego czasu oraz nad czekającymi nas 

przyszłymi zadaniami.  

   

   

1. OWOCE CHRZTU POLSKI  

   

A zatem, najpierw o owocach Chrztu Polski. „Chrzest księcia Mieszka I - powiedział Prezydent RP w 

swoim orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym z okazji tego jubileuszu - jest najważniejszym 

wydarzeniem w całych dziejach państwa i narodu polskiego. Nie był, lecz jest - bo decyzja naszego 

pierwszego historycznego władcy zdecydowała o całej późniejszej przyszłości naszego kraju. 

Chrześcijańskie dziedzictwo aż po dzień dzisiejszy kształtuje losy Polski (Poznań - 15.04.2016).  

Przejmując władzę po swoim ojcu, Mieszko I już na początku swojego panowania podjął najważniejszą 

decyzję w całej naszej historii. Kierując się przewidywanymi korzyściami politycznymi, ale co szczególnie 

godne podkreślenia, szczerą wiarą, że to Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, przyjął w 966 roku 

Chrzest.  

   

Chrzest święty miał dla niego przede wszystkim znaczenie osobiste. W tym bowiem momencie nasz książę 

dokonał radykalnego zwrotu duchowego, przeszedł od kultu stworzeń (tj. elementów tego świata: słońca, 

księżyca, zjawisk pogodowych, świętych drzew i zwierząt) do kultu Stworzyciela. A jednocześnie otrzymał 

Ewangelię, którą miał wyznawać oraz konkretną formę życia chrześcijańskiego, co domagało się 

zaangażowania całej jego osoby. Przez Chrzest znalazł się w Kościele, tj. w nowym środowisku, w nowym 

sposobie wspólnego myślenia i działania. Otwarła się przed nim droga zbawienia.  

   

Ten zbawienny dar Chrztu miał dla niego nie tylko wymiar osobisty, miał również wymiar społeczny, 

kulturowy, narodowy i państwowy. Chrzest oświecił nasze życie społeczne, odnosząc wszystkie 

wydarzenia do ich początku oraz ukazując ostateczny cel wszystkiego w Bogu, który nas kocha. Trudno 

objąć jednym spojrzeniem wszystkie dobrodziejstwa, jakie przyniósł Polakom Chrzest święty. Dzięki niemu 

zrozumieliśmy niepowtarzalną godność każdej osoby ludzkiej, która to godność nie była wcale oczywista w 

świecie starożytnym. Dzięki niemu zdobyliśmy kryterium pozwalające wyróżnić to, co czyni życie 

człowieka cennym i niepowtarzalnym. Dzięki niemu rodzące się państwo polskie zostało zbudowane na 

ewangelijnych wartościach, które stały się fundamentem jego życia społecznego i państwowego. Dzięki 

wartościom Ewangelii - uczącym prawdziwej wolności i sprawiedliwości - przez wiele wieków uważano 

Polskę za jedno z najbardziej tolerancyjnych państw Europy, gdzie wiele mniejszości szukało schronienia.  

   

Chrzest przyniósł naszemu narodowi radykalny przełom mentalności i kultury. Bł. papież Paweł VI - z 

okazji 1000-lecia Chrztu Polski - powiedział: „Wiara chrześcijańska, język i alfabet łaciński, sumienie 

obywatelskie świata zachodniego wspólnie dały początek całości nowej kultury narodu polskiego, która 

nieprzerwanie miała dawać później poprzez swoje instytucje polityczne, religijne, edukacyjne i artystyczne 

świadectwo swojej niewzruszonej żywotności moralnej, swojej charakterystycznej spójności z cywilizacją 

europejską i swojej wyjątkowej oryginalności etnicznej, przez tysiąc lat burzliwej i chwalebnej historii" 
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(Pozdrowienie kard. Pietro Parolina na rozpoczęcie Mszy Świętej w Katedrze gnieźnieńskiej, Gniezno, 

14.04.2016).  

   

Ten Chrzest oznaczał jednocześnie „początek Państwa Polskiego. Z tego powodu wspomnienie tej 

rocznicy nie tylko chrześcijanom, lecz wszystkim Polakom daje szczególną sposobność do uroczystego 

świętowania, radowania oraz ufnego patrzenia w przyszłość. Kościół bowiem w Polsce zawsze ukazywał 

szczególną więź z całym Narodem, a także usiłował cieszyć się z cieszącymi i płakać z płaczącymi (Rz 

12,15). W najtrudniejszych czasach wojen, powstań i zesłań biskupi i kapłani, konsekrowani mężczyźni i 

niewiasty prawdziwie wraz z ludem cierpieli, żarliwie przynosząc pocieszenie wszystkim braciom i siostrom 

swojej Ojczyzny oraz mądrze pokazując drogę do wolności.  

   

„Cała Europa, rozważając szczerze i bez uprzedzeń swoją historię, odnajduje swoje głębokie korzenie w 

kulturze, która wypływa z chrześcijaństwa. Polska może to jednak stwierdzić z podwójnego tytułu, 

ponieważ sama jej tożsamość jako narodu i jako podmiotu państwowego jest ściśle związana z jej wiarą 

katolicką. Nie można zanurzyć się w historii, sztuce, literaturze, w wydarzeniach społecznych i politycznych 

Polski, nie uznając, że na wszystkie te dziedziny głęboki wpływ wywarła i ukształtowała je wasza mocna 

wiara, która przezwyciężyła wiele przeciwności i prób, a która jak dom dobrze zbudowany na skale, nie 

zawaliła się pomimo, że wezbrały potoki i zerwały się wichry. Papież Franciszek, w liście w którym 

mianował mnie swoim legatem napisał: „Kościół w Polsce zawsze utrzymywał szczególną więź z narodem i 

starał się weselić z tymi, którzy się weselą i płakać z tymi, którzy płaczą" (por. Rz 12,15)" (Homilia Legata 

Papieskiego kard. Pietro Parolina podczas uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski Poznań, Stadion 

Miejski - 16.04.2016).  

   

Przez ponad tysiąc lat, w czasach dobrych, ale także i w okresach trudnych, wiara chrześcijańska zapłodniła 

te ziemie, tworząc nowy naród na fundamencie Chrztu. „Bóg bogaty w miłosierdzie znamienitą ziemię 

Polski uczynił w ciągu wieków urodzajną także zrodziła przeobfite duchowe owoce, a tylu Polaków 

znakomicie wyróżniło się wyznawaniem i obroną wiary, zachowaniem nadziei oraz praktykowaniem 

miłości. Oni bowiem, rozważając życie i gorliwość świętych biskupów i męczenników, Wojciecha i 

Stanisława, którzy w początkach chrześcijaństwa na tej ziemi złożyli najwyższe świadectwo, nie tylko 

okazali wierność wobec Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i Następców Piotra, lecz także przysłużyli się 

bardzo do rozwoju kultury na ziemi polskiej" (List Ojca Świętego Franciszka do Polaków z okazji 1050 

rocznicy Chrztu Polski). Kościół wyniósł też do godności ołtarza licznych synów i córki polskiej ziemi, 

którzy w różnych okresach ukazywali chrześcijańskie cnoty lub zostali ozdobieni palmą męczeństwa.  

   

2. TRUDNOŚCI OBECNEGO CZASU  

   

Bylibyśmy jednak ślepi, gdybyśmy nie dostrzegali jednocześnie negatywnych zjawisk w teraźniejszości. 

Mamy tu niestety do czynienia z powolnym, stopniowo wkraczającym zeświecczeniem. Wielu ludzi nie 

potrafi już łączyć ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem. Wzrasta też trudność 

przeżywania osobistej wiary w Jezusa w takim kontekście społecznym i kulturowym, w którym 

chrześcijańska koncepcja życia jest stale wystawiana na próbę i zagrożona. W wielu sferach publicznych 

łatwiej jest deklarować się jako agnostycy, niż jako wierzący. Odnosi się wręcz wrażenie, że niewiara jest 
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czymś naturalnym, podczas gdy wiara wymaga uwierzytelnienia społecznego, które nie jest ani oczywiste, 

ani przewidywalne.  

Łatwo narażamy się też na inne niebezpieczeństwo opisane już przez Benedykta XVI w jego liście Porta 

fidei: „Zdarza się dość często, że chrześcijanie bardziej troszczą się o konsekwencje społeczne, kulturowe i 

polityczne swego zaangażowania, myśląc nadal o wierze jako oczywistej przesłance życia wspólnego [...]. 

Jakże łatwo w takim przypadku o redukcję wiary do jakiejś formy ideologii, w której liczą się już tylko 

rzeczy lub co najwyżej „wartości", a nie prawdziwe relacje między osobami - każdego z nas z Bogiem, a w 

Bogu między nami (p. 2).  

   

Papież Franciszek przestrzega nas, kiedy mówi: „Wielkim niebezpieczeństwem współczesnego świata, z 

jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody 

i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz 

wyizolowanemu sumieniu. Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca 

dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości 

z Jego miłości, zanika entuzjazm czynienia dobra. To niebezpieczeństwo nieuchronnie i stale zagraża 

również wierzącym. Ulega mu wielu ludzi i stają się osobami urażonymi, zniechęconymi, bez chęci do 

życia. Nie jest to wybór życia godnego i pełnego; nie jest to pragnienie, jakie Bóg żywi względem nas; nie 

jest to życie w Duchu rodzące się z serca zmartwychwstałego Chrystusa" (Evangelii gaudium, 2).  

3. ZADANIA NA PRZYSZŁOŚĆ  

   

a. „Zachęcam was - mówił do nas Legat papieski na stadionie w Poznaniu - abyście nigdy nie traktowali 

niczego jako osiągnięte raz na zawsze, tak jakby, na przykład, poświęcenie, wiara i odwaga minionych 

pokoleń wystarczyły, żeby iść dalej pewnie i uchronić się od wszelkich niebezpieczeństw.  

   

Każde pokolenie jest wezwane do przyswojenia sobie w sposób autentyczny i oryginalny tradycji i wartości, 

jakie zostały jemu przekazane, sprawiając, aby otrzymany dar zaowocował na nowo w jego epoce i w 

nowych okolicznościach. Każdy [z osobna], poprzez codzienne pójście za Chrystusem, musi sobie 

przyswoić skarby prawdy i łaski, które są jemu proponowane i przekazywane przez dziedzictwo 

przeszłości" (Homilia Legata Papieskiego kard. Pietro Parolina podczas uroczystości 1050. rocznicy Chrztu 

Polski, Poznań, Stadion Miejski - 16.04.2016).  

   

Jakie więc - w tym świetle - są nasze zadania na przyszłość? Papież Franciszek w Liście do Polaków z 

okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski tak odpowiada na to pytanie: „Wszystkich obecnych zachęcisz swoimi 

słowami do wytrwałego kroczenia odnowioną drogą w świetle Chrystusa, do obrony życia ludzkiego i 

rodziny, do kształtowania sprawiedliwości społecznej według Ewangelii, do zabiegania w codziennym życiu 

o prawdziwą wolność. Trzeba bowiem, aby wierni w Polsce także dzisiaj, w nowych warunkach, dali 

całemu światu wspaniały przykład życia według Ewangelii, cnót chrześcijańskich oraz prawdziwego 

duchowego rozwoju" (List Ojca Świętego Franciszka do Polaków z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. 

Watykan - 4.04.2016).  
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b. „Tegoroczne obchody, są nie tylko okazją do pamięci o przeszłości, ale też inspirują nas i zachęcają do 

życia i patrzenia w przyszłość z nadzieją i odnowioną wiarą. [...] dzieło ewangelizacji jest teraz bardziej 

konieczne niż kiedykolwiek w społeczeństwie europejskim, coraz bardziej zlaicyzowanym. Mamy 

obowiązek, dany nam przez samego Chrystusa, aby nieść dobrą nowinę Ewangelii wszystkim, zwłaszcza 

tym, którzy są daleko, czują się zmęczeni lub obojętni. [...] musimy być „Kościołem wyjścia"; wszyscy 

jesteśmy wezwani do „wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie 

peryferie potrzebujące światła Ewangelii" (Evangelii gaudium, 20).  

   

Istnieją dwa zasadnicze warunki, abyśmy mogli być skutecznymi i przekonującymi misjonarzami. Po 

pierwsze, musimy budować nasze życie na osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Jeśli Go nie znamy, nie 

możemy Go głosić. Tak więc, trzeba stale pogłębiać naszą przyjaźń z Jezusem Chrystusem, przez modlitwę, 

medytację nad Jego Słowem, uczestnictwo w sakramentach i dziełach miłosierdzia, pozwalających nam 

spotkać Go w najbardziej potrzebujących, którzy są Mu szczególnie bliscy.  

   

Drugim warunkiem jest wzmocnienie jedności z Jezusem oraz ze wspólnotą, którą On założył, to jest z 

Kościołem, a następnie współpraca, pod przewodnictwem pasterzy, aby każdy mógł wnieść swój własny 

wkład do budowanej mozaiki" (Pozdrowienie Jego Eminencji Księdza Kard. Pietro Parolina na rozpoczęcie 

Mszy Świętej w Katedrze gnieźnieńskiej, Gniezno, 14 kwietnia 2016).  

   

„Chciałbym i modlę się o to, aby najpiękniejszym owocem obecnych obchodów 1050-tej rocznicy Chrztu 

Polski było zakorzenienie się coraz silniejszego przekonania, że każdy z nas musi być uczniem-misjonarzem 

i że cały Kościół, w każdej z jego części składowych i jako całość, musi jaśnieć rysami Kościoła ucznia-

misjonarza.  

   

Jeśli się tak nie stanie, to czyha na nas niebezpieczeństwo, że narody, które w obliczu ogromnych tragedii 

dały dowody wierności i odwagi, świadcząc o swojej wierze i przezwyciężając prześladowania i przemoc, w 

chwilach mniej dramatycznych i na pewno pod pewnymi względami spokojniejszych i lepszych zatracają 

albo osłabiają radość przynależności do owczarni Chrystusa.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec módlmy się o to, aby Duch Święty, który natchnął naszych praojców do przyjęcia Chrztu 

Świętego, pozwolił nam spełnić jego natchnienia.  

   

Niech Matka Boża Cierpliwie Słuchająca z Rokitna oraz święci Męczennicy Międzyrzeccy pomagają nam w 

odkrywaniu piękna Chrztu i sprawią, aby owocował on w życiu poszczególnych osób, rodzin i całego 

polskiego społeczeństwa. Niech Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski stanie się dla mieszkańców diecezji 

zielonogórsko-gorzowskiej okazją do ponownego odkrycia korzeni wiary i jej umocnienia poprzez 
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przekazywania jej innym, aby wszyscy stali się znakami miłosierdzia i świadkami zmartwychwstania 

Chrystusa.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Jasna Góra, 10.7.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Gościnności nie zapominajcie. XXV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja 

(Jasna Góra - 10.7.2016)  

   

   

Ekscelencje, Najczcigodniejsi Księża Biskupi,  

Pani Premier,  

Panowie Ministrowie,  

Czcigodni Ojcowie Paulini, Gospodarze tego świętego miejsca,  

Przewielebny Ojcze Dyrektorze,  

Drodzy Ojcowie Redemptoryści,  

Wszyscy kapłani i osoby życia konsekrowanego,  

Przedstawiciele władz rządowych i samorządowych,  

Współpracownicy Radia Maryja i TV Trwam,  

Pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej,  

Członkowie Zespołu Wspierania Radia Maryja,  

Członkowie Fundacji Lux Veritatis,  

Drodzy pielgrzymi przybyli do serca Jasnogórskiej Matki,  

   

25. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja dotarła do celu. Stanęła w progach jasnogórskiego sanktuarium. 

Wpatruje się w dom swojej patronki i Matki, Jasnogórskiej Pani. Pragnie przedstawiać Jej wszystkie 

sprawy, tak sprawy osobiste, jak i te, które dotyczą Radia Maryja, TV Trwam i innych dzieł służących 

nowej ewangelizacji. Pragnie w modlitwie wyrazić swoją wdzięczność za Jej nieustanną opiekę nad tą 

rozgłośnią, starającą się wspomagać formację religijną i patriotyczną Polaków. Pragnie również wyrazić 

wdzięczność za powstanie świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej 

Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.  

   

Maryjo - Tyś uśmiechem Boga ku nam  

i naszym uśmiechem ku Bogu,  
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Smutki nasze gubimy  

na Twej radości progu.  

(w: Trwali na modlitwie z Maryją, Warszawa 1984)  

   

I tak oto, stoimy na tym cudownym miejscu nie tylko po to, aby wspominać przeszłość, ale także by podjąć 

refleksję nad naszą przyszłością. Chcemy zastanowić się najpierw - o co prosił mnie O. Dyrektor - nad 

konsekwencjami Chrztu Polski a także - z uwagi na Rok Miłosierdzia - nad czekającymi nas przyszłymi 

zadaniami.  

   

1. OWOCE CHRZTU POLSKI  

   

Pierwszą sprawą to owoce Chrztu Polski. Przejmując władzę po swoim ojcu, książę Mieszko I podjął - już 

na początku swego panowania - najważniejszą decyzję dla całych naszych dziejów. Kierując się 

przewidywanymi korzyściami politycznymi, ale przede wszystkim prostą i szczerą wiarą, przyjął chrzest w 

966 roku.  

   

Chrzest ten miał dla niego przede wszystkim znaczenie osobiste. W tym momencie nasz książę dokonał 

radykalnego zwrotu duchowego. On nie przeszedł z jednej religii do drugiej; z religii pogańskiej do religii 

chrześcijańskiej. On przeszedł od kultu stworzeń do kultu Stworzyciela. Od kultu dzieła rąk boskich (tj. 

elementów tego świata takich jak: słońce, księżyc, zjawiska pogodowe, „święte" drzewa, „święte" zwierząt) 

do kultu samego Boga. W tym momencie otrzymał Ewangelię, którą miał wyznawać oraz konkretną formę 

życia chrześcijańskiego, którą miał praktykować. Przez chrzest znalazł się w Kościele, tj. w nowym 

środowisku, w nowym sposobie wspólnego myślenia i działania. Otwarła się przed nim droga zbawienia.  

   

Ale chrzest miał dla księcia nie tylko wymiar osobisty, miał on również swój wymiar społeczny, 

kulturowy, narodowy i państwowy. Chrzest bowiem oświecił całe nasze życie społeczne. Ukazał 

ostateczny cel wszystkiego w Bogu, który nas kocha. Trudno objąć jednym spojrzeniem wszystkie 

dobrodziejstwa, jakie przyniósł Polakom chrzest święty. Błogosławiony papież Paweł VI - z okazji 1000-

lecia Chrztu Polski - powiedział tak: „Wiara chrześcijańska, język i alfabet łaciński, sumienie obywatelskie 

świata zachodniego wspólnie dały początek całości nowej kultury narodu polskiego, która nieprzerwanie 

miała dawać później poprzez swoje instytucje polityczne, religijne, edukacyjne i artystyczne świadectwo 

swojej niewzruszonej żywotności moralnej, swojej charakterystycznej spójności z cywilizacją europejską i 

swojej wyjątkowej oryginalności etnicznej, przez tysiąc lat burzliwej i chwalebnej historii" (Pozdrowienie 

kard. Pietro Parolina na rozpoczęcie Mszy Świętej w Katedrze gnieźnieńskiej, Gniezno, 14.04.2016). Nie 

można zanurzyć się w polskiej historii, sztuce, literaturze, w wydarzeniach społecznych i politycznych 

Polski, nie uznając, że na wszystkie te dziedziny głęboki wpływ wywarła i ukształtowała je mocna wiara, 

która przezwyciężyła wiele przeciwności i prób, jak dom zbudowany na skale (por. Homilia Legata 

Papieskiego kard. Pietro Parolina podczas uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski Poznań, Stadion 

Miejski - 16.04.2016).  
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Od momentu przyjęcia chrztu Kościół stał się jednym z najważniejszych fundamentów państwa polskiego. 

Nowa organizacja kościelna - w postaci arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (1000. roku) - spoiła państwo 

polskie w jedną całość. Gdy później - w czasie rozbicia dzielnicowego - Polska rozpadła się na 

poszczególne księstwa, świadomość przynależności ich mieszkańców do wspólnej prowincji gnieźnieńskiej 

była najważniejszym czynnikiem w procesie zjednoczenia i odrodzenia państwa polskiego. Wierzono, że 

Polska zrośnie się cudownie w jedną całość, podobnie jak niegdyś ciało św. Stanisława.  

   

Przyjęcie chrztu od pierwszych chwil zaowocowało rozwojem polskiej kultury we wszystkich dziedzinach. 

Na ziemie Polski przybywali wybitni ówcześni intelektualiści. Wszyscy ci twórcy, jak i też późniejsi, 

inspirowali się wiarą, chrześcijańskimi naukami. Ludzie Kościoła organizowali powstanie pierwszych 

polskich uniwersytetów w Krakowie (1364/1400 r.) i Wilnie (1579 r.). Spośród ludzi Kościoła w Polsce 

wywodził się jeden z najwybitniejszych uczonych wszechczasów - Mikołaj Kopernik. Polski przekład Pisma 

Świętego autorstwa polskiego jezuity Jakuba Wujka z końca XVI-wieku przyczynił się do powstania języka 

literackiego i ostatecznego ukształtowania się dzisiejszego języka polskiego. Tematyka religijna począwszy 

od Psałterza Dawidów Jana Kochanowskiego, a skończywszy na przekładach biblijnych Czesława Miłosza 

była nieprzerwanie obecna w polskiej literaturze i sztuce (prof. T. Jasiński).  

   

Przez ponad tysiąc lat - tak w czasach dobrych jak i w czasach złych - wiara chrześcijańska „zrodziła 

przeobfite duchowe owoce, a tylu Polaków znakomicie wyróżniło się wyznawaniem i obroną wiary, 

zachowaniem nadziei oraz praktykowaniem miłości. Polacy - rozważając życie i gorliwość świętych 

biskupów męczenników, Wojciecha i Stanisława, którzy w początkach chrześcijaństwa na tej ziemi złożyli 

najwyższe świadectwo - nie tylko okazali wierność wobec Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i Następców 

Piotra, lecz również przysłużyli się bardzo do rozwoju kultury na ziemi polskiej (por. List Ojca Świętego 

Franciszka do Polaków z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski). Kościół wyniósł tez do godności ołtarza 

licznych synów i córki polskiej ziemi, którzy w różnych okresach ukazywali w sposób heroiczny 

chrześcijańskie cnoty, lub zostali ozdobieni palmą męczeństwa.  

   

2. PRZYSZŁE ZADANIE  

   

a. A teraz druga sprawa, czyli nasza przyszłość. Ta przyszłość zależy od tego, czy jesteśmy w stanie 

przyswoić sobie wartości, które zostały nam przekazane przez naszych poprzedników w wierze. „Zachęcam 

was - mówił do nas Legat papieski na stadionie w Poznaniu - abyście nigdy nie traktowali niczego jako 

osiągnięte raz na zawsze, tak jakby, na przykład, poświęcenie, wiara i odwaga minionych pokoleń 

wystarczyły, żeby iść dalej pewnie i uchronić się od wszelkich niebezpieczeństw.  

   

Każde pokolenie jest wezwane do przyswojenia sobie w sposób autentyczny i oryginalny tradycji i wartości, 

jakie zostały mu przekazane, sprawiając, by otrzymany dar zaowocował na nowo w jego epoce i w nowych 

okolicznościach. Każdy [z osobna], poprzez codzienne pójście za Chrystusem, musi sobie przyswoić skarby 

prawdy i łaski, które są jemu proponowane i przekazywane przez dziedzictwo przeszłości (por. Homilia 

Legata Papieskiego kard. Pietro Parolina podczas uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski, Poznań, 

Stadion Miejski - 16.04.2016).  
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A jak się u nas przedstawia dzisiaj owo przyswajanie sobie „skarbów prawdy i łaski"? Dzisiaj Polacy to w 

przeważającej części katolicy; przynależność do tego wyznania deklaruje aż 92,8 proc. osób. Bylibyśmy 

jednak ślepi, gdybyśmy nie dostrzegli rys i pęknięć w przestrzeni wiary dzisiejszych Polaków. Gdybyśmy 

nie dostrzegli stopniowo wkraczającego zeświecczenia, szczególnie nasilonego w młodym pokoleniu. Wielu 

katolików nie stara się wcale łączyć Ewangelii z codziennym doświadczeniem. Nauczanie Kościoła jest 

ciągle słabo znane, relatywizowane lub wręcz pomijane w codziennych wyborach. Nawet niektórzy z tych, 

co deklarują regularne uczestnictwo w praktykach religijnych, nie stosują się w codziennym życiu do 

wskazań Kościoła katolickiego. Przez wielu nauczanie Kościoła jest traktowane jak jedzenie na szwedzkim 

stole, z którego wybiera się tylko te potrawy, które nam smakują. Jedynie co trzeci dorosły Polak (31%) 

uważa, że katolickie zasady moralne są najlepszym rozwiązaniem. Co czwarty natomiast (26%) stwierdza, 

że określone sytuacje życiowe wymagają weryfikacji katolickich zasad i uzupełnienia ich innymi normami. 

Ponad jedna trzecia badanych (36%) przyznaje słuszność większości zasad, jednak nie ze wszystkimi się 

zgadza, a do tego jest przekonana o ich niewystarczalności (Polacy wobec różnych religii i zasad moralnych 

katolicyzmu, CBOS 2006).  

   

Papież Franciszek zwracał naszą uwagę na tego rodzaju niebezpieczeństwa i przestrzegał nas przed takim 

zagubieniem się duchowym: „Wielkim niebezpieczeństwem współczesnego świata, z jego wieloraką i 

przygniatającą ofertą konsumpcji - uczy papież - jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody i 

chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz 

wyizolowanemu sumieniu. Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca 

dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości 

z Jego miłości, zanika entuzjazm czynienia dobra. To niebezpieczeństwo nieuchronnie i stale zagraża 

również wierzącym. [...] nie jest to życie w Duchu rodzące się z serca zmartwychwstałego Chrystusa" 

(Evangelii gaudium, 2).  

   

Ratunkiem przed takim zagubieniem dla Kościoła w Polsce wyznanie z pokorą i odwagą wiary w Chrystusa 

i poświadczenie tej wiary czynami miłosierdzia. Miłosierdzie jest bowiem wyrazem wiary, a wiara jest 

podstawą miłosierdzia. Temu zasadniczemu celowi winny być podporządkowane wszystkie nasze instytucje 

kościelne, struktury i organizmy duszpasterskie. Miłosierdzia przede wszystkim winny uczyć swoich 

widzów i słuchaczy także TV Trwam i Radio Maryja.  

   

b. Konieczne jest wierne naśladowanie Jezusa, który utożsamia się z „najmniejszymi", utożsamia się z 

wszelką formą ludzkiej nędzy materialnej i duchowej.  

   

Dlatego też papież Franciszek prosił dnia 6 września 2015 roku: „by każda parafia, każdy klasztor i każde 

sanktuarium w Europie przyjęły jedną rodzinę uchodźców". Dlatego zachęcał nas do pomocy i ochrony 

uchodźców wszystkich wyznań.  

Jednocześnie wskazał na konieczność integracji przybyszów w europejskim środowisku i na ich 

obowiązki. Uchodźcy winni przyjąć na siebie obowiązki względem tych, którzy ich goszczą. Winni też 

uszanować dziedzictwo materialne i duchowe kraju przyjmującego oraz być posłuszni jego prawom i 

wnosić swój wkład w jego wydatki. Jest więc papież za polityką integracji, a nie za multikulturowością 

postulowaną przez środowiska lewicowe.  

   



1667 
 

Podobnego rodzaju apel został skierowany także w naszym środowisku przez Przesłanie Kościołów w 

Polsce w sprawie uchodźców, podpisane w Warszawie dnia 30.06.br. Przedstawiciele Polskiej Rady 

Ekumenicznej i Kościoła katolickiego podpisali w Warszawie wspólne Przesłanie, które rozpoczyna się od 

słów Pisma Świętego: „Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, 

aniołów gościli. Pamiętajcie [...] o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście" (Hbr 13,2-3).  

   

Narody Europy i Kościoły stoją przed ogromnym wyzwaniem, którym jest kryzys migracyjny. Około trzech 

milionów ludzi z krajów Afryki i Azji przekroczyło granicę Unii Europejskiej. Jedni z nich uciekają z 

powodu wojny i prześladowań religijnych, inni w poszukiwaniu lepszego życia.  

   

Obecna sytuacja wystawiła na próbę koncepcję współpracy państw w ramach Unii Europejskiej. Dała się 

zauważyć polaryzacja stanowisk w kwestii skutecznych sposobów radzenia sobie z kryzysem migracyjnym. 

Przed tym wyzwaniem stanęła także Polska.  

   

Obowiązki chrześcijan w tym zakresie wynikają z Objawienia Bożego i Tradycji Kościołów. W Księdze 

Rodzaju czytamy, że gdy nastał głód w kraju, w którym mieszkał Abraham, udał się on do Egiptu i tam 

osiedlił się jako cudzoziemiec (por. Rdz 12,10). Również patriarcha Jakub na polecenie Boże przeniósł się z 

całą rodziną i dobytkiem do Egiptu i tam znalazł ratunek przed śmiercią głodową (por. Rdz 42,1-6; 46,1-7). 

Losu uchodźcy doświadczył także nasz Pan, Jezus Chrystus oraz Jego Rodzina, gdy musieli uciekać przed 

gniewem Heroda (por. Mt 2,13-15).  

   

Zadaniem Kościołów jest wychowywanie serc, które przez konkretne czyny miłosierdzia przyjdą z pomocą 

cierpiącym, tym, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniami i śmiercią. Tego rodzaju stosunek 

chrześcijan do innych ludzi od początku istnienia Kościoła był ich znakiem szczególnym.  

   

Nasz kraj wiele razy stawał się schronieniem dla tych, którzy musieli uciekać przed prześladowaniami. W 

czasach Jagiellonów nasze ziemie zasłynęły z gościnności. Po upadku niepodległości także Polacy mogli jej 

doświadczyć w innych krajach. W latach 80. ubiegłego stulecia pomocy udzieliły nam kraje Europy 

Zachodniej. Dekadę później polskiej gościnności mogli doświadczyć Białorusini, Ukraińcy i Czeczeni. Jej 

podtrzymywanie i wychowywanie do niej powinno być wyrazem chrześcijańskiej wrażliwości i narodowej 

tradycji.  

   

Nie ulega wątpliwości, że rozwiązanie problemu migracyjnego w Polsce i w Europie wymaga współpracy 

ludzi dobrej woli na wielu płaszczyznach. Potrzebna jest hojność i roztropność, otwarcie serca i 

ustanowienie praw gwarantujących poszanowanie godności własnych obywateli i tych, którzy proszą o 

pomoc.  

   

Chrześcijanie powinni dążyć do współpracy z odpowiednimi organami władzy państwowej i organizacji 

społecznych. Tylko szeroko zakrojona akcja humanitarna i uwzględnienie politycznych i ekonomicznych 



1668 
 

przyczyn istniejących trudności może doprowadzić do rzeczywistej poprawy sytuacji. Niech będzie ona 

również impulsem dla rozwoju wolontariatu, także na poziomie naszych parafii, aby skutecznie i 

odpowiedzialnie zaradzić rodzącym się problemom.  

   

Nie powinniśmy tracić z oczu głównej przyczyny aktualnego kryzysu migracyjnego, czyli wojen toczonych 

na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Z tego wynika konieczność modlitwy o pokój, wszelkich zabiegów 

mediacyjnych i nieustannego apelowania do sumień rządzących. Wiele osób pozostało w swoich krajach i 

oczekuje, że nasza pomoc będzie kierowana bezpośrednio do poszkodowanych regionów. Jednocześnie 

musimy otoczyć opieką tych, którzy zdecydowali się opuścić ziemię swoich ojców.  

   

Wzywamy wiernych naszych Kościołów, aby trwali w modlitwie i świadczyli pomoc potrzebującym. Nie 

ustawajmy w dążeniu do przezwyciężenia zaistniałego kryzysu.  

   

Ufamy, że Bóg da nam światłe oczy serca, abyśmy z ewangeliczną miłością sprostali wezwaniu Chrystusa: 

„Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie" (Mt 25,35) - tyle Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie 

uchodźców (Warszawa - 30.06.2016).  

   

Na globalizację zjawiska migracji trzeba zareagować globalizacją miłości i współdziałania. Trzeba przejść 

od „postawy obronnej, nacechowanej strachem, brakiem zainteresowania i tendencją do marginalizacji [...] 

do postawy opartej na 'kulturze spotkania', jedynej, która potrafi budować świat bardziej sprawiedliwy i 

braterski" (por. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2014 r.).  

   

„Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?" On 

odpowiedział: "Ten, który mu okazał miłosierdzie". Jezus mu rzekł: "Idź, i ty czyń podobnie!" (Łk 10,36-

37).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec, módlmy się: Pani Jasnogórska spraw, aby uchodźcy i migranci, pozbawieni domu, rodziny i 

wszystkiego co im znajome, doświadczali Twej kochającej obecności. Prowadź ich do nowego domu i 

nowej nadziei.  

   

Otwórz nasze serca, abyśmy przyjęli ich jak nasze siostry i naszych braci, w twarzach których dostrzegamy 

twarz twojego Syna, Jezusa. Ucz nas w ten sposób służyć ich potrzebom, aby dzisiejsze migracje służyły 

jedności ludzkiej rodziny i pokoju.  
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O Maryjo, Matko nasza,  

w swoje dłonie weź nasz los,  

stój na straży i błogosław  

wśród radości i wśród trosk.  

(A. Gołaszewska, Podążamy dziś Maryjo)  

Przemówienie Arcybiskupa Poznańskiego, I Światowy Kongres Młodzieży Polonijnej, 

18.7.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Powitanie uczestników i organizatorów I Światowego Kongresu Młodzieży 

Polonijnej (Warszawa, UKSW - 18.7.2016)  

Eminencjo, księże kardynale Kazimierzu,  

Ekscelencje, księża biskupi z biskupem Wiesławem Lechowiczem, przewodniczącym Komisji Episkopatu 

ds. Polonii i Polaków za granicą,  

Panie Marszałku,  

Panowie Ministrowie,  

Panie Prezesie,  

Pani Przewodnicząca,  

Czcigodny księże Zbigniewie Kucharski, asystencie generalny KSM-u,  

Księże Leszku Kryża, dyrektorze Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie,  

Księże Tomaszu Zaperty, koordynatorze ŚDM w archidiecezji warszawskiej,  

Kapelani przybyłej Młodzieży,  

Drodzy Młodzi reprezentujący światową Polonię,  

   

Myśląc o wprowadzeniu w I Światowym Kongresie Młodzieży Polonijnej, przychodzą mi na myśl trzy 

obrazy, które można potraktować jako odległe przygotowanie do dzisiejszego Kongresu. Pierwszy to 

przyjazdy młodzieży z Wielkiej Brytanii do Polski organizowane przez ks. Okońskiego. Drugie to obozy 

letnie dla młodzieży polonijnej w Loreto, organizowane przez ks. biskupa Wesołego. Trzecie to spotkanie z 

Polonią w 1989 w ramach kursu o judaizmie i pluralizmie amerykańskim w Spertus College of Judaica w 

Chicago.  

   

1. Najwcześniejszą znaną mi formą kontaktów młodzieży polonijnej z Polską były grupy ks. Okońskiego z 

Londynu. Człowiek ten, po zdaniu matury w 1937 roku, rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie 

Warszawskim. W czasie tych studiów ujawnił się jego wybitny talent do pracy z młodzieżą. W czasie 
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okupacji, w trakcie studiów medycznych na tajnych kompletach pisze on rewelacyjną książkę „Wielka 

Tajemnica", przeznaczoną dla młodzieży męskiej. Książka ta otworzyła mu drogę do serc młodzieży. 

Rozwiązywała ona nurtujące dojrzewającą młodzież problemy, odpowiadała w sposób pozytywny i radosny 

na pytania i udręki dotyczące moralności.  

   

Jesienią 1943 r. Okoński wstępuje do Zgromadzenia Księży Marianów. W 1945 r. kończy się wojna, ale on 

jest wciąż zagrożony aresztowaniem, tym razem przez komunistów. Z tego powodu przełożeni zakonni 

nakazali mu wyjazd za granicę, do Rzymu, na dalsze studia teologiczne. Tam kończy on doktorat z teologii, 

otrzymuje święcenia kapłańskie a jednocześnie rozwija pracę z ukochaną, tym razem włoską młodzieżą.  

Teraz przełożeni wysyłają go do Londynu, do polskiego ośrodka Księży Marianów na Ealingu. Tam ks. 

Włodzimierz spotyka się z polską młodzieżą, urodzoną już w Anglii i rozwija swoje skrzydła. Powstają tzw. 

Montserraty, których nazwa pochodzi od pierwszej - zorganizowanej przez ks. Okońskiego - pielgrzymki do 

hiszpańskiego sanktuarium maryjnego w Montserrat.  

   

Później zaczęły się „Montserraty" w Polsce. Ks. Okoński przywoził młodzież polonijną z Anglii dwa razy w 

roku - w zimie i w lecie. Chodziło mu o przybliżenie młodzieży Polski a zwłaszcza żarliwej religijności 

Polaków, o to, aby poczuli się Polakami. Na zakończenie pielgrzymki każda grupa nawiedzała Jasną Górę. 

Tak czynił aż do swojej śmierci dnia 3 kwietnia 1986 roku. Muszę tu dodać, że przyjazdy do Polski z 

zagranicy nie były w czasach PRL-u rzeczą prostą.  

   

2. Druga forma - będąca jakimś przedsmakiem Kongresu - to obozy letnie dla młodzieży polonijnej we 

włoskim Loreto, organizowane przez bpa Szczepana Wesołego. Bp Wesoły pełnił funkcję delegata prymasa 

Polski dla duszpasterstwa emigracyjnego (od 1980 roku aż do przejścia na emeryturę w 2003 roku). Przez 

25 lat organizował on kursy wakacyjne dla młodzieży w Loreto, ucząc tego, że można czuć się Polakiem, 

będąc jednocześnie obywatelem świata.  

   

Na te obozy przybywała polska młodzież z Anglii, Francji, Belgii, Niemiec i Włoch. Program tych obozów 

obejmował zagadnienia religijne, moralne, społeczne i polonijne, problematykę małżeństwa i rodziny itp. 

Czas popołudniowy i wieczory były pozostawione rozrywce i kulturze. Dla Polaków w kraju Ojczyzna to 

ziemia, natomiast dla Polaków za granicą Ojczyzna to przede wszystkim kultura. „Rozmawialiśmy o 

różnych sprawach - mówi bp Wesoły - od historycznych po teologiczne. Dyskutowaliśmy, czy Bóg istnieje i 

dlaczego jesteśmy na emigracji. Młodzi ludzie zaprzyjaźniali się, zaręczali, dawałem im śluby. Dwóch 

chłopców postanowiło zostać księżmi". Rozmawiano o wierze, która zawsze była dla Polonii elementem ich 

tożsamości narodowej. Rozmawiano o Kościele, bez którego trudno wyobrazić sobie życie Polonii i 

utrzymanie polskiej tożsamości. Parafia, w której polscy emigranci mogą praktykować w języku ojczystym 

jest dla nich namiastką Ojczyzny.  

   

Tu mimowolnie nasuwa się wiersz Tadeusza Różewicza, Oblicze Ojczyzny:  
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„Ojczyzna To Kraj Dzieciństwa,  

Miejsce Urodzenia,  

To Jest Ta Mała Najbliższa  

Ojczyzna.  

Miasto, Miasteczko, Wieś,  

Ulica, Dom, Podwórko,  

Pierwsza Miłość,  

Las Na Horyzoncie,  

Groby.  

W Dzieciństwie Poznaje Się  

Kwiaty, Zioła, Zboża,  

Zwierzęta,  

Pola, Łąki,  

Słowa, Owoce.  

Ojczyzna Się Śmieje.  

Na Początku Ojczyzna  

Jest Blisko,  

Na Wyciagnięcie Ręki.  

Dopiero Później Rośnie,  

Krwawi,  

Boli".  

(Tadeusz Różewicz, Oblicze Ojczyzny)  

c. Wreszcie trzecia sprawa to spotkanie z Polonią w 1989 w Chicago, w ramach kursu o judaizmie i 

pluralizmie amerykańskim. Jeden z księży, reprezentujący wówczas Polonię amerykańską - w Midland 

Hotel na West Adams Str. - rozwinął bardzo sugestywnie temat „polskości" oraz tego, że Ojczyzną Polonii 

nie jest Polska, lecz Stany Zjednoczone. Ludzie drugiej, trzeciej czwartej generacji urodzeni w Ameryce nie 

mogą uważać siebie za Polaków, ale za Amerykanów o polskich korzeniach. Ich głównym punktem 

odniesienia jest państwo amerykańskie a nie państwo polskie. W pierwszym rzędzie czują się oni 

odpowiedzialni za państwo amerykańskie, choć bywają też zainteresowani krajem pochodzenia rodziców 

czy dziadków. Uważają, że ich zainteresowanie Polską mogłoby ubogacić ich rozumienie Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pomogłyby docenić możność życia w różnorodności kultur, 

narodowości i ras, czego brak było wówczas w polskim społeczeństwie (ks. Leonard Chrobot, były prezes 

Polish American Historical Association).  

   

3. Gdy więc dzisiaj ks. bp Lechowicz wraz ze swoimi współpracownikami - idąc po śladach poprzedników - 

organizuje I Kongres Młodzieży Polonijnej, którego celem jest:  

   

 wzajemne poznanie się i nawiązanie współpracy,  

 integracja młodzieży polonijnej z rówieśnikami z Polski, 

 poznanie klimatu życia polskich rodzin,  

 dzielenie się swoim doświadczeniem zaangażowania duszpasterskiego,  

 przygotowanie do zaangażowania apostolskiego w działalność środowiskach polonijnych,  

 przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży,  
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to w podwójnym sensie przekracza on dotychczasowe formy spotkań polonijnej młodzieży. Tym razem 

idzie już nie o ten czy inny kraj zamieszkiwany przez Polonię, ale idzie o cały świat. Nie idzie też o zwykłe 

poszerzenie wiedzy o kulturze polskiej, ale o duszpasterstwo. Z tego powodu pragnę złożyć moje wyrazy 

uznania i gratulacje dla organizatorów I Światowego Kongresu Młodzieży Polonijnej. Kongres ten jest 

świadectwem tego, że Kościół w Polsce pragnie utrzymywać bliskie relacje z młodzieżą polonijną na całym 

świecie i zabiega o sprawę najważniejszą, tj. o sprawę ducha, o poziom duszpasterstwa polonijnego na 

świecie.  

   

Uczestnikom tego kongresu - który ogłaszam za otwarty - życzę, aby - aktywnie w nim uczestnicząc, 

wypracowali własne pomysły apostolskie, które - realizowane w parafiach polonijnych - uczyniłyby je 

żywymi i pełnymi Ducha cząstkami jednego Kościoła powszechnego.  

   

O tym mówi też ostatecznie wiersz Karola Wojtyły, Stanisław:  

   

„Pragnę opisać Kościół -  

mój Kościół, który związał się z moją ziemią  

(powiedziano mu "cokolwiek zwiążesz na ziemi,  

będzie związane w niebie") -  

więc związał się z moją ziemią mój Kościół.  

Ziemia leży w dorzeczu Wisły,  

dopływy wzbierają wiosną, gdy śniegi topnieją  

w Karpatach.  

Kościół związał się z moją ziemią,  

aby wszystko, co na niej zwiąże, było  

związane w niebie"  

(Karol Wojtyła, Stanisław)  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Mississauga, 21.8.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Apostolstwo i heroiczna miłość. Święto patronalne św. Maksymiliana Marii 

Kolbe (Mississauga - 21.8.2016).  

   

W dniu patronalnym tutejszej parafii podejmijmy refleksję nad dwoma sprawami ściśle związanymi z 

dzisiejszą Ewangelią, które wciąż dręczą człowieka religijnego. Z jednej strony nad pytaniem: czy znajdę się 

pośród nielicznych zbawionych? Z drugiej strony, - czy jestem zdolny do przejścia przez wąską bramę, czy 

jestem zdolny do heroicznej miłości, jakiej przykład zostawił nam patron Waszej parafii - św. Maksymilian 

Kolbe?  

   

1. „CZY TYLKO NIELICZNI BĘDĄ ZBAWIENI?"  
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a. Najpierw pierwsza sprawa, czyli pytanie: „Czy tylko nieliczni [ολιγοι] będą zbawieni?" (Łk 13,23). Nad 

tym problemem zastanawiało się wielu teologów; ilu ludzi wejdzie do nieba, a ilu się potępi. W zależności 

od swego teologicznego przygotowania dawali oni różne odpowiedzi na to pytanie. Jedni mówili o piekle 

zapełnionym aż po brzegi, w którym znajdzie się prawie cała ludzkość. Inni - o całkowicie pustym piekle. 

Jeszcze inni przeczyli w ogóle istnienie piekła.  

   

Nie wszyscy oni pamiętali o tym, że odpowiedzi na to pytanie udzielił wcześniej sam Jezus. Z jednej strony 

powiedział - w zda się pesymistycznej tonie: „Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do 

życia, a mało [ολιγοι] jest takich, którzy ją znajdują" (Mt 7,14). Ten pesymistyczny osąd nasz Zbawiciel 

uzupełnił jednak optymistycznym sądem: „Lecz powiadam wam: Wielu [πολλοι] przyjdzie ze Wschodu i 

Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim..." (Mt 8,11-12). 

Ostatecznie więc - co potwierdza Apokalipsa - do królestwa Bożego dostanie się wielu świętych 

pochodzących z pogańskich narodów: „Potem ujrzałem: a oto wielki tłum [οχλος πολυς] , którego nie mógł 

nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed 

Barankiem..." (Ap 7,9) (Augustyn, Sermo 111,1-2).  

   

b. Jeśli więc idzie o liczbę zbawionych, to Pan Bóg nie stawia nam - ze swej strony - żadnych przeszkód. 

Opus Dei, czyli Dzieło Boże już zostało wykonane. Jezus Chrystus - przez swoją śmierć i 

zmartwychwstanie - już dokonał zbawienia wszystkich ludzi, ponieważ Bóg pragnie, aby każdy stworzony 

przez Niego człowiek znalazł się w Jego domu. On „który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i 

doszli do poznania prawdy" (1 Tym 2,4).  

   

Pozostaje nam jednak do wykonania opus hominis, czyli dzieło człowieka. Pozostaje nasz osobisty wysiłek 

naśladowania Chrystusa, brania na siebie własnego krzyża i ofiarowania własnego życia na służbę bliźnim.  

   

Nie wystarczy tylko pragnąć zbawienia. Nie wystarczy liczyć na to, że Pan Bóg przyjmie nas takimi, jakimi 

jesteśmy. Nie wystarczy przynależność do określonego narodu, instytucji czy tradycji. Nie wystarczy sama 

wiedza o Jezusie, o Ewangelii i chrześcijaństwie. Od strony pozytywnej potrzebne są czyny; potrzeba jest 

„oliwa" sprawiedliwych czynów w naszych rękach: „Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!", wejdzie do 

królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie" (Mt 7,21), czyli 

człowiek sprawiedliwy.  

   

Tak to - w dniu ostatecznym - nie będziemy sądzeni na podstawie domniemanych przywilejów, ale na 

podstawie naszych uczynków. Na podstawie dobroci serca, pokory, umiarkowania, miłosierdzia, 

umiłowaniu sprawiedliwości i prawdy oraz szczerego zaangażowania się na rzecz pokoju i pojednania. To 

jest „paszport", który pozwala nam wejść do życia wiecznego (por. Benedykt XVI, Rozważanie przed 

modlitwą „Anioł Pański" - 26.08.2007).  
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Jeśli ktoś nie osiąga zbawienia, to nie dzieje się tak z winy Boga, ale z winy samego człowieka, który 

świadomie i dobrowolnie wszedł na drogę zła nie chce z niej zejść. Ci, którzy dobrowolnie wybrali 

nieprawość i nie chcą zaprzestać jej czynienia, usłyszą surowe słowa Zbawiciela: „Odstąpcie ode Mnie 

wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości!" (Łk 13,27)  

   

c. „Usiłujcie wejść przez ciasną bramę" (Łk 13,23). Co oznacza owa „ciasna brama"? Czy chodzi tu o 

przejście zarezerwowane dla nielicznych wybranych? Nie, przesłanie Chrystusa jest wprost przeciwne: 

wszyscy mogą wejść do życia wiecznego, lecz jednocześnie dla wszystkich te drzwi są ciasne. Wejście do 

życia wiecznego jest otwarte dla wszystkich, ale jest „ciasne", czyli wymaga od człowieka przejścia przez 

„przesmyk krzyża". Tak, tą ciasną „Bramą" królestwa Bożego jest sam Chrystus. „Ja jestem bramą. Jeżeli 

ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony" (J 10,9).  

   

Do przejście przez „ciasne drzwi" można przygotować się tylko podczas życia ziemskiego. W chwili naszej 

śmierci brama zostaje dla człowieka nieodwołalnie zamknięta; skończył się dla niego czas zasługiwania. Po 

śmierci jest się albo po jednej albo po drugiej stronie „drzwi" królestwa Bożego, czyli w niebie albo w 

piekle. Dusze znajdujące się w czyśćcu są już „za drzwiami królestwa", ale jakby w „przedsionku", gdzie 

muszą się jeszcze oczyścić i dojść do miłości doskonałej.  

   

d. „Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi" (Łk 13,30). „Pierwsi" to 

Żydzi, którzy zostali wybrani przez Boga na samym początku. „Ostatni" to wszystkie inne narody, które 

poznały Chrystusa później. „Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą 

ostatnimi".  

   

Ostatecznie jednak pierwszeństwo w królestwie Bożym nie zależy od narodowości, ale od naśladowania 

ducha Chrystusowego: „A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, 

na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na 

okup za wielu" (Mt 20,27-28).  

   

Tak więc - odpowiadając na pytanie „Czy tylko nieliczni będą zbawieni?" - Jezus mówi o rzeczach, które 

nie bardzo nam się podobają. Ale właśnie dlatego, że nic nie ukrywa, wskazuje nam prawdziwą choć trudną 

drogę do radości. I właśnie z tej racji jest to dla nas Dobra Nowina, którą możemy przyjąć tylko z 

wdzięcznością i z uległością (por. Klemens Stock SJ, Droga do radości).  

   

2. ŚW. MAKSYMILIAN KOLBE  

   

Na wezwanie do przejścia przez „ciasną bramę" św. Maksymilian Kolbe udzielił konkretnej odpowiedzi w 

dwojaki sposób; przez gorliwe apostolstwo oraz przez heroiczną miłość.  
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a. apostolstwo  

   

Najpierw zrozumiał, że mamy nie tylko sami wsłuchiwać się w Słowo Boże i nim żyć, ale że trzeba 

jednocześnie przekazywać je innym, tak by ono drugiego człowieka uszczęśliwiało, doskonaliło i pomagało 

mu w osiągnięciu zbawienia wiecznego.  

Pod wrażeniem szeroko zakrojonej akcji antykatolickiej, której był świadkiem w Rzymie w czasie swoich 

studiów, Maksymilian założył Rycerstwo Niepokalanej (Militia Immaculatae), którego celem było właśnie 

apostolstwo. Dla realizacji tego celu członkowie Rycerstwa mieli oddawać się na całkowitą i wyłączną 

służbę Niepokalanej. Temu programowi Kolbe poświęcił się z całym zapałem i pozostał mu wierny aż do 

śmierci  

   

Gdy w roku 1936 na kapitule prowincjalnej został wybrany przełożonym Niepokalanowa opuścił Japonię i - 

po sześciu latach nieobecności - powrócił do kraju. Od tego momentu sława polskiego Niepokalanowa 

nieustannie rosła. Co roku zgłaszało się do niego ok. 1800 kandydatów. O. Kolbe osobiście przyjmował ok. 

100 zgłaszających się, stosując bardzo surową selekcję. W ten sposób w 1939 roku Niepokalanów liczył już 

13 ojców, 18 kleryków-nowicjuszów, 527 braci profesów, 82 kandydatów na braci i 122 chłopców w małym 

seminarium.  

   

Wydawany przez niego Rycerz Niepokalanej osiągnął nakład 750 tys. egzemplarzy. Rycerzyk Niepokalanej i 

Mały Rycerzyk Niepokalanej miały łączny nakład 221 tys. egzemplarzy. Mały Dziennik - nakład codzienny 

137 tys., a niedzielny - 225 tys. egzemplarzy. Ponadto drukowano jeszcze Informator Rycerstwa 

Niepokalanej, Biuletyn Misyjny i Echo Niepokalanowa. Kalendarz Niepokalanej w 1937 roku liczył 440 tys. 

egzemplarzy nakładu. Było to prawdziwe apostolstwo prowadzone z ogromnym rozmachem pośród 

prostych ludzi. W służbie dla nich Kolbe starał się zaangażować dostępne mu zdobycze techniczne. W roku 

1938 zbudował radiową stację nadawczą, myślał również o wybudowaniu lotniska (por. kard. Karol 

Wojtyła, Konferencja prasowa. Rzym, Sala Stampa - 14.10.1971).  

   

Zaczynając od niczego i nie zważając na opinię tych, którzy z nieufnością patrzyli na zakonnika 

zaangażowanego w apostolstwie prasy, będąc przy tym człowiekiem wątłego zdrowia (mającym tylko 

ćwierć płuca) Kolbe stał się prekursorem w dziedzinie katolickich środków masowego przekazu. Jego 

duchowa orka przygotowała Polskę na próbę krwi, która - w czasie drugiej wojny światowej - pociągnęła za 

sobą śmierć ok. 6 milionów polskich obywateli.  

   

b. heroiczna miłość  

   

Ale św. Maksymilian to nie tylko apostolstwo. To przede wszystkim duch ożywiający to apostolstwo, czyli 

heroiczna miłość do Boga i człowieka. Tę miłość zdobywał on zarówno w trakcie swojego życia aktywnego, 

jak i jako więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego.  
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Auschwitz to miejsce, w którym odczuwało się szczególną degradację człowieka, gdzie wielu ludzi 

przeżywały kryzys człowieczeństwa. Gdzie odnosiło się wrażenie, że cały świat tonie w nienawiści. Po 

wyzwoleniu obozu wielu byłych więźniów podejrzewano o to, że przeżyli kosztem innych (kradnąc 

jedzenie, brutalnie walcząc o lepsze miejsce pracy, współpracując z SS jako funkcyjni itp. (por. ks. Manfred 

Deselars, Czy św. Maksymilian Maria Kolbe popełnił samobójstwo?)  

   

I oto niespodziewanie w tym horrendalnym miejscu nastąpił wstrząs, będący następstwem heroicznej 

decyzji 47. letniego Ojca Kolbe. Tą decyzją wydał on samego siebie na dwa tygodnie powolnego umierania 

z głodu, a jednocześnie - jako ksiądz - stał się towarzyszem innych więźniów skazanych na śmierć, którym 

pomagał umrzeć. „Faktem jest, że od momentu, gdy ojciec Kolbe znalazł się pośród nich, ci nieszczęśliwi 

poczuli się nagle otoczeni opieką i chronieni, a w celach gdzie oczekiwali bezlitosnego zakończenia 

dramatu, zaczęły rozbrzmiewać modlitwy i śpiewy. Oprawcy sami byli tym wstrząśnięci: „Czegoś takiego 

nigdy nie widzieliśmy" - mówili.  

   

Znalazł się wśród nas ktoś, „kto w tę noc duchową wysoko wznosi sztandar miłości... Był to wstrząs pełen 

optymizmu, regenerujący i dodający sił... Mówienie o tym, że Ojciec Maksymilian umarł dla jednego z nas 

lub dla jego rodziny jest co najmniej uproszczeniem sprawy. Ta śmierć była ratunkiem dla tysięcy ludzi i na 

tym polega wielkość tej śmierci" (inż. J. Bielecki - więzień Auschwitz).  

   

W chwili, gdy niektórzy chrześcijanie tracą własną tożsamość, ojciec Maksymilian Kolbe staje pośród nas 

nie po to, aby pouczać nas teologicznymi wywodami, ale by uczyć nas swoim życiem i śmiercią, by złożyć 

świadectwo „największej miłości". Zapewne heroizm nie jest dostępny dla wszystkich, ale czy zaniechanie 

dążenia do heroizmu nie jest porażką? (por. kard. Karol Wojtyła, Konferencja prasowa. Rzym, Sala Stampa 

- 14.10.1971).  

   

Słowa ojca Kolbe: „Tylko sama miłość jest twórcza" górują nad polityką, egoizmem, przemocą i zaślepioną 

pychą ludzi żyjących bez Ewangelii. Ono powinno się wyryć w naszych duszach i w nowej historii świata. 

Jest to nauka, którą ojciec Kolbe zdobył w szkole Maryi, którą ciągle przekazuje i zawsze będzie 

przekazywać Kościołowi i światu (por. Papież Paweł VI, Papież Paweł VI, Homilia podczas Mszy Świętej 

beatyfikacyjnej, Watykan - 17.10.1971).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Medytując nad tym wszystkim, prośmy na koniec naszego świętego patrona w intencji tutejszych 

duszpasterzy oraz w intencji wszystkich wiernych związanych z tą parafią:  

   

Święty Maksymilianie, wyrażając nasz podziw dla twojej gorliwości apostolskiej, prowadzącej Lud Boży do 

wiary w Chrystusa i czci dla Jego Niepokalanej Matki, prosimy cię, spraw, abyśmy i my mogli ze 

wszystkich naszych sił pracować w służbie królestwa Bożego.  
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Podziwiając twoją heroiczną ofiarę miłości - dzięki której dobrowolnie oddałeś swoje życie dla ocalenia 

życia brata - prosimy cię, pomóż nam, abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, że wiara w Chrystusa jest 

jedynym zwycięstwem, które pokonuje zło.  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wmurowanie kamienia węgielnego świątyni, 

24.8.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Kamień, który odrzucili budujący. Wmurowanie kamienia węgielnego pod 

budowę kościoła pw. błogosławionej „Poznańskiej Piątki" (Poznań - 24.8.2016)  

   

Dzisiejszego wieczoru przeżywamy radosne wydarzenie, oto bowiem święcimy kamień węgielny pod 

budujący się kościół pw. bł. „Poznańskiej Piątki".  

   

W tym historycznym dla parafii momencie pragniemy lepiej zrozumieć to, co czynimy, rozważając trzy 

kwestie: co to jest kamień węgielny, dlaczego Chrystus został nazwany kamieniem węgielnym i wreszcie - 

dlaczego autentyczny chrześcijanin to człowiek wznoszący gmach swojego życia na Chrystusie.  

   

   

1. KAMIEŃ WĘGIELNY ZIEMI  

   

Zacznijmy od pierwszej sprawy, tzn. od pytania: co to jest kamień węgielny?  

   

a. W Starym Testamencie o kamieniu węgielnym słyszymy w Księdze Hioba. Autor tej księgi - przytaczając 

rozmowę Boga z Hiobem - tak opisuje w sposób metaforyczny stworzenie ziemi:  

   

„Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię?  

Powiedz, jeżeli znasz mądrość.  

Kto wybadał jej przestworza?  

Wiesz, kto ją sznurem wymierzył?  

Na czym się słupy wspierają?  

Kto założył jej kamień węgielny  

ku uciesze porannych gwiazd,  

ku radości wszystkich synów Bożych?" (Hi 38,4-7)  
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W przytoczonej rozmowie Pan Bóg - w sposób metaforyczny - przyrównuje ziemię do kolosalnego 

budynku, zaplanowanego przez architekta i posadowionego przez geodetę (Hi 38,5). Do budynku, pod który 

położono fundament a następnie wmurowano kamień narożny, czyli węgielny (Job 38,6). W ten poetycki 

sposób autor natchniony chce nam powiedzieć, że ziemia została stworzona w sposób stabilny, według 

wszelkich zasad sztuki architektonicznej, której trwałość gwarantuje kamień węgielny. Nie znaczy to, że 

budowli tej nie czekają wstrząsy, ale że ostatecznie przetrwa ona wszelkie kataklizmy.  

   

W psalmie „kamieniem węgielnym" nazywano także córki (Ps 144,12 wg. Biblii Gdańskiej), bo - jako żony 

i matki - łączyły ze sobą dwie różne rodziny, stając się dla nich punktem oparcia.  

   

b. W potocznym tego słowa znaczeniu „kamień węgielny" to:  

   

 w budownictwie - to ważny kamień, lub pierwsza cegła położona w narożu ściany wieńcowej, na 

którym opiera się węgieł/ czyli narożnik ściany. To główny element, zrąb, fundament, oparcie, 

podstawa, podwaliny, na których wznoszono budowlę, od którego zależała spójność całej konstrukcji 

(dlatego np. kamień węgielny świątyni herodowej waży ok. 100 ton),  

 „kamień węgielny" to - w przenośni - oficjalny początek jakiegoś dzieła. To debiut, inauguracja, 

narodziny, okres początkowy, otwarcie, pierwszy krok, początkowy etap, preludium, punkt wyjścia, 

rozpoczęcie, start, zapoczątkowanie. Położenie kamienia węgielnego, rozpoczynającego budowę jest 

wiązane z aktem erekcyjnym, wmurowywanym uroczyście na rozpoczęcie budowy.  

   

2. CHRYSTUS KAMIENIEM WĘGIELNYM  

   

a. „kamień odrzucony"  

   

Nie tylko nasza planeta, lecz również budowla, jaką jest Kościół powszechny została osadzona na 

właściwym sobie „kamieniu węgielnym", którym jest Chrystus.  

   

W najkrótszej syntezie zapowiadał to już starotestamentalny Psalm 118/117: „Kamień odrzucony przez 

budujących [lithon, hon apedokimasan hοἱ oikodomountes] stał się kamieniem węgielnym. Stało się to 

przez Pana: cudem jest w oczach naszych" (Ps 118/117,22-23; por Iz 53,4.8). Tekst tego psalmy zapowiadał 

odrzucenie Mesjasza, jako bezwartościowego kamienia tego gmachu, jaki stanowił Lud Boży. W sensie 

dosłownym chodziło o króla Dawida (Targum do Ps 118,23-26: „Młodzieniec, którego odrzucili 

budowniczy, zaliczał się do synów Jessego i był godny stać się królem i panować").  
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Jezus - nawiązując bezpośrednio do tego psalmu Jezus w przypowieści o dzierżawcach winnicy - 

przewidział, że sam dozna podobnego „odrzucenia" przez dzierżawców winnicy, czyli przez przywódców 

religijnych. Że sam stanie się owym „kamieniem odrzuconym": „W końcu posłał do nich swego syna, tak 

sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: ‘To jest dziedzic; 

chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo'. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili" (Mt 

21,38). „Odrzucenie" nie oznacza w tym przypadku zwykłego „odsunięcia na bok", ale prawdziwe 

„zniszczenie, unicestwienie".  

   

b. kamień węgielny  

   

Lecz jednocześnie - bez pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości - nasz Zbawiciel był świadom 

oczekującego Go wywyższenia: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili 

budujący, stał się głowicą węgła [eis kefalēn gônias]. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach" (Mt 

21,37- 42; Mk 12,10; Łk 20,17; Dz 4,11; 1P 2,7). Istotnym elementem tego „wywyższenia" będzie Jego 

zmartwychwstanie. „I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony 

przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach 

zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa" (Mk 8,31-32).  

   

Tak też Jego śmierć postrzegali później apostołowie: „On jest kamieniem, odrzuconym przez was 

budujących, tym, który stał się głowicą węgła (eis kefalen gonias). I nie ma w żadnym innym zbawienia, 

gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,11-

12). Izrael chciał się zbawić poprzez gorliwe wypełnianie Prawa Mojżesza, nie zdając sobie sprawy z tego, 

że Prawo wskazywało na Chrystusa jako jedyną drogę zbawienia (K. Barth). To Chrystus - przez swój krzyż 

- stał się „kamieniem węgielnym", czyli początkiem nowej ludzkości, która wznosi się jako - nieogarniona 

przez czas i przestrzeń - kosmiczna świątynia duchowa (Benedykt XVI).  

   

Chrystus jest jedyną zasadą od której zależy cała budowla Kościoła. Zasada Kościoła nie znajduje się ani w 

jego elementach składowych, ani też w całości tychże części, lecz tylko w Nim. I mimo tego, że i dzisiaj 

Chrystus jest nadal odrzucany przez grzeszników („znak sprzeciwu" - por. Łk 2,34) to jednak On dalej trwa 

w dziejach jako „głowica" budowli, która wznosi się ku Bogu; do swoich wiecznych przeznaczeń.  

3. CHRZEŚCIJANIN ŻYWYM KAMIENIEM  

   

A teraz trzecia kwestia, czyli dlaczego autentyczny chrześcijanin to człowiek wznoszący swoje życie na 

Chrystusie, „kamieniu węgielnym?"  

   

Św. Paweł Apostoł uczy:„A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami 

świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie [epi tô themeliô] apostołów i proroków, 

gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w 

Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga 

przez Ducha" (Ef 2,19-22). Taka jest rzeczywistość Kościoła. Kościół to Chrystus i my, Chrystus z nami. 
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Kościół opiera się na Chrystusie, jest przez Niego wspierany i nie może być od Niego w żaden sposób 

oddzielony (por. Ef 2,20-22; 1 P 2,5).  

   

a. Takim żywym kamieniem był najpierw św. Piotr - ważniejszym niż inne kamienie [lithoi] - był św. Piotr, 

nazwany wprost „Skałą" [Petros]: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr czyli Skała i na tej Skale 

zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą" (Mt 16,18).  

   

Przykładem żywych kamieni Kościoła jest również błogosławiona „Poznańska Piątka", czyli 

błogosławieni Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik, Jarogniew 

Wojciechowski. Życie tych młodych, zaledwie ok. dwudziestoletnich ludzi zostawiło przykład umiejętności 

darowania siebie w sposób wielkoduszny, bez ograniczeń, bez reszty, bez żadnych kalkulacji. Tym, co ich 

motywowało była bezwarunkowa miłość do Chrystusa, któremu poświęcili swoje życie. Byli przykładem 

niezwykłej dojrzałości, osiągniętej w młodym wieku. Wszyscy oni woleli umrzeć w stanie łaski 

uświęcającej, niż zgrzeszyć.  

   

b. Ale apostoł Piotr - podobnie zresztą jak św. Paweł - odwołując się do symboliki Kościoła jako wielkiej 

budowli duchowej uczy, że każdy ochrzczony staje się kamieniem tej budowli duchowej. Każdy z 

wierzących jest „żywym kamieniem" [lithon zônta] budowli, jaką jest Kościół.  

   

W sensie przenośnym można powiedzieć, że każdy człowiek wznosi mozolnie własny budynek, którym jest 

jego życie. Życie duchowe każdego z nas można przyrównać obrazowo do domu, który - podobnie jak 

budowla materialna - domaga się solidnego fundamentu i kamienia węgielnego. Pragnienie wzniesienia 

takiego domu - uczył papież Benedykt XVI - kryje się w sercu każdego z nas. Tęsknota za domem, który 

jest własny, który jest trwały, do którego można wracać z radością oraz przyjmować każdego 

przechodzącego gościa. Tęsknota za domem, w którym miłość jest chlebem powszednim, gdzie panuje 

przebaczenie a prawda jest źródłem, z którego wypływa pokój serca. Tęsknota za domem, który napełnia 

nas dumą, którego nie trzeba się wstydzić i który nigdy nie zostanie zrujnowany. To pragnienie nie jest 

niczym innym jak tęsknotą za życiem pełnym, szczęśliwym i udanym (por. Benedykt XVI, Spotkanie z 

młodzieżą, Krakowskie Błonia - 27.05.2006).  

   

„Żywymi kamieniami" są wszyscy, którzy opierają swoje życie na Chrystusie. „Zbliżając się do Tego, który 

jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, - powie 

św. Piotr - wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić 

święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem 

zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, 

na pewno nie zostanie zawiedziony" (Rz 9,33).  

   

Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili 

budowniczowie, stał się głowicą węgła - i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, 

upadają, do czego zresztą są przeznaczeni" (1 Pt 2,4-8; por. Ef 2,19-22).  
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„I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze 

słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który 

je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, 

którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. Czyż nie 

wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego 

zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście" (1Kor 3,12-17).  

   

b. Osadzenie budowli własnego życia na Chrystusie chroni wiernych przed katastrofą. „Każdego więc, kto 

tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój 

zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie 

runął, bo na skale był utwierdzony" (Mt 7,24-25)  

   

Kto usiłuje obyć się w swoim życiu bez Chrystusa, ten buduje na piasku, ponieważ zerwane więzi z 

Chrystusem - bez względu na to, czy dokonuje się to przy świadomości religijnej czy zeświecczonej - 

prowadzą do duchowego wyjałowienia. Wiodą do rozpaczy i wydobywają drzemiące w nas siły 

destrukcyjne. Każda próba wykluczenia Chrystusa z naszego życia kończy się tragicznie. Wystarczy 

wspomnieć narodowy i międzynarodowy socjalizm XX wieku, [...]. Człowiek pozbawiony fundamentu 

Bożego ulega rozpadowi, podobnie jak budynek bez fundamentu i kamienia węgielnego. Pęka jego serce, 

jego człowieczeństwo, jego cywilizacja i kultura, rozpada się literatura i sztuka. Z początku tego nie widać, 

zwłaszcza że nigdy nie brak klakierów, którzy wynoszą pod niebiosa wszystko, co nowe. Ten ludzki rozpad 

dobitnie przedstawił w swoim malarstwie Picasso. Niestety, publiczność oglądając jego dzieła, zamiast 

rozpoznać siebie w rozczłonkowanych twarzach i się przerazić, uznała je za wzorzec piękna i prawdy (por. 

K. Dorosz, Bóg i terror historii, Warszawa 2010, 187).  

   

Co znaczy więc budować swoje życie na skale? - pytał Benedykt XVI podczas pamiętnego spotkania z 

młodzieżą w Krakowie. To znaczy budować na Kimś, kto jest odrzucony. To że Bóg wybrał Jezusa, nie 

eliminuje tajemnicy zła, które sprawia, że człowiek jest w stanie odrzucić Tego, który go do końca 

umiłował. To odrzucenie Jezusa przez ludzi powtarza się w historii ludzkości i sięga również naszych 

czasów. Jeśli zatem w budowaniu domu twojego życia napotykasz na tych, którzy pogardzają Chrystusem, 

nie zniechęcaj się! Wiara przechodząc przez próby wzmacnia się. Nasza wiara w Jezusa musi często 

konfrontować się z niewiarą innych, aby pozostać naszą na zawsze.  

   

Budować na skale, to znaczy zdawać sobie sprawę z tego, że pojawią się przeciwności. Chrystus mówi: 

„Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom..." (Mt 7, 25). Te naturalne 

zjawiska są nie tylko obrazem różnorakich przeciwności ludzkiego losu, one także są łatwe do przewidzenia. 

Chrystus nie obiecuje, że na budowany dom nie spadnie ulewny deszcz. Nie obiecuje, że wzburzona fala 

ominie to, co dla nas najdroższe. Nie obiecuje, że gwałtowne wichry oszczędzą to, co budowaliśmy nieraz 

kosztem wielkich wyrzeczeń. Chrystus jest w pełni świadom wszystkiego, co może zburzyć trwałe szczęście 

człowieka. Nie dziwcie się więc przeciwnościom! Nie zrażajcie się nimi! Budowa na skale to nie ucieczka 

przed żywiołami, które są wpisane w tajemnicę człowieka. Budować na skale znaczy zaufać mocy 

fundamentu i kamienia węgielnego, którym jest Chrystus.  
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Być zbudowanym na kamieniu węgielnym znaczy być osadzonym na Miłości Chrystusa. To znaczy żyć 

czynną miłością. „Kto usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy uwolnić się od człowieka jako 

człowieka. Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie 

samotność. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej 

miłości bliźniego. Państwo, które chce zapewnić wszystko, które wszystko przyjmuje na siebie, w końcu 

staje się instancją biurokratyczną, nie mogącą zapewnić najistotniejszych rzeczy, których człowiek cierpiący 

- każdy człowiek - potrzebuje: pełnego miłości osobistego oddania. Nie państwo, które ustala i panuje nad 

wszystkim, jest tym, którego potrzebujemy, ale państwo, które dostrzeże i wesprze, w duchu pomocniczości, 

inicjatywy podejmowane przez różnorakie siły społeczne, łączące w sobie spontaniczność i bliskość z 

ludźmi potrzebującymi pomocy. Kościół jest jedną z tych żywotnych sił: pulsuje w nim dynamizm miłości 

wzbudzanej przez Ducha Chrystusa" (Deus caritas est, 28).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na tym kończę dzisiejsze rozważanie, przywołując słowa modlitwy do błogosławionych oratorianów 

salezjańskich - męczenników z Poznania:  

 

Błogosławieni oratorianie, którzy oddaliście życie dla przyjaźni z Jezusem, prosimy Was o pomoc dla 

naszych przyjaciół, bliskich, znajomych i nieznajomych, którzy oddalili się od Chrystusa. Wyproście im 

łaskę powrotu, a wszystkim nam dar wiernej przyjaźni z Bogiem do końca naszych dni.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Peregrynacja Obrazu Matki Bożej, 3.9.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Idź dalej przez Polskę. Początek peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego w 

Diecezji Łowickiej (Żyrardów, kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia - 3.9.2016).  

   

W 25. rocznicę powstania diecezji rozpoczyna się dzisiaj peregrynacja kopii Obrazu Jasnogórskiego po 

Diecezji Łowickiej. Podczas tego maryjnego nawiedzenia - mówi Wasz biskup Andrzej - chcemy prosić 

przez wstawiennictwo Maryi o łaski potrzebne dla nas wszystkich. Pragniemy Ją zaprosić do diecezji, do 

każdej parafii i domu, ponieważ wierzymy, że jej matczyna obecność umocni nasza wiarę, nadzieję i miłość 

i przemieni nasze obecne życie.  

   

W związku z tym wydarzeniem chciałbym dzisiaj podjąć refleksję nad dwoma sprawami: nad historyczną, 

pierwszą peregrynacją oraz nad wymową duchową rozpoczynającego się w tej chwili nawiedzenia.  

   

   

1. MILENIJNE NAWIEDZENIE  
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Pierwsza sprawa to przypomnienie - w innych czasach i wśród innych ludzi - najstarszej peregrynacji, której 

pomysł zrodził się u księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy, gdzie przetrzymywano go w 

odosobnieniu.  

   

Peregrynacja ta była właściwie maryjnym programem duszpasterskim, który miał przygotować Polaków na 

Millenium Chrztu Polski. Miał on przynieść odrodzenie moralne i duchowe, ożywić wiarę i umocnić 

Kościół. Miał być osobistym zaproszeniem Maryi przez Polaków do ich codziennego życia.  

   

a. Sama peregrynacja rozpoczęła się dnia 26 sierpnia 1957 roku. Na początku nie bardzo zdawano sobie 

sprawę z wagi tego wydarzenia. Podczas procesji z rezydencji arcybiskupów warszawskich do warszawskiej 

katedry na ulicach nie było ludzi. Wkrótce jednak peregrynacja stała się wielkim duszpasterskim 

wydarzeniem. Wszędzie, gdzie pojawiał się Obraz Nawiedzenia gromadziły się wielotysięczne tłumy.  

   

Była to swego rodzaju orka duchowa; rachunek sumienia polskiego narodu. Nawiedzenie każdej parafii 

trwało całą dobę. Zazwyczaj było ono poprzedzone kilkudniowym przygotowaniem przez głoszone nauki, 

spowiedź, Komunię św. Owoce nawiedzenia były obfite; dokonywały się nawrócenia, powrót do życia 

sakramentalnego, uzdrawiano [sanowano] związki małżeńskie, następowało pojednanie parafian. Nigdy w 

historii polskiego duszpasterstwa konfesjonały nie były tak oblegane. Żadne inne misje i rekolekcje nie 

przyniosły tak wielkich rezultatów.  

   

b. Fakt ten zaniepokoił władze komunistyczne. Rozpoczęto inwigilację uroczystości, pojawiły się próby jej 

utrudniania.  

   

Na przekór temu spotkanie z Matką Bożą przybierało na intensywności. W kwietniu 1966 roku w Poznaniu 

mężczyźni spontanicznie ponieśli samochód - kaplicę na ramionach. W tym samym czasie - pod Collegium 

Maius - władze zorganizowały kontrmanifestację, wykrzykując hasła wrogie Kościołowi i obrzucając 

obelgami samego księdza prymasa. Ostatecznie jednak tysiące ludzi porzuciły wiec i - wyrzucając 

szturmówki do Warty - ruszyły przed katedrę, gdzie z kazaniem oczekiwał na nich ks. kardynał Wyszyński.  

   

Dnia 3 maja tego samego 1966 roku obraz przybył na Jasną Górę, gdzie został wypowiedziany słynny „Akt 

milenijny oddania Narodu w macierzyńską niewolę miłości". Władze nie wyraziły wtedy zgody na 

przybycie papieża Pawła VI na te uroczystości.  

   

c. Peregrynacja trwała dalej, lecz w pewnym momencie - na drodze z Fromborka do Olsztyna - została 

zatrzymana. Nie pomogła obecność księdza prymasa. Obraz został zarekwirowany i przewieziony do 

katedry warszawskiej, gdzie umieszczono go w oknie zakrystii. Nikt nie spodziewał się, jaki będzie tego 

skutek. Pod oknem zaczęły gromadzić się tłumy. Matka Boża za kratami okiennymi przemawiała jeszcze 

wyraźniej i dobitniej.  
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Przy kolejnej próbie przewiezienia obrazu na uroczystości milenijne w Katowicach - dnia 4 września 1966 

roku - samochód-kaplica znowu został zatrzymany i tym razem skierowany do Częstochowy. Tam 

wizerunek Matki Bożej był przez kilka lat internowany na Jasnej Górze, pilnowany przez urzędników SB.  

   

A chociaż dalej wędrowały już tylko same puste ramy, to jednak na uroczystości nawiedzenia przybywały 

jeszcze większe tłumy. Przełomowe okazało się dopiero nawiedzenie Radomia w 1972 roku. Wtedy to obraz 

został potajemnie „wykradziony" z Jasnej Góry i przewieziony do Radomia, czego się nikt nie spodziewał. 

Tam biskupi wnieśli go na plac celebry ku ogromnemu entuzjazmowi wiernych. Od tego momentu - dzięki 

koncyliacyjnego przemówienia księdza prymasa - peregrynacja odbywała się już bez większych przeszkód.  

   

W roku 1981 - gdy umierał ksiądz prymas Wyszyński - do jego pokoju przyniesiono Obraz Nawiedzenia. 

Umierający prymas prosił wówczas: „Matko nie kończ swego nawiedzenia, idź dalej przez Polskę, [idź dalej 

przez Polskę] to jedyny ratunek Polaków" (por. Anna Wójcik, Peregrynacja. Biuro prasowe). I tyle 

wystarczy o pierwszej sprawie.  

   

2. OBECNE NAWIEDZENIE  

   

A oto druga sprawa. Właśnie rozpoczynamy kolejną peregrynację, w której duchowe znaczenie wprowadza 

nas pełne ludzkiego ciepła a jednocześnie przepełnione wyraźnym symbolizmem opowiadanie o weselu w 

Kanie Galilejskiej (J 2,1-11). „Z Galilei - powie niemiecka mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka Anna 

Katarzyna Emmerich - zebrali się w Kanie wszyscy krewni św. Anny i Joachima, ogółem około 100 osób. 

[...]. Sam Jezus przyprowadził jako gości około 25 uczniów.  

   

[...] Krewni i znajomi św. Rodziny, jak zwykle ludzie, mówili nieraz między sobą, że Maryja, matka Jezusa, 

jest opuszczoną wdową, że Jezus chodzi z miejsca na miejsce, a nie troszczy się o Nią i o Swoją rodzinę. 

Dlatego też Jezus postanowił przybyć z przyjaciółmi na gody i uczcić swoją matkę. Uważał te gody za 

swoją własną sprawę i wziął nawet na siebie część całej uroczystości; z tego też powodu Maryja tam tak 

wcześnie przybyła i wszystko pomagała urządzać" (A.K. Emmerich, Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego 

Jezusa Chrystusa. Gody w Kanie).  

   

Maryja przybyła tam - jak opowie św. Bonawentura - „nie jako obca i zaproszona z innymi gośćmi, lecz 

jako najstarsza, najszanowniejsza i pierworodna spomiędzy kilku ciotecznych sióstr, znajdowała się wtedy 

w domu bliskiej krewnej. Owszem, zdaje się, że była główną gospodynią tej skromnej uczty, i wszystkim 

zarządzała...  

   

Chociaż nie ma pewności czyje to były gody weselne my jednak przypuśćmy, że to były zaślubiny Jana 

Ewangelisty, co zdaje się utrzymywać święty Hieronim w swoim wstępie do Ewangelii Janowej" (św. 
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Bonawentura, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty. Część II. 

Rozdział III: O przemianie wody w wino na godach weselnych w Kanie Galilejskiej).  

   

a. słowa Maryi do Jezusa  

   

Na początku tego wydarzenia padają słowa Maryi - „Nie mają już wina". Maryja zauważyła problem 

wcześniej niż pozostali uczestnicy wesela. W jej słowach ujawnił się nowy wymiar macierzyństwa Maryi. 

To nowe macierzyństwo według Ducha Świętego przejawia się w trosce Maryi o ludzi, w wychodzeniu 

naprzeciw ich potrzebom i niedostatkom (por. JPII, Redemptoris Mater, 21).  

   

Skąd Maryja wiedziała, że jej Syn może zaradzić tej sytuacji, skoro do tej pory nie dał się poznać jako 

cudotwórca? Jej wiara w cudowne możliwości Syna zrodziła się prawdopodobnie tak, jak wiara faraona w 

nadzwyczajne możliwości Józefa egipskiego. „Kiedy i w Egipcie głód zaczął dawać się we znaki, ludność 

domagała się chleba od faraona. Wtedy faraon mówił do wszystkich Egipcjan: ‘Udajcie się do Józefa i co on 

wam powie, czyńcie' " (Rdz 41,55). Zanim faraon wydał takie polecenie, wcześniej doświadczył, że Bóg jest 

z Józefem" (Rdz 39,3). Że trudno znaleźć innego człowieka, który by - w takim stopniu jak Józef - posiadał 

ducha Bożego (Rdz 41,38).  

   

A zatem Maryja musiała już wcześniej poznać wyjątkowy związek Jezusa z Bogiem, dlatego z pełnym 

zaufaniem skierowała właśnie do Niego swoją prośbę. W ten sposób nauczyła nas tego, że wiara nie jest 

kwestią emocji, ale jest rozumnym odczytaniem wcześniejszych znaków. Jest zgodą umysłu na wcześniej 

dostrzeżoną prawdę. Tak, wiara nie eliminuje rozumu, ona po prostu rozum przekracza.  

   

b. słowa Jezusa do Maryi  

   

W odpowiedzi na swoją prośbę Maryja słyszy: „Czy to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?" Na pierwszy 

rzut oka te słowa wydają się być wyrazem lekceważenia wobec Matki. W rzeczywistości jednak - chociaż w 

języku hebrajskim brzmią one ostro („Czego chcesz ode Mnie?", „Nie mów mi, co mam robić") - zwracają 

one jedynie uwagę na to, by Maryja nie przyśpieszała tego, co winno dokonać się zgodnie z planem 

przygotowanym przez Boga (Ireneusz, Adv. Haer., III,16,7).  

   

Jezus uzależnia początek swojej działalności publicznej od nadejścia kairosu, tj. od nadejścia stosownej 

„godziny", właściwego czasu. „Dla Mnie stosowny czas jeszcze nie nadszedł,..." (J 7,6). W Ewangelii 

Janowej słowo „godzina" wskazuje na ten moment, w którym Jezus - poprzez swoje posłuszeństwo aż do 

śmierci - objawi swoją chwałę Syna Bożego, jedność z Ojcem, i swoją bezkresną miłość do ludzi (J 12,23-

27; 17,1).  
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Ostatecznie jednak - na prośbę Maryi - Jezus przyśpieszył ową „godzinę" i wcześniej, aniżeli było to 

zamierzone przez Ojca objawił się ludziom jako prawdziwy Bóg. Dokonało się to właśnie dzięki prośbie 

Maryi, która odegrała w tym wydarzeniu jakby rolę „położnej" epoki mesjańskiej. Przyśpieszyła ona 

zaistnienie pierwszego z siedmiu znaków opisanych przez Ewangelię św. Jana. „Pierwszego" nie tyle w 

sensie chronologicznym, ile raczej w sensie jego wagi; fundamentalnego, inauguracyjnego. Inne cuda 

Jezusowe - opisane przez świętego Jana - będą tylko echem tego pierwszego cudu. „Tak więc był Jezus 

pierwszy raz pośród swoich wiernych i pierwszy to znak uczynił w nich i dla nich dla umocnienia ich wiary, 

i dlatego też nazywa się to pierwszym Jego cudem; ostatnia wieczerza zaś ostatnim, spełnionym wtenczas, 

gdy już utrwalona była w nich wiara" (K. Emmerich, Życie Jezusa. Gody w Kanie).  

   

c. słowa Maryi do sług  

   

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" - radzi służącym Maryja. Jak zwykle nie skupia ona uwagi na 

sobie, ale prowadzi ludzi prosto do Jezusa, stając się pośredniczką między potrzebami ludu a jego Głową. 

Jej słowa przypominają radę wypowiedzianą wcześniej przez faraona: „Udajcie się do Józefa i co on wam 

powie, czyńcie" (Rdz 41,55).  

„Słudzy" - zwani tutaj „diakonami" (J 2,5.9) - stali się pierwszymi świadkami cudownej przemiany, która 

zrodziła w nich wiarę w cudotwórczą moc Jezusa. Od tego momentu stali się świadkami objawienia się Jego 

chwały.  

   

d. słowa Jezusa do sług  

   

Jezus każe napełnić dzbany wodą: „Napełnijcie stągwie wodą". W milczeniu - bez żadnych dalszych słów 

czy gestów - dokonuje się cudowna przemiana wody (po hebrajsku - ayin) w wino (po hebrajsku - yain), 

która daje w sumie ok. 500 - 700 litrów wina.  

Warto zauważyć, że - sprawiając ten cud - Jezus powielił to, co dokonuje natura, powtórzył proces jaki 

obserwujemy w przyrodzie, w każdej winnicy. Najpierw ziemia winnicy jest użyźniana przez deszcz, 

następnie woda razem z minerałami trafia do korzeni winnej latorośli i powoli asymilowana przeistacza się 

w promieniach słonecznych w winne grona, które przy pomocy fermentacji staną się winem. Jezus dokonał 

tego samego, co dokonuje natura, lecz w znacznie krótszym czasie, w oka mgnieniu (por. Augustyn, 

Komentarz do Jana 8,1).  

   

Obfitość wytworzonego cudownie wina stała się znakiem radości czasów mesjańskich. Oto Bóg rozpoczął 

swoje świętowanie z ludzkością, któremu towarzyszy nadmiar. Nadmiar jest znakiem Boga. On rozrzutnie 

daje siebie samego nam, ludziom. Rozdaje siebie samego. Godzina wesela Boga z Jego ludem zaczęła się 

wraz z przyjściem Jezusa. Oto obietnica dotycząca czasów ostatecznych wkracza w teraźniejszość (por. 

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu).  

   

e. słowa starosty do pana młodego  
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„Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory". Wino jest znakiem błogosławieństwa czasów mesjańskich 

(„Przywiąże on swego osiołka w winnicy i źrebię ośle u winnych latorośli. W winie prać będzie swą odzież, 

i w krwi winogron - swą szatę" - Rdz 49,11; „Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - gdy będzie postępował 

żniwiarz [zaraz] za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie 

kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać" - Am 9,13; „Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich 

ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z 

najwyborniejszych win" - Iz 25,6).  

   

„Woda" z kolei to symbol Prawa Mojżesza. „Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i 

prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa" (J 1,17). Starożytny autor pisze: przyszedł Ten, mocą którego: 

„ustępuje Prawo, a nastaje łaska; pierzchają cienie, a ukazuje się prawda; wartości ziemskie wzbogacone są 

wartościami duchowymi; dawne przymierze przechodzi w nowe [...]. W stągwiach nie zmniejszyła się ilość 

płynu w nich zawartego, a tylko stał się on inny. Również i Prawo nie zostało obalone przez przyjście 

Chrystusa, lecz dopełnione" (Faustus, Kazanie 5 o Objawieniu Pańskim, 2).  

   

„Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego 

Jego uczniowie." A zatem, ostatecznym celem pierwszego cudu Jezusa było nie tyle zaradzenie 

jednorazowej ludzkiej potrzebie, co raczej wzbudzenie wiary u świadków tego cudu. Rozpoznanie Jego 

bóstwa, które było przysłonięte welonem człowieczeństwa: „Te zaś [znaki] zapisano, abyście wierzyli, że 

Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego"(J 20,31).  

   

f. słowa Jezusa do nas  

   

Gdy medytujemy nad znaczeniem tamtego odległego wydarzenia dla nas, warto zwrócić uwagę na to, że - 

po to, by objawić się jako Mesjasz - Jezus wybrał akurat uroczystości weselne, czyli dotknął podstawowego 

środowiska ludzkiego życia, jakim jest małżeństwo. Rozpoczynając swoją misję, udał się na wesele, dzięki 

czemu wskazał, że małżeństwo - czyli związek kobiety i mężczyzny - zawarte przed Bogiem, jest czymś 

dobrym i świętym. Uświęcił małżeństwo swoją obecnością, ponieważ małżeństwo - choć jest tak stare jak 

ludzkość - za każdym razem oznacza jakiś nowy początek. Początek nowej wspólnoty ludzkiej, której na 

imię „rodzina", od której zależy przyszłość człowieka na ziemi.  

   

Gdy próbuję odczytać cud w Kanie w perspektywie małżeństwa, to czasami odnoszę wrażenie, że dzisiaj 

mamy często do czynienia z odwrotnością pierwszego cudu Jezusa. Zamiast przemiany „wody" w „wino", w 

małżeństwach dokonuje się przemiana „wina" w „wodę". Na początku, w czasie narzeczeństwa, młodzi żyją 

wielkim entuzjazmem i radością, towarzyszącą wzajemnej miłości, lecz z biegiem lat radość się wyczerpuje. 

Każde ludzkie uczucie - właśnie dlatego, że jest ludzkie - powoli się zużywa i wygasa; przyzwyczajenie - 

jak mówi poeta - jest „potworem zmieniającym w pył nasze uczucia" (W. Szekspir). Z powodu trosk tego 

świata (tego, co będziemy jedli, co będziemy pili, w co będziemy się przyodziewali) w małżeństwie zaczyna 

powoli brakować radości. Zaczyna je ogarniać przygnębienie i smutek, charakterystyczny dla gasnącej 

miłości. Zamiast wina pozostają stągwie pełne wody, czyli zmęczenie, zgorzknienie i rozczarowanie. Ludzie 

zniechęceni do własnego małżeństwa pogrążają się w stanie apatii i zaczynają szukać „wina" poza domem.  
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Co robić, aby „woda" oziębłości ponownie zamieniła się w „wino", czyli w miłość i radość? Trzeba 

koniecznie zaprosić do siebie Jezusa i jego Matkę! „Kto Mnie miłuje, umiłuje go Ojciec mój, i do niego 

przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy" (J 14,23). Gdy małżonkowie zapraszają Jezusa i Jego Matkę 

do swojej wspólnoty, Ci bez wahania przychodzą i działają. Można powiedzieć, że oni tylko czekają, by ich 

poprosić o cud.  

   

Tylko Jezus - na prośbę Maryi - może sprawić, że z „wody" małżeńskiej rutyny powstanie dobre wino 

małżeńskiej miłości, lepsze od pierwszego. W miejsce erosa - czyli młodej, burzliwej miłości, polegającej 

często na egoistycznym pożądaniu piękna zamiast pragnienia dobra drugiej osoby - pojawi się agape, nowy 

rodzaj miłości, lepszej, wolnej od chęci posiadania drugiego człowieka i od czynienia go naszym 

niewolnikiem. Opartej na darowaniu, na wzajemnym wybaczaniu sobie, na miłości zdolnej przetrwać 

przemijanie urody i młodości.  

   

Dzięki wstawiennictwu Maryi, w którego moc uwierzymy na nowo podczas tego nawiedzenia, powiemy za 

Tertulianem: „Jakże piękne jest jarzmo łączące dwoje wierzących, których jednoczy wspólna nadzieja, to 

samo pragnienie, ten sam sposób życia, ta sama chęć służenia! Są rzeczywiście jednym ciałem, ale tam, 

gdzie jest jedno ciało, tam też jest jeden duch, wspólnie bowiem się modlą, razem umartwiają, wespół 

poszczą, nawzajem się pouczają, napominają i wspomagają. Razem w Kościele Bożym, razem przy Stole 

Pańskim, razem w trudnościach i prześladowaniach i razem także w pocieszeniu. Jedno nie ukrywa się przed 

drugim, jedno nie unika drugiego, nie są dla siebie ciężarem.... widząc takie postępowanie, Jezus się raduje i 

zsyła im swój pokój. Gdzie jest dwoje, tam także jest On, a tam, gdzie jest On, tam nie ma szatana" (Ad 

uxorem, II,6-9).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

A zatem, Panie Jezu Chryste, wysłuchaj prośbę Twojej Matki Maryi, która dzisiaj od Żyrardowa rozpoczyna 

swoje nawiedzenie Diecezji Łowickiej, wyciągnij ręce nad zgromadzonymi tutaj ludźmi - podobnie jak 

wyciągnąłeś je nad wodą podczas wesela w Kanie Galilejskiej - i przemień  

   

wodę naszych grzechów w wino cnoty, 

wodę codzienności w wino święta, 

wodę znudzenia w wino entuzjazmu, 

wodę obojętności w wino braterstwa, 

wodę bezsensu w wino znaczenia.  

 

Powtórz Panie pośród nas cud z Kany Galilejskiej.  

Objaw nam Twoją chwałę! 

 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 300-lecie koronacji MB Jasnogórskiej, 8.9.2016  
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Abp Stanisław Gądecki. Bądź pozdrowiona, Królowo! Rozpoczęcie przygotowania do jubileuszu 300-

lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej (Jasna Góra, 8.9.2016)  

   

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny a jednocześnie w 70-tą rocznicę pamiętnego oddania się 

Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonanego przez Sługę Bożego Prymasa Augusta Hlonda, 

rozpoczynamy obchody roku jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.  

   

   

1. MARYJA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI  

   

a. W Piśmie świętym nie mamy tekstów, który mówiłyby wprost o królewskiej godności Maryi. Ewangelie 

podkreślają jednak królewskie pochodzenie Pana Jezusa (Mt 22,41-46; Mk 12,35-37; Łk 20,41-44; Rz 1,3; 

15,12; 2 Tm 2,8; Ap 22,16). Istnieją też teksty, które tę prawdę zawierają w sposób pośredni. Wskazują one 

na to, że również Maryja pochodziła z królewskiego rodu Dawida.  

   

Apokalipsa powie: „Potem ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej 

stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12,1). W sensie dosłownym Niewiastą jest lud 

mesjański, składający się z dwunastu plemion Izraela, który zwycięża w walce ze Smokiem na niebie. Lud 

ten przywdziany jest w szatę chwały, już triumfuje, chociaż jest jeszcze brzemienny, a życie Rodzącego się 

jest wciąż jeszcze zagrożone walką ze Smokiem na ziemi. Dzieckiem jest Syn, który rodzi się w męce i 

zmartwychwstaniu, który będzie rządził narodami laską żelazną. W sensie typologicznym Maryja jest - 

zdaniem Ojców Kościoła - ową Niewiastą, będąca pierwowzorem wspólnoty wierzących.  

   

b. W pismach Ojców Kościoła podobnych świadectwa wiary w królowanie Maryi jest wiele. Św. Efrem (+ 

373) pisze: „Dziewico czcigodna, Królowo i Pani"; „Po Trójcy jest Panią wszystkich"; „Jest Panią 

wszystkich śmiertelnych". Św. Piotr Chryzolog (+ 451), nazywa ją Domina, czyli „Panią", co w dawnej 

terminologii oznaczało godność władczyni. Św. Jan Damasceński (+ 749) z kolei: „Królową rodzaju 

ludzkiego" i „Królową wszystkich ludzi", „Panią wszechstworzenia". 

 

c. Potwierdzenie powszechnej wiary w to, że Maryja jest Królową nieba i ziemi, wyraża też ikonografia 

chrześcijańska, która od lat najdawniejszych przedstawia Maryję na tronie, z nimbem, w jakim 

przedstawiano zazwyczaj cesarzy. W taki sposób przedstawiana jest Maryja już od III wieku, w 

katakumbach. Na ikonach bizantyjskich - od VI wieku - Matka Boża ukazywana jest a tronie. Tego typu 

ikony nosiły nazwę Basilissa, czyli Królowa. Często - dla podkreślenia, że Maryja jest także Królową 

aniołów - przedstawiano ją w otoczeniu aniołów podtrzymujących koronę nad Jej głową. Ten typ obrazów 

nosił grecką nazwę Panhagia angheloktistos. Od X wieku przedstawianie Maryi na tronie i z koroną, w 

szatach królewskich, a nawet siedzącą po prawicy Chrystusa staje się powszechnym zwyczajem. A od XIV 

wieku scena koronacji Maryi przez Jezusa czy też przez Boga Ojca staje się ulubionym tematem artystów. 

 

W VIII wieku - jako forma walki z obrazoburcami - przyjął się zwyczaj prywatnego koronowania obrazów i 

figur Matki Bożej, zwłaszcza słynących szczególnymi łaskami. W 732 roku św. Grzegorz III papież 

ukoronował obraz Matki Bożej szczerozłotymi koronami z diamentami. Podobną koronę ofiarował Matce 
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Bożej w kościele św. Kaliksta w Rzymie papież Grzegorz IV w roku 838. Początkowo koronacje te były 

zastrzeżone wyłącznie do cudownych obrazów na znajdujących się terenie Italii, wkrótce jednak 

rozszerzono je na cały świat.  

   

Do najdawniejszych i najbardziej popularnych modlitw Kościoła należy „Witaj, Królowo" (Salve Regina) 

oraz Litania Loretańska, gdzie ostatnie wezwania wychwalają Matkę Bożą jako Królową. 

 

d. Tytuł ten podkreślony został także w dokumentach Soboru Watykańskiego II, szczególnie w Konstytucji 

Dogmatycznej o Kościele Lumen gentium: „Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy 

winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została do chwały 

niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna 

swego, Pana panującego (por. Ap 19,16) oraz zwycięzcy grzechu i śmierci" (KK, 59). 

 

Współcześnie głosicielem prawdy o królewskości Maryi był św. Jan Paweł II. W encyklice Redemptoris 

Mater podkreślił on: „Matka Chrystusa doznaje uwielbienia jako Królowa wszystkiego... Maryja stała się 

pierwszą wśród tych, którzy służąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzą braci swoich pokorą i cierpliwością 

do Króla, któremu służyć znaczy królować i osiągnęła w pełni ów ‘stan królewskiej wolności', właściwy dla 

uczniów Chrystusa: służyć - znaczy królować! Maryja - służebnica Pańska, uczestniczy w królowaniu 

swego Syna". Aby więc właściwe zrozumieć prawdę o królowaniu Maryi, trzeba odwołać się do logiki 

Królestwa Bożego, która jest zasadniczo odmienna od logiki królestw tego świata. Chrystus doznał 

królewskiego wywyższenia, dlatego że się uniżył, stał się Sługą zbawienia. Podobnie Jego Matka, stała się i 

jest Królową jako Służebnica Pańska,  

Słusznie możemy ją nazywać Ukoronowaną, ponieważ jest koroną całego stworzenia, jego najpiękniejszym 

kwiatem, owocem, chlubą i ozdobą, która „włada po macierzyńsku całym światem, a w niebieskiej 

szczęśliwości dzierży koroną królewskiej chwały" (Pius XII, Ad caeli Reginam).  

   

Tytuł „Królowa" podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada obok swego Syna, 

Króla chwały. Maryja ma uczestnictwo w chwale zmartwychwstałego Chrystusa, gdyż miała udział w Jego 

dziele zbawienia. Jeśli więc Maryję nazywamy Królową, to przede wszystkim ze względu na Jej Syna. 

Królewskość Maryi jest więc pośrednia. Tylko Pan Bóg jest władcą najwyższym i jedynym. Maryja ma 

władzę jedynie honorową i zleconą.  

   

Jej królewska władza nie jest jednak absolutna, lecz jest ona władzą miłości, kochając Syna - najwyższego i 

jedynego Króla Wszechświata - i całkowicie Mu się poddając, może u Niego wszystko wyprosić i w ten 

sposób, w postawie nieustannej służby, spełnia władzę nad światem.  

2. MARYJA KRÓLOWĄ POLSKI  

   

Tak więc mamy w niebie kochającą Matkę, która wie, czego potrzebują Jej dzieci, a jednocześnie 

przemożną Królową, która jest w stanie otoczyć nas skuteczną opieką. Tej szczególnej - macierzyńskiej i 

królewskiej zarazem - więzi z Maryją doświadczamy przez wieki nie tylko indywidualnie, ale również jako 

wspólnota narodowa.  
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To królowanie Maryi zostało po raz pierwszy wypowiedziane oficjalnie podczas ślubów Jana Kazimierza - 

złożonych w związku ze zwycięską obroną Jasnej Góry - we Lwowie, w obliczu łaskami słynącego obrazu 

Matki Bożej Łaskawej. Król Jan Kazimierz przed tym obrazem dziękował Matce Bożej za zwycięstwo pod 

Beresteczkiem, natomiast dnia 1 kwietnia 1656 - w obecności nuncjusza papieskiego Pietro Vidoniego i 

całego swojego dworu, z rycerstwem, senatorami i duchowieństwem - złożył śluby królewskie oddając Jej 

swoje państwo. Wtedy to nuncjusz apostolski Piotr Vidoni, trzykrotnie zaintonował wezwanie: Regina 

Regni Poloniae; Królowo Królestwa Polskiego, módl się za nami. To ślubowanie można uważać za oficjalne 

ustanowienie Maryi Królową Polski. 

 

Faktycznie jednak, pierwsza na ziemiach polskich - ustanowiona dekretem papieskim - koronacja 

cudownego obrazu Matki Bożej odbyła się 8 września 1717 r. 

Paulini - pisze O. Rudziński - przygotowywali się do koronacji z wielką gorliwością, gdyż zdawali sobie 

doskonale sprawę z wyjątkowości tego wydarzenia. Wymaganą zgodę Stolicy Apostolskiej na koronację 

uzyskano zapewne przy poparciu nuncjusza Hieronima Grimaldiego, który miał osobiście dokonać tego 

aktu. Ze względu jednak na niesprzyjające okoliczności, obowiązek koronacji powierzył on biskupowi 

chełmskiemu Krzysztofowi Szembekowi. Wybór koronatora nie był przypadkowy, gdyż na terenie diecezji 

chełmskiej, w której rządy sprawował, znajdował się zamek bełzki - pierwotne miejsce przechowywania 

Obrazu Matki Bożej.  

   

Ostateczną decyzję o koronacji podjął papież Klemens XI. Ówczesny prowincjał Paulinów, O. Konstanty 

Moszyński, skierował listy do klasztorów paulińskich i polskich diecezji, zawiadamiając o mającej się 

odbyć koronacji: „Choć Maryja ukoronowana jest w niebie diademem chwały - pisał - to na ziemi również 

istnieje zwyczaj koronowania Jej wizerunków, co dotychczas znane było wyłącznie w Italii. Obecny zaś 

Klemens XI w swej wielkiej łaskawości raczył ofiarować korony oraz udzielić wielkich odpustów biorącym 

udział w tej podniosłej uroczystości".  

   

22 lipca 1717 r. przybył na Jasną Górę kanclerz Królestwa Jan Szembek, który przekazał korony otrzymane 

od nuncjusza w Saksonii i przedstawił dekret upoważniający biskupa Krzysztofa Szembeka do dokonania 

koronacji.  

   

„7 września odbył się uroczysty ingres biskupa Szembeka na Jasną Górę. ... Wieczorem odbyły się 

uroczyste Nieszpory inaugurujące dzień koronacji. Kazanie wygłosił ks. Jan Kasznicki, kanonik katedry 

chełmskiej. Zwracając się do senatorów, rycerstwa i OO. Paulinów, powiedział: ´Nie żałujcie waszej 

fatygi... Z dalekich miejsc, odległych prowincji na to święte miejsce przybieżeli peregrynanci. Bądźcie 

pewni, że Najjaśniejsza Nieba i Ziemi Królowa nowe iluminacje łask Boskich, splendory na wasze 

sprowadzi sumienia, oświeci ciemności. Która na rękach swoich piastując Lumen ad revelationem gentium, 

czyli Światło na oświecenie pogan, nie opuści ufających w protekcji swojej".  

   

Wreszcie nadszedł oczekiwany dzień koronacji - święto Narodzenia Matki Bożej. Bp Krzysztof Szembek 

polecił odczytać dekret Kapituły Watykańskiej i pismo nuncjusza polecające mu dokonać aktu koronacji. 

Następnie koronator wezwał zebranych do radości w następujących słowach: „Wielu pragnęło ujrzeć 

Królową Polski w koronie. Jest to dzień wybrany z tysiąca innych, dzień, który dał nam Pan, cieszmy się 

więc radością niewymowną i radujmy się w nim". ...Wśród odgłosów wystrzałów armatnich wyruszyła 

procesja po wałach. Wierni entuzjastycznie podjęli pieśń, śpiewaną aż do momentu wejścia do kościoła. 
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Wówczas znów odezwały się salwy armatnie. Koronator zbliżył się do ołtarza, gdzie ustawiony był 

Cudowny Obraz i nałożył korony. Biskup pobłogosławił zebranych, zaintonował pieśń Ave Maris Stella i 

odmówił responsorium: „Złota korona na Jej głowie. Ukoronowałeś Ją, Panie, ponad wszystkie dzieła rąk 

swoich".  

   

Po Nieszporach kazanie wygłosił o. Tomasz Srebnicki, rektor Krakowskiego Kolegium Jezuitów. 

Przypomniał, że „Polska czekała na tę koronację od 1382 r., ale gdy wreszcie nastał ten dzień, Polacy nie 

potrafią się dostatecznie cieszyć, żeśmy jakoś domowymi i postronnymi zahuczeni zgiełkami odwykli 

tryumfów".  

   

Należy pamiętać, że ta uroczystość koronacji miała zasięg ogólnopolski i uczestniczyli w niej 

przedstawiciele wszystkich warstw społecznych - począwszy od dostojników państwowych, a skończywszy 

na ubogich. Zebrała się dwustutysięczna rzesza pielgrzymów, która nie mogła pomieścić się w obrębie 

murów fortecznych. Było to wydarzenie poruszające serca Polaków (por. O. Jan Stanisław Rudziński 

OSPPE, Regina Regni Poloniae, „Niedziela" 21/2002). 

Jaka powinno być nasze postępowanie, postępowanie tych, którzy uznają Maryję za swoją Królową? O 

czym powinniśmy pamiętać, gdy zwracamy się do Niej z tytułem Królowej? Nasza postawa winna się 

zasadniczo wyrażać w dwóch aktach. Z jednej strony w akcie synowskiego zawierzenia Maryi Królowej, a z 

drugiej w akcie Jej naśladowania.  

   

Najpierw mamy nie zapominać o naszej chrześcijańskiej godności i powołaniu, abyśmy mogli zawsze być 

królewskim ludem Bożym. Następnie mamy ją naśladować. W encyklice Piusa XII Ad caeli Reginam 

czytamy: „Niech każdy, wedle swych warunków, stara się pilnie i bez ustanku odtwarzać w swej duszy i 

wyrażać w postępowaniu wspaniałe cnoty niebiańskiej Królowej i naszej najmilszej Matki. To zaś sprawi, 

że ci, którzy mienią się chrześcijanami, przez cześć i naśladowanie takiej Królowej i Matki, poczują się 

wreszcie prawdziwymi braćmi i, zaniechawszy zawiści oraz zbytniej żądzy posiadania, zaczną krzewić 

miłość społeczną, szanować prawa słabszych i miłować pokój. Niech więc nikt nie uważa się za syna Maryi 

i nie sądzi, że łatwo dostanie się pod Jej najłaskawszą opiekę, jeśli za Jej wzorem nie wyróżni się 

sprawiedliwością, łagodnością i czystością, i nie będzie dążył do prawdziwego braterstwa nie tylko nie 

krzywdząc ani szkodząc, ale pomagając i niosąc pociechę...".  

3. „ŻYWA KORONA MARYI"  

   

A dzisiaj, dzisiaj Ojcowie Paulini pragną zaprosić nas do osobliwego sposobu uczczenia Maryi. Zapraszają 

do „ukoronowania" jej naszym ewangelicznym życiem. Św. Ireneusz mówił: „Chwałą Boga [jest] żyjący 

człowiek". Proszą o złożenie naszych darów duchowych, które zaświadczą o tym, że pragniemy faktycznie, 

by Maryja królowała w naszym życiu.  

   

Krok 1: Daj się zobaczyć Maryi  
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Włóż w kopertę i prześlij na Jasną Górę twoje zdjęcie, lub zdjęcie twojej rodziny. Nasza historia jest 

wypisana na naszych twarzach. Twoje zdjęcie zostanie umieszczone w Kaplicy Matki Bożej podczas 

modlitwy Apelu Jasnogórskiego a następnie w Sali Ojca Kordeckiego, abyś mógł je odnaleźć, gdy 

przybędziesz tutaj w pielgrzymce. Będzie to znak, że Twoje życie jest zapisane w Sercu Maryi!  

   

Krok 2: Złóż duchowy dar dla Maryi  

   

Prześlij nie tylko swoją fotografię, lecz na odwrocie zdjęcia napisz jaki duchowy dar pragniesz złożyć Matce 

Bożej. Ofiaruj Maryi coś najpiękniejszego - może to będzie spowiedź po wielu latach, pojednanie z kimś po 

długim konflikcie, postanowienie porzucenia alkoholu, narkotyków, pornografii..., a może coś, co 

codziennie będzie cię motywować do nawrócenia (np. dziesiątkę różańca, czytanie Pisma Świętego, 

duchowa lektura...). Coś, o czym wiesz, że się Bogu nie podoba. Codzienne duchowe dary złożą się na coś 

pięknego, coś prowadzącego do zwycięstwa. Będą one wyrazem miłości ofiarowanej Maryi każdego dnia.  

   

Krok 3: Weź Maryję do siebie  

   

W odpowiedzi na Twój duchowy dar wypisany na odwrocie fotografii nadesłanej na Jasną Górę, OO. 

Paulini prześlą tobie wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, jako znak, że jesteś diamentem w żywej Koronie 

Maryi. W ten sposób wprowadzisz na nowo Maryję do swego domu, swojej rodziny, swego życia. Złóż w 

Jej dłonie swoje sprawy i twoje życie. Niech Ona stanie się Królową twego życia!  

   

Krok 4: Skontaktuj się z Maryją  

   

Pobierz aplikację na smartphona, a codziennie będziesz otrzymywał myśl maryjną, która pozwoli Ci 

nawiązać głębszą wieź duchową z Matką Bożą. Będzie to myśl rodząca nadzieję i inspirująca do 

nawrócenia. Będziesz mógł na nią odpowiedzieć codziennym duchowym darem, koronując Maryję swoim 

nawracającym się sercem. Do aplikacji dołączona jest funkcja komentowania myśli dnia, tak abyście dzielili 

się waszą wiarą i wzajemnie ubogacali.  

   

Krok 5: Zdobądź dla Maryi nowy „kontynent"  

   

Tym kontynentem jest Internet. Podbijmy Internet dla Maryi! Zbudujmy ogromną mozaikę Maryi 

Jasnogórskiej wysyłając swoje zdjęcia - tym razem - w formie elektronicznej wraz z darem duchowym dla 

naszej Matki. To kolejny sposób, poprzez który Ojcowie zachęcają do świadectwa o królowaniu Maryi w 

naszym życiu. Ukończona Mozaika pojawi się w Internecie a Ojcowie umieszczą ją na Wałach 

Jasnogórskich (od maja do lipca 2017 roku).  
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ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec:  

   

„Bądź pozdrowiona, bez zmazy poczęta,  

W której przedwieczne zamieszkało Słowo,  

Bądź pozdrowiona, o Maryjo święta, 

Bądź pozdrowiona, Królowo!..."  

(Teofil Lenartowicz, Salve Regina)  

   

   

Abp Stanisław Gądecki. Apel Jasnogórski (8.09.2016) 
 

Jasnogórska Królowo Polski,  

Żywy Domu Boga żywego! 

„Chwalimy Ciebie, czysta i nieskalana Panno,  

niewinna Matko wielkiego Syna twego i Boga,  

czysta nadziejo grzesznych”  

   

(św. Efrem, Żale Najświętszej Panny).  

   

1. Na progu jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu a także dokładnie w 70-tą rocznicę oddania 

się Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi dokonanego przez Sługę Bożego Prymasa Augusta 

Hlonda, stajemy w godzinie apelowej przed Twoim cudownym wizerunkiem, aby zawierzyć Ci cały 

Kościół, naszą Ojczyznę, wszystkich Polaków gdziekolwiek się znajdują.  

Przed trzema wiekami miłość naszych ojców włożyła na Twoje skronie królewskie korony, nazywając Cię 

„Królową Królestwa Polskiego” i postanawiając czcić Cię i wiernie Tobie służyć.  

   

Przed siedemdziesięciu z kolei laty nasi przodkowie stanęli przed Twoim tronem, ponownie „obiecując Ci 

wierną służbę, zupełne oddanie oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy” (tekst Aktu Oddania kard. Hlonda).  

   

2. A dzisiaj – w 1050 rocznicę Chrztu Polski – garnie się do Ciebie nasze pokolenie, aby wyznać, że jesteś 

także naszą Królową. Również my pragniemy czcić Cię nie tylko słowami, ale – przede wszystkim – 

czynem, tj. całym naszym życiem oddanym Chrystusowi. Chcemy stać się koroną w ręku Boga (Iz 62,3). 
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Spójrz na nas. Przede wszystkim zechciej dostrzec wszystkich chorych, cierpiących, osamotnionych i 

zrozpaczonych i przyjdź im z matczyną pomocą!  

   

Wejrzyj na polskie rodziny. Umocnij je, aby były dla młodych prawdziwą szkołą chrześcijańskiego życia a 

dla całego społeczeństwa – oparciem i gwarancją bezpiecznej przyszłości. Przyjdź z pomocą także rodzinom 

cierpiącym – dotkniętym przez niewiarę, zniewolenia, niewierność i brak miłości.  

   

W czasach, w których usiłuje się dopasować Kościół do nurtów panujących we współczesnym świecie, daj 

nam zrozumieć, że ideałem jest Ewangelia. Daj jasno dostrzec, że prawdziwym wyzwaniem dla człowieka 

wierzącego jest dopasowanie się do Ewangelii, bo w niej – a nie w ludzkich ideach – znajduje się klucz do 

szczęścia, którego człowiek tak bardzo pragnie. Daj pojąć, że to chrześcijanin ma głosić Dobrą Nowinę 

światu, a nie świat swoje pomysły na życie chrześcijaninowi.  

   

Pragniemy być koroną w ręku naszej niebieskiej Matki, dlatego wyproś, o Maryjo, wszystkim naszym 

rodakom łaskę głębokiej wiary w to, że życie zgodne z Ewangelią jest najlepszym sposobem uznania Twojej 

władzy nad nami. Daj pewność płynącą z tej wiary, że wierność Ewangelii jest jedyną drogą do pojednania i 

pokoju.  

   

Wspominany już kard. Hlond - w przeddzień swojej śmierci - wypowiedział pamiętne proroctwo: 

„zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Dziewicy”. O Jasnogórska Królowo! 

Niech się spełnią te słowa! Niech w Twoim królestwie – pomimo wszelakich różnic między nami – 

zapanuje ład, zgoda, wzajemny szacunek, wrażliwość na cierpienie i potrzeby drugiego człowieka.  

 

Wyznajemy, że my sami – naszymi własnymi siłami - nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, ale wierzymy, że 

Ty - o Matko i Królowo – możesz nam to wyprosić u Twojego Syna. Niech więc nasza umiłowana 

Ojczyzna, wsparta Twoim przemożnym orędownictwem, stanie się rzeczywistym królestwem Twego Syna i 

Twoim!  

Maryjo, daj nam nieco światła,  

abyśmy w potrzebie  

mogli w nim znaleźć naszą drogę do Ciebie. 

Amen. 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Doroczne spotkanie ekonomów kościelnych, 15.9.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Ustanowił go zarządcą swego domu i swojego majątku (Warszawa - 15.09.2016). 

 

Dzisiaj uczestniczymy w dorocznym spotkaniu ekonomów kościelnych, czyli osób odpowiedzialnych – pod 

nadzorem biskupa - za ekonomię diecezjalną.  

 

Z racji takiej nobliwej rocznicy warto podjąć refleksję przynajmniej o dwóch sprawach, a mianowicie o 

ekonomie i ekonomii.  
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1. O EKONOMIE  
 

Rozpocznijmy od zwrócenia uwagi na postać Józefa egipskiego, od przykładu najbardziej utalentowanego 

biblijnego ekonoma. Może on być poniekąd patronem wszystkich ludzi zajmujących się niełatwą sztuką 

ekonomii. Jego dzieje stanowią jedną z głównych rozdziałów historii zawartych w Księdze Rodzaju.  

 

„Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze i był w domu swego pana, Egipcjanina. Ten jego pan 

spostrzegł, że Bóg jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze wiedzie, cokolwiek czyni. Darzył więc on 

Józefa życzliwością, tak iż stał się jego osobistym sługą. Uczynił go zarządcą swego domu [epi tou oikou 

autou], oddawszy mu we władanie cały swój majątek. A odkąd go ustanowił zarządcą swego domu i 

swojego majątku, [epi tou oikou autou kai epi ta panta] Pan błogosławił domowi tego Egipcjanina przez 

wzgląd na Józefa. I tak spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, co [Potifar] posiadał w domu i w 

polu. A powierzywszy cały majątek Józefowi, nie troszczył się już przy nim o nic, tylko o [to, aby miał 

takie] pokarmy, jakie zwykł jadać” (Rdz 39,2-6). Tym razem rolą dobrego ekonoma jest troska „o 

wszystko”, co dotyczy zarządzania dziedziną materialną swojego pana.  

 

I w tym zdawałoby się idyllicznym momencie nadchodzi czas na pierwszą próbę Józefa. Ten któremu 

powierzono zarząd „nad wszystkim”, jest kuszony, aby targnąć się na najkosztowniejszą własność swojego 

pana: „Józef miał piękną postać i miłą powierzchowność. Po tych wydarzeniach zwróciła na niego uwagę 

żona jego pana i rzekła do niego: ‘Połóż się ze mną’. On jednak nie zgodził się i odpowiedział żonie swego 

pana: ‘Pan mój o nic się nie troszczy, odkąd jestem w jego domu, bo cały swój majątek oddał mi we 

władanie. On sam nie ma w swym domu większej władzy niż ja i niczego mi nie wzbrania, wyjąwszy ciebie, 

ponieważ jesteś jego żoną. Jakże więc mógłbym uczynić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko 

Bogu?" (Rdz 39,6-9). Dlatego powie o nim midrasz żydowski: „Umiałeś zapanować nad swoim pożądaniem 

i odsunąć się od żony Potifara, dlatego dostałeś ode Mnie władzę; odmówiłeś posłuchania żony Potifara, 

więc teraz oni będą słuchać ciebie; porzuciłeś swoje ubranie w jej rękach (choć wiedziałeś, ze stanie się 

źródłem oskarżeń), za to zostałeś uhonorowany królewskimi szatami; nie ugiąłeś swej szyi przed grzechem, 

wiec teraz zawiesiłem na niej ręką faraona złoty łańcuch; nie skierowałeś swoich nóg ku grzesznemu celowi, 

więc teraz obwożą cię w królewskim wozie; twoje myśli pozostały czyste i dlatego zostałeś uznany za 

mądrego człowieka”. Sprawiedliwy Józef przezwyciężył pożądania swojej duszy. 

 

Ale nie na tym koniec. Ekonom Józef musi przejść przez następną próbę. Fałszywie oskarżony przez żonę 

Potifara ląduje w ciężkim więzieniu. Ale i tam sprawiedliwy rządca nie jest pozbawiony Bożego 

błogosławieństwa: „Pan był z nim okazując mu miłosierdzie, tak że zjednał on sobie naczelnika więzienia. 

Toteż ów naczelnik więzienia dał Józefowi władzę nad wszystkimi znajdującymi się tam więźniami: 

wszystko, cokolwiek mieli oni spełnić, spełniali tak, jak on zarządził. Naczelnik więzienia nie wglądał już 

zupełnie w to, co było pod władzą Józefa, ponieważ Pan był z nim i sprawiał, że się mu udawało wszystko, 

co czynił” (Rdz 39,21-23). 

 

Próba więzienia przyczynia się do odkrycia wyjątkowego daru przewidywania przyszłości przez Józefa. To 

właśnie w warunkach więziennych ma on okazję najpierw poprawnie zinterpretować dwa sny swoich 

współwięźniów a następnie dwa sny samego faraona. „I oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, 

które zaczęły się paść wśród sitowia. Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które 

stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu. Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i 

tłustych. Faraon przebudził się. A kiedy znów zasnął, miał drugi sen. Przyśniło mu się siedem kłosów 

wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych. A oto po nich wyrosło siedem kłosów pustych i 

zniszczonych wiatrem wschodnim. I te puste kłosy pochłonęły owych siedem kłosów zdrowych i pełnych. 

Potem faraon przebudził się. Był to tylko sen.” (Rdz 41, 2-7).  

 

Niektórzy powiedzą, Józef pracował na dworze znaczącego człowieka na dworze faraona, a zatem mógł 

wiele wiedzieć o ówczesnym położeniu kraju. Ale przecież podobną wiedzę, posiadali także dwaj inni 

więźniowie; główny podczaszy i piekarz dworu faraona. Dlaczego posiadając podobną wiedzę nie byli w 

stanie wyjaśnić własnych snów? Otóż psychologia podpowiada, że człowiek wypiera ze swojej świadomości 
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wiedzę, której się obawia, lub która mu zagraża.  

 

W obliczu nadchodzącej klęski głodu Józef doradził faraonowi magazynowanie 1/5 ziarna z udanych 

zbiorów i budowanie spichlerzy, by rozdzielać ziarno ludowi, gdy nadejdzie klęska suszy. Być dobrym 

ekonomem, znaczy przewidywać daleką przyszłość; widzieć nie tylko jeden rok do przodu, ale aż 

czternaście lat, ponadto oraz znać środki zapobiegawcze, jakie powinny być zastosowane już teraz, by 

zagwarantować bezpieczeństwo ekonomiczne w przyszłości. Z uwagi na jego zdolność planowania 

przyszłości, faraon ustanowił trzydziestoletniego Józefa rządcą całego Egiptu (Rdz 41,41.46). „Ale kiedy i 

w Egipcie głód zaczął się dawać we znaki, ludność domagała się chleba od faraona. Wtedy faraon mówił do 

wszystkich Egipcjan: ‘Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie’ ” (Rdz 41,55). Kiedy głód trwał 

dalej, a ludziom zabrakło pieniędzy, Józef nabył całą ziemię Egiptu dla faraona, lecz tym samym uczynił 

Egipcjan niewolnikami faraona. Chciał, aby Egipcjanie dalej utrzymywali sami siebie i nie byli ciężarem dla 

kraju. I tak, Józef - ocaliwszy Egipt od głodu – w swojej skromności nie przypisuje sobie tej zasługi, tylko 

Bogu (‘Nie ja, lecz Bóg da pomyślną odpowiedź tobie, o faraonie’ – Rdz 41,16). 

 

W uznaniu zasług Józefa, faraon nie tylko jego samego obdarzył zaszczytnym urzędem, ale i pomógł mu 

ocalić od śmierci głodowej własną rodzinę, która przybywszy z Kanaanu do Egiptu, otrzymała od niego 

tereny osadnicze w ziemi Goszen. „Cały kraj egipski stoi przed tobą otworem. W najbardziej żyznej jego 

części osiedl twego ojca i twych braci; niechaj więc zamieszkają w kraju Goszen. Jeśli zaś wiesz, że są 

wśród nich ludzie dzielni, uczyń ich zarządcami mojego żywego dobytku, niech czuwają nad moimi 

trzodami” (Rdz 47,6).  

 

Od tego czasu – dla wielu - Józef egipski stał się prototypem Żyda diaspory, który robi karierę dzięki temu, 

że najpierw umie - lepiej niż ktokolwiek inny - opanować wiedzę dostępną w danym społeczeństwie, a 

następnie także wiedzę o samym społeczeństwie (por. S. Krajewski, 54 komentarze do Tory dla nawet 

najmniej religijnych spośród nas, Kraków 2004, 49).  

 

2 O EKONOMII  
 

a. Po przyjrzeniu się osobie starotestamentalnego pierwowzoru ekonoma, czas na drugi temat, tj. na 

ekonomię. Greckie słowo „ekonomia” - etymologicznie rzecz biorąc - jest syntezą słowa o�koj (oikos), co 

znaczy „dom” i nÒmoj (nomos), tj. „prawo, reguła, zasada”. Oznacza więc „zasadę funkcjonowania domu”, 

w szerszym tego słowa znaczeniu zasadę funkcjonowania świata.  

 

Mimo iż w ekonomii idzie o zasadę funkcjonowania świata, to najważniejszym elementem ekonomii - przed 

wszelką rzeczywistością finansową - jest człowiek. Główną postacią ekonomii jest człowiek. Człowiek 

tworzy ekonomię, lecz nie jest do niej ograniczony, człowieka bowiem nie da się sprowadzić tylko do 

perspektywy horyzontalnej. On posiada w sobie także zdolność transcendencji, zdolność „wertykalnego” 

wyjścia ku temu, co go przekracza. Tę zdolność do transcendencji zauważył między innymi Wittgenstein. W 

przedmowie do swojego Tractatus logico-philosophicus twierdzi on, że jego zamiarem było badanie 

człowieka określonego i ograniczonego, czyli jakby badanie „wyspy”. Jednakże tym, co ostatecznie odkrył 

on przy tej okazji były granice oceanu. Przenośnia jest jasna. Jeśli przechadzamy się po „wyspie”, wpatrując 

się tylko w ziemię, wtedy możemy ją opisać, zmierzyć i określić. Gdy jednak spojrzymy szerzej, wówczas 

odkryjemy, że w brzegi tej wyspy uderzają fale oceanu. W rzeczywistości w człowieku splata się coś 

skończonego z czymś nieskończonym, z czymś transcendentnym, jakkolwiek chciałoby się to później 

zdefiniować (kard. Gianfranco Ravasi). Człowiek – w trakcie swojego ziemskiego życia - jest nieustannie 

zapraszany do tego, by odkryć siebie jako byt transcendentny w każdym wymiarze życia, włącznie ze 

sprawami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi (por. KNSK, 2). 

 

Także dlatego społeczeństwo - a wraz z nim polityka, ekonomia, praca, prawo, kultura - nie stanowią 

wyłącznie świeckiego i doczesnego obszaru - obcego ekonomii zbawienia – ponieważ społeczeństwo, ze 

wszystkim, co się w nim dokonuje, dotyczy człowieka a zatem także jego sfery transcendentnej (por. 

KNSK, 62). 
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b. Kiedy ta sfera transcendentalna zostaje wzięta w nawias, wtedy pojawiają się zgubne skutki grzechu. 

Istota grzechu w ekonomii polega na przekonaniu o autonomii ekonomii, która nie powinna akceptować 

wpływów o charakterze moralnym. Doprowadziło to do powstania systemów ekonomicznych, społecznych i 

politycznych, które „podeptały wolność osoby i grup społecznych i które właśnie z tego powodu nie były w 

stanie zapewnić obiecywanej sprawiedliwości” (Benedykt XVI). 

 

Mimo iż powiększa się bogactwo pojmowane globalnie, to wzrastają jednocześnie nierówności. Nawet w 

bogatych krajach ubożeją nowe grupy społeczne i rodzą się nowe formy ubóstwa a w tradycyjnie ubogich 

częściach świata niektóre grupy cieszą się „rozrzutnym i konsumpcyjnym nadrozwojem, w sposób nie do 

przyjęcia kontrastującym z sytuacjami nieludzkiej nędzy”. Nadal więc trwa „skandal niewiarygodnych 

nierówności”. Papież Benedykt XVI apelował więc, aby obecny globalny kryzys ekonomiczny potraktować 

jako wyzwanie do przemyślenia dalszego kierunku rozwoju ludzkości. 

 

Zwracał uwagę na to, że kiedy Bóg zostaje zepchnięty na dalszy plan, nasza zdolność rozeznania 

naturalnego porządku, celu i dobra zaczyna słabnąć. Jeśli ten wymiar zostanie pominięty, to „działalność 

społeczna zostanie uzależniona od prywatnych interesów i logiki władzy, prowadząc do dzielenia 

społeczeństwa. Rozwój ekonomiczny może być tylko wtedy trwały, gdy dokonuje się on w perspektywie 

wyznaczonej przez normy moralne oraz według szerokiego planu rozwoju moralnego, obywatelskiego i 

kulturowego całej rodziny ludzkiej (por. KNSK, 372). 

 

Kościół katolicki w żadnym przypadku nie sprzeciwia się postępowi. Wręcz przeciwnie, uważa, iż nauka i 

technologia są wspaniałym produktem ludzkiej twórczości danej nam przez Boga, otwierającym niezwykłe 

możliwości, z których wszyscy możemy korzystać. Z tego powodu - jako ludzie wierzący - korzystamy z 

owoców postępu technicznego i gospodarczego, który stał się możliwy dzięki inteligencji człowieka (por. 

KNSK, 457). Lecz jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że ograniczanie kwestii rozwoju wyłącznie 

do problemu technicznego spowodowałoby pozbawienie go prawdziwej treści, która dotyczy godności 

człowieka i ludów (por. KNSK, 563).  

 

c. Aby temu zapobiec potrzeba tak zwanej ekonomii społecznej. Chodzi tu o nową, obszerną i złożoną 

rzeczywistość obejmującą własność prywatną i publiczną, która nie wyklucza zysku, ale uważa go za 

narzędzie do realizacji celów humanistycznych i społecznych”. Kluczowym wyróżnikiem tak rozumianej 

„ekonomii społecznej” jest traktowanie zysku nie jako środka do bogacenia się i powiększania własnego 

kapitału, ale jako instrumentu do realizacji celów społecznych” (por. Benedykt XVI, Caritas in Veritate, 46). 

 

Aby zaakceptować tego rodzaju ekonomię trzeba, by Uniwersytet Ekonomiczny tak formował swoich 

profesorów i studentów, aby byli oni w stanie docenić wagę miłości w życiu społecznym (na płaszczyźnie 

politycznej, ekonomicznej, kulturowej) i uczynić z niej stałą i najwyższą normę działania. Jeśli 

sprawiedliwość „sama z siebie zdolna jest tylko rozsądzać pomiędzy ludźmi, rozdzielając wśród nich 

przedmiotowe dobra słuszną miarą, to miłość, i tylko miłość (także owa łaskawa miłość, którą nazywamy 

„miłosierdziem”) zdolna jest przywracać człowieka samemu człowiekowi (por. KNSK, 582).  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec, pragnę powiedzieć, że Kościół patrzy z podziwem na trudną pracę ekonomów i docenia ich 

wysiłki zmierzające do przygotowania odpowiedzialnych następców. Kościół zdaje sobie sprawę z tego, że 

ekonom nie może ograniczyć się do czysto ekonomicznego wykształcenia, ale że winien pamiętać przede 

wszystkim o swoim duchowym rozwoju; o kształtowaniu pełnej ludzkiej osobowości. I o to prosimy Boga w 

czasie eucharystycznego dziękczynienia.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 100-lecie stadniny w Iwnie, 23.9.2016 
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Abp Stanisław Gądecki. Szybsze niż orły jego konie. 100-lecie stadniny koni (Iwno – 23.9.2016). 
 

Dzisiaj obchodzimy 100. lecie stadniny koni w Iwnie. Wspominamy moment założycielski, rok 1916, w 

którym hrabia Ignacy Mielżyński rozpoczął hodowlę zarodową koni pełnej krwi angielskiej. Stulecie – czyli 

dwa biblijne jubileusze – to dobra okazja do podziękowania Panu Bogu za Dyrekcję, Pracowników stadniny, 

którzy przez tak długi czas nie zaprzepaścili dzieła założyciela, ale je rozwinęli.  

 

Jest to zarazem okazja do tego, by powiedzieć kilka słów na temat nieczęsto poruszany, a mianowicie na 

temat koni – w świetle Pisma Świętego. Biblia przecież często (162 razy) wspomina konie. Może to kogoś 

zdziwić, ale można by nawet powiedzieć, iż koń odgrywa często dość ważną rolę w dziejach zbawienia. 

Zarówno wtedy, kiedy Pismo Święte mówi o koniu ziemskim, jak i wtedy, gdy mówi o koniach 

niebiańskich.  

 

1. KONIE ZIEMSKIE 
 

Gdy idzie o pierwszy rodzaj, czyli o ziemskiego konia to po raz pierwszy mówi się o nim dopiero pod 

koniec Księgi Rodzaju, w historii Józefa egipskiego, gdzie występuje on jako moneta przetargowa: „A Józef 

mówił: "Jeśli nie macie pieniędzy, sprowadźcie wasz żywy dobytek, a dam wam za niego zboże". 

Sprowadzili więc swój żywy dobytek do Józefa i on dawał im żywność w zamian za konie, za stada owiec i 

wołów oraz za osły. I tak w owym roku żywił ich w zamian za cały ich żywy dobytek” (Rdz 47,16-17). 

 

a. W sposób bardziej znaczący ziemski koń pojawia się – jako znak bogactwa i gotowości bojowej – w 

historii króla Salomona. Kronikarz przedstawia historię panowania Salomona, podkreślając jego wielkość. 

Salomon – podobnie jak przedtem Dawid - jawi się tam jako idealny król, który realizuje plan swego ojca, 

dysponując ogromnym bogactwem: „Miał więc Salomon cztery tysiące przegród dla koni i rydwanów oraz 

dwanaście tysięcy jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie. Panował on 

wówczas nad wszystkimi królami od Rzeki aż do ziemi filistyńskiej i aż do granicy Egiptu. [...] Przywożono 

też dla Salomona konie z Musri i ze wszystkich krajów” (2 Krn 9,25-26.28). 

 

„Konie, które posiadał Salomon, sprowadzał z Egiptu i z Koa: wędrowni kupcy króla sprowadzali je za 

pieniądze z Koa. Przybywali i przywozili z Egiptu rydwan za sześćset syklów, konia zaś za sto pięćdziesiąt” 

(2 Krn 1,16-17). Taka była cena konia w Izraelu w X wieku przed Chr.  

 

Niezwykle cenny okazywał się koń w kontekście wojennym, o czym obrazowo opowiada Księga Hioba:  

 

„Czy dałeś koniowi siłę,  

grzywą przystrajasz mu szyję  

i sprawiasz, że biegnie jak szarańcza,  

aż silne parskanie przeraża?  

Mocno bije kopytem, radośnie,  

z mocą się rzuca na oręż,  

nie boi się, drwi sobie z lęku,  

on nie ucieka przed mieczem.  

Gdy kołczan nad nim zadźwięczy,  

ostrze oszczepu i dzidy,  

pędzi wśród huku i dudnienia,  

nie wstrzyma go sygnał trąby,  

na głos trąbki rży: "Haaa",  

z dala już węszy wojnę,  

wołanie dowódców i hałas” (Hiob 39,19-25). 

 

Koniec końców jednak wartość bojowa tego zwierzęcia podlega relatywizacji, bo choć żadne zwierzę nie 

jest mu równe, nic nie przewyższa siły Boga:  
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„Jedni wolą rydwan, drudzy konie,  

a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego.  

Tamci się zachwiali i upadli,  

a my stoimy i trwamy” (Ps 20,8-9). 

 

Oprócz sporej ilości wzmianek o koniach wojskowych, tylko jeden jedyny raz Biblia wspomina o stadninie: 

Działo się to w czasach perskiego króla Kserksesa (485-465 a.Chr.): : „i napisano [...] do Żydów i do 

satrapów, i do namiestników, i książąt państw, które [rozciągają się] od Indii aż do Etiopii, to jest do stu 

dwudziestu siedmiu państw, do poszczególnych państw ich pismem i do poszczególnych ludów w ich 

języku, i do Żydów ich pismem w ich języku. I napisał [Mardocheusz] w imieniu króla Aswerusa pismo, i 

zapieczętował sygnetem króla, i posłał przez gońców, jadących na koniach, na wierzchowcach królewskich, 

na źrebcach ze stadniny królewskiej, że król pozwala Żydom, mieszkającym w poszczególnych miastach 

zgromadzić się i stanąć w obronie swego życia, aby mogli wytracić i wymordować, i wygubić wszystkich 

zbrojnych swoich wrogów wśród ludów i państw wraz z ich niemowlętami i kobietami, a także aby zabrali 

ich majętność” (Est 8,9-11). Ten tekst wskazuje na konie pocztowe, przewożącej listy pełne grozy. 

 

Biblijne konie służyły nie tylko w kontekście wojny i pokoju, ale czasami także jako przenośnia opisująca 

kondycję człowieka: „Na konia - bicz, na osła - wędzidło, a kij na plecy głupiego” (Prz 26,3). Bardzo dawny 

i wywodzi się z terenów wiejskich rdzeń hebrajski odpowiadający słowu „głupi” sugeruje, że chodzi o osobę 

gruboskórną i ociężałą. 

 

Wędzidło końskie nadaje się – jako przenośnia - do opisania zagrożeń wynikających z braku dyscypliny 

języka. „Jeżeli przeto zakładamy koniom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym 

ich ciałem. Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje 

taki kierunek, jak odpowiada woli sternika. Tak samo język, mimo że jest małym członkiem, ma powód do 

wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala” (Jk 3,3-5). 

 

2. KONIE NIEBIAŃSKIE 
 

Jeszcze bardziej interesujący jest drugi rodzaj koni, a mianowicie konie niebiańskie. 

 

a. konie wstępujące do nieba 
 

Przykładem tego rodzaju zwierząt są konie pojawiające się w momencie odejścia Eliasza z tego świata do 

nieba: „Ty, który zostałeś wzięty w skłębionym płomieniu, na wozie, o koniach ognistych” (Syr 48,9). Jest 

to nawiązanie do opisu wniebowzięcia proroka Eliasza: „I stało się, że w czasie ich marszu, gdy szli i 

rozmawiali, oto ognisty rydwan oraz ogniste konie rozdzieliły ich i Eliasza zabrała do nieba trąba 

powietrzna. Elizeusz widząc to, krzyknął: Mój ojcze, mój ojcze, rydwanie Izraela, woźnico! I nie ujrzał go 

więcej” (2 Krl 2,11-12; tł. J.B. Łach). Currus Israel et auriga eius. Dzieje Eliasza od początku do końca 

związane są z ogniem i podkreślają to, że walce o czystość religii jahwistycznej Eliasz znaczył tyle, co cała 

potęga militarna Izraela.  

 

b. konie broniące Machabeusza 
 

Ale konie niebiańskie pojawiają się także – podczas walk Żydów z Tymoteuszem w II wieku przed Chr. – w 

roli obrońców Machabeusza: „Gdy rozgorzała zażarta walka, przeciwnikom ukazało się z nieba pięciu 

wspaniałych mężów, na koniach ze złotymi uzdami, którzy stanęli na czele Żydów. Oni to wzięli 

Machabeusza pomiędzy siebie, osłonili własną bronią i tak strzegli go od ran, na przeciwników zaś rzucali 

pociski i pioruny, a ci porażeni ślepotą rozbiegli się w największym zamieszaniu. Poległo zaś dwadzieścia 

tysięcy pięciuset, a z konnicy sześciuset [żołnierzy]” (2 Mch 10,29-31). 

 

c. koń broniący skarbca świątyni 
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W epoce machabejskiej koń niebiański stanął przed jeszcze bardziej wymagającym zadaniem, jakim była 

obrona skarbca świątyni jerozolimskiej: „Jeszcze razem ze swoją strażą był on [Heliodor] obok skarbca, 

kiedy Władający duchami i każdą potęgą dokonał wielkiego objawienia, do tego stopnia, że wszyscy, którzy 

odważyli się tam przyjść, uderzeni mocą Bożą padali bezsilni i strwożeni. Ukazał się im bowiem jakiś koń 

przybrany najozdobniejszym czaprakiem, niosący na sobie strasznego jeźdźca. [Koń] rzuciwszy się 

gwałtownie, zawisł nad Heliodorem przednimi kopytami, a jeździec ukazał się w złotej zbroi. Ponadto 

ukazali się mu dwaj inni młodzieńcy o nadzwyczajnej sile, uderzającej piękności i w przepięknych szatach. 

Oni to stanęli z obydwóch stron i bez przerwy go biczowali, zadając mu wiele uderzeń. On zaś upadł zaraz 

na ziemię, a gęste ciemności go otoczyły. Zabrano go więc i włożono do lektyki. Tego, który dopiero co w 

licznym otoczeniu i z liczną strażą wszedł do skarbca, o którym była mowa poprzednio, niesiono, gdyż sam 

sobie nie mógł nic poradzić. Wyraźnie przy tym poznano Bożą moc” (2Mch 3,24-28) 

 

d. koń zapowiadający ocalenie Ludu Bożego 
 

U proroka Zachariasza - który prorokuje w latach 520-518 przed Chr. - jawi się w pierwszej wizji 

tajemniczy anioł Jahwe, w ludzkiej postaci, na gniadym koniu, wśród mirtów w dolinie. Błaga on Boga o 

zmiłowanie nad Jerozolimą i krajem a w odpowiedzi słyszy słowa pocieszenia. Po 70. latach wygnania 

świątynia zostanie odbudowana a Jerozolima ponownie stanie się miastem wybranym:  

 

„Dwudziestego czwartego dnia miesiąca jedenastego, czyli miesiąca Szebat, [styczeń/luty] w drugim roku 

panowania Dariusza, Pan skierował to słowo do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo. Miałem 

widzenie w nocy: Oto jakiś jeździec na koniu kasztanowatym stał wśród mirtów w dolinie, a za nim konie 

kasztanowate, kare i białe.  

 

Zapytałem: "Co to znaczy - panie mój?" Anioł, który mówił do mnie, odpowiedział: "Wyjaśnię ci ich 

znaczenie". W tej chwili odezwał się jeździec stojący wśród mirtów i odpowiedział tymi słowami: "To są ci, 

których Pan posłał, aby obiegli ziemię".  

 

Lecz oni sami zwrócili się do anioła Pańskiego, który stał wśród mirtów, i oznajmili: "Przeszliśmy ziemię 

wzdłuż i wszerz - a oto wszędzie panuje pokój".  

 

Wtedy anioł Pański zapytał tymi słowami: "Panie Zastępów, czy długo jeszcze nie przebaczysz Jerozolimie i 

miastom Judy, na które gniewasz się już lat siedemdziesiąt?" W odpowiedzi danej aniołowi, który mówił do 

mnie, słowa Pana zabrzmiały zmiłowaniem i pociechą. [...] Miasta moje znowu zakwitną dobrobytem, Pan 

pocieszy Syjon i znowu wybierze sobie Jeruzalem” (Za 1,7-13.17). 

 

Ale u Zachariasza – w wizji ósmej - pojawiają się inne konie, które ruszają w cztery strony świata, aby 

ukarać narody, w tym przede wszystkim północ, czyli Babilonię (Jer 3,18; 4,6; 6,1.22; Ez 38,6; Jl 2,20), 

utożsamianą z wszelkim występkiem i bałwochwalstwem. Tym razem autor wyraźnie identyfikuje rydwany 

i konie z wichrami (por. Iz 66,15; Jer 4,13).  

 

„Potem znowu podniósłszy oczy patrzyłem. I oto [zobaczyłem] cztery rydwany wybiegające spomiędzy 

dwóch gór, a góry były miedziane. Pierwszy rydwan ciągnęły konie kasztanowate, drugi rydwan - konie 

kare, białe konie - rydwan trzeci, wreszcie czwarty - konie srokate, silne.  

 

Anioła zaś, który mówił do mnie, tak zapytałem: "Co one oznaczają, panie mój?" I dał mi taką odpowiedź: 

"To wyruszają cztery wichry nieba, które się stawiły przed Panem całej ziemi. Kare rumaki popędzą na 

północ, za nimi białe wyruszą, a srokate popędzą na południe". Silne rumaki wychodziły, niecierpliwie rwąc 

się do biegu, by okrążyć ziemię. I rozkazał: "Ruszajcie i obiegnijcie ziemię wokoło!" I popędziły na krańce 

ziemi. Zawołał do mnie: "Patrz na te, które pędzą w kierunku północnym: one sprawią, że Duch mój 

spocznie w krainie Północy" (Za 6,1-8). 
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e. konie zapowiadające zagładę narodów  
 

Do opisów niebiańskich koni – zapowiedzianych przez proroka Zachariasza - dołączą na końcu konie 

Apokalipsy, zapowiadające ostateczną zagładę narodów bałwochwalczych.  

 

„I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt 

mówiące jakby głosem gromu: "Przyjdź!"  

 

I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by 

[jeszcze] zwyciężać.  

 

A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie Zwierzę mówiące: "Przyjdź!"  

 

I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie 

zabijali - i dano mu wielki miecz.  

 

A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę, mówiące: "Przyjdź!"  

 

I ujrzałem: a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem jakby głos w pośrodku 

czterech Zwierząt, mówiący: "Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź 

oliwy i wina!"  

 

A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia mówiącego: "Przyjdź!"  

 

I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im 

władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta” (Ap 

6,1-8). 

 

Ta apokaliptyczna wizja jest wyraźną aluzją do proroka Ezechiela: „Bo tak mówi Pan Bóg: Nawet gdybym 

zesłał na Jerozolimę owe cztery moje straszne klęski - miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę, aby w niej 

wyniszczyć ludzi i zwierzęta, to jeszcze pozostanie tam Reszta, która ocali synów i córki. Oto oni przyjdą do 

was i będziecie widzieli postępowanie ich i uczynki, tak iż pocieszycie się po klęskach, które sprowadziłem 

na Jerozolimę, po wszystkim tym, co na nią sprowadziłem. Oni pocieszać was będą, gdy zobaczycie ich 

postępowanie i uczynki poznacie, że nie bez podstaw było to wszystko, co jej uczyniłem" - wyrocznia Pana 

Boga” (Ez 14,21-23).  

 

W tej apokaliptycznej wizji pierwszy jeździec na białym koniu – najtrudniejszy do interpretacji - 

symbolizuje plagę szarańczy, czyli dzikich zwierząt. jest ona symbolem nieprzyjacielskiego wojska, 

zebranego w ogromnej ilości, ze złotymi wieńcami na głowach. („A wygląd szarańczy - podobne do koni 

uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złota, oblicza ich jakby oblicza ludzi, i 

miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów, i przody tułowi miały jakby pancerze 

żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów, pędzących do boju. I mają ogony podobne 

do skorpionowych oraz żądła; a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy. Mają 

nad sobą króla - anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: ABADDON, a w greckim języku ma imię 

Apollon” - Ap 9,7-11). 

 

Drugi jeździec na koniu gniadym z wielkim mieczem to plaga wojny. Tym razem siedzącemu na koniu 

gniadym pozwolono odebrać ziemi pokój, „by się ludzie wzajemnie zabijali”. 

 

Trzeci jeździec na czarnym koniu symbolizuje plagę głodu. Ceny żywności niezwykle drożeją, tak że tym 

razem ludzie nie giną od miecza ani od dzikich zwierząt, ale umierają z głodu.  

 

Czwarty jeździec na koniu trupio bladym symbolizuje zarazę. Ten czwarty jeździec jest nieuchronnym 
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następcą trzech poprzednich. Jedzie za nimi, aby - zbierać swój łup czyli śmierć a za nim podąża piekło, 

które ma pogrzebać umarłych z czterech przyczyn (przez miecz, głód, mór i dzikie zwierzęta).  

 

f. biały koń Chrystusa 
 

Na sam koniec Apokalipsa ukazuje białego konia, na którym zasiada zwycięski, uwielbiony Chrystus. Na 

Niego wskazuje szata skąpana we krwi, ale także na Kościół, jego mistyczne Ciało, które stale poci się 

krwią męczenników (św. Augustyn). „Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń, a Ten, co na nim 

siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a 

wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego. Odziany jest w szatę 

we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga. [...] A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim 

uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu 

Wszechmogącego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN 

PANÓW.  

 

[...] I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu  

i z Jego wojskiem. I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki,  

którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni 

zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu,  

[mieczem], który wyszedł z ust Jego. [....]” (Ap 19,11-13.15-16.19-21). 

 

„Bestia” i fałszywy „Prorok” zostają pokonani ostrym mieczem Słowa Bożego, podobnie jak ezechielowy 

Gog i Magog (Ez 39,4.17.17-18.20). Tak więc epokę zbawienia, nowe niebo i nową ziemię, poprzedza 

Chrystus na śnieżno białym rumaku, czyli w blasku swej boskiej chwały.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Dzisiejsze świętowanie – w świetle tych tekstów – jest więc zachętą do przyłączenia się do walki duchowej, 

w której Chrystus już odniósł zwycięstwo. „Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec 

podstępnych zakusów diabła. [...] Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy 

pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W 

każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski 

Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i 

błagania” (Ef 6,11.14-16).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Modlitwa za uchodźców, 2.10.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Umrzeć z nadziei. Modlitwa za uchodźców (Katedra Poznańska - 2.10.2016).  

   

Przez cały tydzień - od 1 do 8 października - trwają w Kościele katolickim w Polsce modlitwy w intencji 

uchodźców. Przede wszystkim w intencji tych ponad 30 tysięcy osób, które zginęły w drodze do Europy, ale 

także wszystkich odbywających właśnie swoją podróż nadziei oraz tych, którzy znaleźli już bezpieczne 

schronienie. Gromadzimy się na modlitwie a nie po to, by uprawiać jakąś politykę bądź ideologię.  

   

1. Organizatorzy tej modlitwy zwracają naszą uwagę na to, że prawie jeden procent mieszkańców naszej 

planety to uchodźcy. „Z danych Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 

wynika, że liczba osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów przekroczyła w 2015 roku 

65 mln i jest najwyższą w historii. Setki tysięcy mieszkańców Afryki i Bliskiego Wschodu nadal ryzykują 

niebezpieczne morskie przeprawy, usiłując przedostać się do Europy z krajów ogarniętych wojną i 
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cierpiących biedę". Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji do końca lipca tego roku ponad 3,5 

tys. uchodźców utonęło w wodach Morza Śródziemnego.  

   

A trzeba pamiętać o czym jeszcze ważniejszym. O tym, że za każdą statystyką stoi dramat konkretnego 

człowieka, np.:  

   

 Ibrahima z Mali, który został znaleziony martwy w nadkolach samolotu lecącego do Londynu 18 

czerwca 2015 roku.;  

 Saida, który udusił się w walizce w Melilli, gdy dnia 3 sierpnia 2015 roku próbował przekroczyć 

granicę marokańsko-hiszpańską;  

 Garam, 11-miesięcznej syryjskiej dziewczynki, która zmarła z zimna 9 lutego 2016 roku, po 

przebyciu w ramionach matki 100 km z Aleppo do Adany w Turcji;  

 Hosseini, Fatimy, Bihara oraz Janine i Osmana, zabitych przez turecką straż graniczną dnia 18 

czerwca 2016, podczas próby dotarcia do Turcji;  

 Alou, Mohammada, Etienne i Mariam, którzy utonęli 2 sierpnia 2015 roku niedaleko Ceuty, kiedy 

próbowali dopłynąć wpław do Hiszpanii; 

 Abujamila i Mahida z 9-letnią Samirą i 10-letnim Jamilem oraz 27 uchodźcami syryjskimi, którzy 

utonęli między Turcją a wyspą Lesbos 19 marca 2016 roku.  

   

To tylko niektóre z historii uchodźców, jakie wspominane będą podczas odbywającego się nabożeństwa 

zatytułowanego: „Umrzeć z nadziei".  

   

2. Któż to jest uchodźca? Najprościej mówiąc, jest to osoba, która opuszcza swoją ojczyznę bądź kraj, w 

którym przebywała w związku z zagrożeniem jej życia, zdrowia lub wolności. Uchodźcą jest osoba, która 

może udowodnić, że jest prześladowana, a jej zdrowie i życie jest w bezpośrednim zagrożeniu. To osoba, 

która opuszcza swój kraj ze względu na uzasadnione ryzyko prześladowania ze względu na rasę, religię, 

narodowość, przynależność etniczną, przekonania polityczne i nie może lub nie chce korzystać z ochrony 

własnego kraju.  

   

W Polsce status uchodźcy reguluje ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z 2004 roku. Stanowi ona między innymi, iż status taki nadany może być osobie, 

która przybywa z terytorium, gdzie prześladowanie ma charakter poważnego naruszenia praw człowieka. 

Prześladowanie takie może być na gruncie fizycznym, psychicznym, z wykorzystaniem środków 

administracyjnych a także innych sposobów o aspekcie dyskryminującym.  

   

Status uchodźcy nie może zostać przyznany osobie:  

   

 która dopuściła się zbrodni przeciwko ludzkości lub pokojowi albo innemu poważnemu 

przestępstwu,  
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 która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa,  

 która pochodzi z kraju, w którym nie wykazano niebezpieczeństwa (zasadniczo chodzi o ochronę 

praw człowieka),  

 która mieszka w bezpiecznym kraju, umożliwiającym dostęp do postępowania starającego się o 

przyznanie statusu uchodźcy, 

 która ubiega się o ten status w kilku krajach równocześnie. 

   

Uchodźca to ktoś inny niż emigrant. Migranci ekonomiczni przechodzą granice ze względu na bezrobocie w 

kraju, z którego pochodzą, złe warunki życia, chęć lepszego życia w kraju, do którego zmierzają. Kraje 

tranzytowe lub docelowe nie mają obowiązku przyjęcia ich na swoje terytorium i mogą potraktować ich 

podobnie jak inne osoby nielegalnie przekraczające granicę.  

   

3. Na temat uchodźców Katolicka Nauka Społeczna uczy: „Zasada człowieczeństwa, wpisana w sumienie 

każdej osoby i każdego narodu, oznacza obowiązek chronienia ludności cywilnej przed skutkami wojny: 

„Owo minimum ochrony godności każdej istoty ludzkiej, zagwarantowane przez humanitarne prawo 

międzynarodowe, jest zbyt często łamane w imię wymogów wojskowych lub politycznych, które nigdy nie 

powinny przeważać nad wartością osoby ludzkiej. Dostrzega się dzisiaj konieczność znalezienia nowego 

porozumienia co do zasad humanitarnych i wzmocnienia ich podstaw, aby zapobiec powtarzaniu się 

okrucieństw i nadużyć".  

   

Szczególną kategorią ofiar wojny są uchodźcy, zmuszani w wyniku walk do ucieczki z miejsc, w których 

zwykle żyją, aż po szukanie schronienia w krajach innych niż te, w których się urodzili. Kościół jest blisko 

nich, nie tylko poprzez obecność duszpasterską i pomoc materialną, lecz także przez zaangażowanie w 

obronie ich ludzkiej godności: „Troska o uchodźców powinna wyrażać się w potwierdzaniu i akcentowaniu 

powszechnie uznawanych praw człowieka oraz w żądaniu, by także oni mogli z nich korzystać" 

(Kompendium Katolickiej Nauki Społecznej, 505).  

   

Z tej racji Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ws. Uchodźców z dnia 8 września 2015 

roku przypomniał nam słowa Zbawiciela:  

   

„Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście 

Mnie (Mt 25,35). Tymi słowami Ewangelia wzywa każdego z nas - szczególnie w obecnym czasie, gdy tak 

wielu uchodźców przeżywa dramat wojen i niebezpieczeństwa dla życia - do przyjścia im z pomocą, do 

chrześcijańskiej gościnności.  

   

A zatem, najpierw prosimy o modlitwę w intencji pokoju na świecie oraz w intencjach uchodźców, którzy -

podobnie jak Święta Rodzina w Egipcie - opuścili swoją ojczyznę, aby chronić własne życie i życie ich 

dzieci. Pamiętajmy przed Bogiem także o tych, którzy opiekują się osobami zmuszonymi do przesiedlenia 

się.  
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Naszej modlitwie winno towarzyszyć czynne zaangażowanie. Przede wszystkim potrzeba działań 

dalekowzrocznych, mających na celu „eliminowanie przyczyn, które powodują, że całe społeczności 

opuszczają swoją rodzimą ziemię, zmuszane do tego przez wojny i nędzę" (papież Franciszek, Orędzie na 

światowy dzień migranta i uchodźcy, 2015). Główny wysiłek świata powinien zmierzać w kierunku 

wygaszenia konfliktów, na skutek których ludzie muszą ratować się ucieczką z własnego kraju.  

   

Dzięki ofiarności polskich katolików udało się dotąd pomóc uchodźcom w Indiach, Sudanie, Nigerii, 

Egipcie, Libanie, Syrii oraz w Iraku. Od 2009 roku polscy biskupi organizują w swoich diecezjach zbiórki 

funduszy na pomoc uchodźcom, z której korzystają nie tylko chrześcijanie. Nie eliminuje to jednak 

przeczucia, że jako chrześcijanie robimy za mało w stosunku do tego, czego oczekuje od nas Chrystus.  

   

4. Myśląc o czynnym zaangażowaniu chciałbym zwrócić uwagę na projekt Caritas Polska zwany 

„Rodzina Rodzinie". Program ten polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku 

konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, wspólnoty, zgromadzenia zakonne w Polsce. Pragnie on 

pomoc uczynić spersonalizowaną w nawiązaniu do tego co mówił Papież Franciszek: „Uchodźcy to nie 

liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia, i odpowiednio do tego należy ich traktować". 

Realizacji tego projektu umożliwi dość bliski kontakt między rodzinami w Libanie i Syrii a środowiskami w 

Polsce. Unikniemy w ten sposób masowości i anonimowości, które skutkują pogłębianiem się obojętności.  

   

Program polega na objęciu pomocą materialną - przez poszczególne osoby, rodziny, parafie, wspólnoty, 

zgromadzenia zakonne - rodzin w Libanie czy Syrii, które potrzebują pomocy.  

   

Ten program posiada też istotny wymiar duszpasterski. Dotarcie do jak największej liczby środowisk 

katolickich w Polsce umożliwi przekazanie informacji dotyczących dramatycznej sytuacji rodzin, które 

ucierpiały w wyniku wojny w Syrii, o które tak często upomina się Papież Franciszek. Podczas Drogi 

Krzyżowej w trakcie ŚDM powiedział on: „Istnieją takie pytania, na które nie ma żadnych ludzkich 

odpowiedzi. Możemy tylko spojrzeć na Jezusa i Jego zapytać. A odpowiedź Jezusa jest następująca: Bóg 

jest w nich, Jezus jest w nich, cierpi w nich, głęboko utożsamiony z każdym z nich".  

   

5. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pomieszanie pojęć, jakie panuje w kwestii migrantów oraz słowa 

miłosierdzie. Dominikanin O. Grabkowski pisze: słowo „miłosierdzie" - w kontekście migrantów - jest 

używane tak przez środowiska katolickie jak i laickie. Posługując się tym samym terminem oba te 

środowiska mają jednak na myśli co innego. W rozumieniu katolickim miłosierdzie to okazaniem miłości, 

które podnosi osobę do stanu, który nie jest jej należny z natury lub którego na mocy natury nie jest zdolna 

osiągnąć. Stąd mówi się, że miłosierdzie wykracza poza porządek sprawiedliwości. Miłosierdziem jest 

działanie Boga, które z niczego stwarza człowieka, podnosi go i zbawia, w końcu przebacza jego winę. 

Człowiek miłosierny to ktoś, kto działa podobnie jak Pan Bóg.  

   

Stąd miłosierdzie musi być poprzedzone przez sprawiedliwość, czyli przez oddanie każdemu tego, co mu się 

słusznie należy na mocy natury i ustanowienia Bożego. Pomoc ubogim, pomoc uchodźcom jest należna ze 

sprawiedliwości a nie z miłosierdzia. Sprawiedliwą rzeczą jest dzielić się z ubogimi tym, co posiadamy bo 
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dobro to jest im należne ze względu na to, że są ludźmi. Nikt nie powinien żyć w nędzy, ponieważ to 

uwłacza ludzkiej godności. Nikt nie powinien cierpieć niesprawiedliwości. Podobnie też nikt nie powinien 

być niewolnikiem, nie powinien być pozbawiony wolności wyznawania swojej religii. Nikt nie powinien 

być prześladowanym ze względu na rasę, przekonania etc. Te dobra należne są ludziom ze względu na to, że 

są ludźmi. Umożliwienie im dostępu do tych dóbr nie jest wyrazem miłosierdzia, lecz wyrazem 

sprawiedliwości.  

   

W dyskursie laickim natomiast słowo „miłosierdzie" ma inne znaczenie. Zostało ono tak zmodyfikowane, że 

de facto oznacza litość. Nie bierze ono pod uwagę sprawiedliwości, mylone jest z tolerancją, szafuje się nim 

nawet wtedy, gdy idzie o sprawy całkowicie z nim sprzeczne. Przykładem tego debata o eutanazji. Laiccy 

propagatorzy eutanazji mówią o potrzebie okazania miłosierdzia ludziom cierpiącym poprzez prawne 

usankcjonowanie ich samobójstwa, lub też pozostawienie rodzinie decyzji o zabiciu krewnego. Tego rodzaju 

„miłosierdzie" miałoby być usprawiedliwieniem dla odebrania człowiekowi życia.  

   

W dyskusji o migrantach ten argument z laicko pojmowanego miłosierdzia ma rażącą siłę - zamyka usta 

katolikom i budzi w nich poczucie winy. Niesłusznie. Miłosierdzie w stosunku do uchodźców nie ma tu nic 

do powiedzenia, natomiast sprawiedliwość, owszem. Sprawiedliwą rzeczą jest chronić tych, którzy są 

prześladowani. Podobnie do emigrantów ekonomicznych nie przystaje słowo „miłosierdzie". Najpierw 

należy zapytać o to, co jest sprawiedliwe a nie o to, co jest miłosierne. Gdy nie wiadomo, co się należy lub 

czego można wymagać, nie można okazać prawdziwego miłosierdzia, a przez okazanie fałszywego 

krzywdzi się ludzi nim objętych (por. Tomasz Grabowski OP).  

   

6. „Jedną z wad człowieka jest niestety przyzwyczajanie się do wszystkiego, nawet do największych 

tragedii" - powiedział kard. Antonio Maria Vegliò, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa 

Migrantów i Podróżujących. „Nie należę do tych, którzy uważają, że można przyjąć wszystkich. To realny 

problem dla każdego kraju. Obawy są czymś normalnym. Każdy z nas żyje własnym życiem i kiedy 

przybywają imigranci, od razu myślimy o wszelkich związanych z tym trudnościach. Nie można jednak 

budować murów i Kościół tego nie chce. Skrajne rozwiązania, jak blokowanie wjazdu wszystkim czy ich 

wypędzenie, nie są uzasadnione. Kościół przypomina, że Jezus jest obecny wśród najmniejszych, 

najbardziej cierpiących, szczególnie potrzebujących. Uczniowie Jezusa mają głosić wyzwolenie tym, którzy 

są więźniami współczesnych form niewolnictwa. Trzeba przygotować program działania. Nie można 

mówić «przyjmujemy wszystkich», ani też «wszyscy precz». Europa musi rozważyć, jak rozwiązać 

przyczyny tego zjawiska. Powoduje je ubóstwo, a w przypadku uchodźców wojna. W wojnach używa się 

broni i dlatego dobrze byłoby kontrolować jej sprzedaż. Protestujemy, kiedy przybywają uchodźcy, ale broń 

sprzedają zazwyczaj kraje bogate. Kościół nie może tu zrobić wszystkiego, ale winien budzić sumienie 

wobec tych zjawisk".  

   

Jasny drogowskaz regulujący nasze postępowanie wobec uchodźców ukazał nam papież Franciszek, który 

podczas Drogi Krzyżowej na Błoniach, kiedy powiedział: „Jesteśmy powołani, aby służyć Jezusowi 

ukrzyżowanemu w każdej osobie zepchniętej na margines, by dotknąć Jego błogosławionego ciała w 

człowieku wykluczonym, głodnym, spragnionym, nagim, uwięzionym, chorym, bezrobotnym, 

prześladowanym, uchodźcy, imigrancie. Tam znajdziemy naszego Boga, tam możemy dotykać Pana" 

(Franciszek, Droga Krzyżowa na Błoniach, 29 lipca 2016). 

 

ZAKOŃCZENIE  
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Zakończmy naszą dzisiejszą refleksję modlitwą w intencji uchodźców i migrantów:  

   

„Miłosierny Boże, spraw, aby uchodźcy i migranci,  

pozbawieni domu, rodziny 

i wszystkiego, co znajome,  

doświadczali Twej pełnej miłości obecności.  

Ogrzej zwłaszcza serca młodych, starych i tych, którzy są wśród nich najsłabsi. 

Spraw, aby czuli, że towarzyszysz im, 

tak jak towarzyszyłeś Jezusowi, Maryi i Józefowi 

w wygnaniu do Egiptu.  

Prowadź ich do nowego domu i nowej nadziei, 

tak jak prowadziłeś Świętą Rodzinę. 

Otwórz nasze serca, byśmy przyjęli ich 

jak nasze siostry i naszych braci,  

w twarzach których widzimy Twego Syna, Jezusa. 

Amen".  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Regina Regni Poloniae, 2.10.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Regina Regni Poloniae. Wprowadzenie obrazu Matki Bożej Łaskawej ze 

Lwowa do kościoła św. Małgorzaty na Śródce (Katedra Poznańska - 2.10.2016).  

   

W 360. rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej we Lwowie oraz 

ogłoszenia Maryi Królową Królestwa Polskiego spotykamy się dzisiaj na uroczystości wprowadzenia kopii 

tego obrazu do kościoła św. Małgorzaty na Śródce. W takich okolicznościach warto najpierw przypomnieć 

sobie co to znaczy, że Maryja jest Królową nieba i ziemi a następnie że jest ona Królową Królestwa 

Polskiego,  

   

   

1. MARYJA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI  

   

a. W Piśmie świętym nie mamy tekstów, który mówiłyby wprost o królewskiej godności Maryi, choć 

Ewangelie podkreślają królewskie pochodzenie Pana Jezusa (Mt 22,41-46; Mk 12,35-37; Łk 20,41-44; Rz 

1,3; 15,12; 2 Tm 2,8; Ap 22,16). Istnieją jednak teksty, które tę prawdę zawierają w sposób pośredni.  

   

Apokalipsa powie: „Potem ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej 

stopami, a na Jej głowie wieniec (gr.: stefanos) z gwiazd dwunastu" (Ap 12,1). W sensie dosłownym 

wspomnianą tutaj Niewiastą jest Niebieskie Jeruzalem, Lud mesjański, składający się z dwunastu plemion 

Izraela, który zwyciężył już w walce z szatanem. Lud ten - przywdziany w szatę chwały - już triumfuje, 

chociaż życie rodzącego się Mesjasza jest ciągle jeszcze zagrożone walką z szatanem na ziemi. W sensie 
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typologicznym natomiast - zdaniem Ojców Kościoła -ową Niewiastą obleczoną w słońce jest Maryja, 

pierwowzór wspólnoty wierzących.  

   

b. W pismach Ojców Kościoła jest wiele świadectwa wiary w królewską godność Maryi. Św. Efrem (+ 373) 

pisze: „Dziewico czcigodna, Królowo i Pani"; „Po Trójcy jest Panią wszystkich"; „Jest Panią wszystkich 

śmiertelnych". Św. Piotr Chryzolog (+ 451), nazywa ją również Domina, czyli „Panią", co w dawnej 

terminologii oznaczało godność władczyni. Św. Jan Damasceński (+ 749) z kolei nazywa ją: „Królową 

rodzaju ludzkiego" i „Królową wszystkich ludzi", „Panią wszechstworzenia". 

 

c. Potwierdzenie powszechnej wiary w to, że Maryja jest Królową nieba i ziemi, wyraża również 

ikonografia chrześcijańska, która od najdawniejszych wieków przedstawia Maryję na tronie z nimbem, w 

jakim przedstawiano zazwyczaj cesarzy. W ten sposób Maryja przedstawiana jest w katakumbach już od III 

wieku. Z kolei na bizantyjskich ikonach Matka Boża ukazywana jest na tronie od VI wieku. Tego typu 

ikony nosiły nazwę Basilissa, czyli Królowa.  

   

Często - dla podkreślenia, że jest ona również Królową aniołów - przedstawiano Maryję w otoczeniu 

aniołów podtrzymujących koronę nad jej głową (ten typ obrazów nosił grecką nazwę Panhagia 

angheloktistos). Od X wieku powszechnym zwyczajem staje się przedstawianie Maryi w szatach 

królewskich, na tronie z koroną, siedzącą po prawicy Chrystusa. Z kolei od XIV wieku scena koronacji 

Maryi przez Jezusa, albo przez Boga Ojca staje się ulubionym tematem artystów. 

 

d. Słusznie możemy ją nazywać Królową - powiedział papież Pius XII - bo jest koroną całego stworzenia, 

jest jego najpiękniejszym kwiatem, owocem, chlubą i ozdobą, która „włada po macierzyńsku całym 

światem, a w niebieskiej szczęśliwości dzierży koroną królewskiej chwały" (Pius XII, Ad caeli Reginam).  

   

Tytuł „Królowa" znajdziemy też w dokumentach Soboru Watykańskiego II, szczególnie w Konstytucji 

Dogmatycznej o Kościele Lumen gentium: „Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy 

winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została do chwały 

niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna 

swego, Pana panującego (por. Ap 19,16) oraz zwycięzcy grzechu i śmierci" (KK, 59). 

 

Głosicielem prawdy o królewskości Maryi był św. Jan Paweł II, który w encyklice Redemptoris Mater 

uczy: „Matka Chrystusa doznaje uwielbienia jako Królowa wszystkiego [...]. Maryja stała się pierwszą 

wśród tych, którzy służąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzą braci swoich pokorą i cierpliwością do Króla, 

któremu służyć znaczy królować i osiągnęła w pełni ów ‘stan królewskiej wolności', właściwy dla uczniów 

Chrystusa: służyć - znaczy królować! Maryja - służebnica Pańska, uczestniczy w królowaniu swego Syna". 

Aby więc właściwe zrozumieć prawdę o królowaniu Maryi, trzeba odwołać się do logiki Królestwa Bożego, 

która jest zasadniczo odmienna od logiki królestw tego świata. Chrystus doznał królewskiego wywyższenia, 

dlatego że się uniżył, stał się Sługą zbawienia. Podobnie Jego Matka, stała się i jest Królową jako 

Służebnica Pańska (por. RM 41).  

A zatem tytuł „Królowa" wskazuje na stan Maryi w czasach ostatecznych jako tej, która zasiada obok swego 

Syna, Króla chwały. Tej, która uczestniczy w chwale zmartwychwstałego Chrystusa, ponieważ miała udział 

w Jego dziele zbawienia. Jeśli więc Maryję nazywamy „Królową", to przede wszystkim ze względu na jej 

Syna. Jej królewskość jest więc pośrednia. Tylko Bóg jest najwyższym i jedynym władcą, natomiast Maryja 

ma tylko władzę honorową i zleconą.  
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Jej królewska władza jest władzą miłości. Kochając Syna, najwyższego i jedynego Króla Wszechświata i 

całkowicie Mu się poddając, może Ona wszystko u Niego wyprosić i w ten sposób - w postawie nieustannej 

służby - sprawuje swoją władzę nad światem.  

   

2. MARYJA KRÓLOWĄ KRÓLESTWA POLSKIEGO  

   

A zatem mamy w niebie kochającą Matkę, która wie, czego potrzebujemy a jednocześnie przemożną 

Królową, która jest w stanie otoczyć nas skuteczną opieką. Tej szczególnej - macierzyńskiej i królewskiej 

zarazem - więzi z Maryją doświadczamy nie tylko indywidualnie, ale również wspólnotowo; jako wspólnota 

narodowa.  

   

a. Po raz pierwszy tego rodzaju doświadczenie wspólnotowe zostało oficjalnie uznane podczas szwedzkiego 

potopu. Był to zresztą nie tylko potop szwedzki, ale i kozacko-tatarski, moskiewski a nawet mołdawski. 

Rozpoczął się on w roku 1648, by ostatecznie ustąpić dopiero w 1660 roku.  

 

W maju 1648 roku - kiedy wieść o wybuchu powstania Chmielnickiego dotarła do stolicy - w Mereczu 

umierał król Władysław IV, który jako jedyny był w stanie skutecznie się mu przeciwstawić. Jeszcze w 

maju tego roku nastąpiły klęski pod Żółtymi Wodami, potem pod Korsuniem, a w czerwcu pod Piławcami. 

W tej atmosferze zebrał się w Warszawie Sejm Konwokacyjny na którym - dnia 20 listopada 1648 roku - 

pod presją Kozaków i Tatarów, którzy w tym czasie dotarli aż pod Zamość - dokonano wyboru Jana 

Kazimierza na króla Polski. Człowiek ten był gorliwym katolikiem. W roku 1640 - na osiem lat przed swoją 

elekcją - udał się do Rzymu, gdzie wstąpił do zakonu Jezuitów. Obdarzony godnością kardynała zrzekł się 

tej godności po śmierci Władysława IV.  

   

W 1654 r. Chmielnicki zawarł z Rosją układ w Perejasławiu dobrowolnie oddając olbrzymią część Ukrainy 

pod jarzmo Moskwy. Potem nastąpiło uderzenie Moskwy na północno-wschodnie ziemie Wielkiego 

Księstwa Litewskiego. Rzeczpospolita straciła województwo smoleńskie, połockie, witebskie, Inflanty. 

Rosjanie zajęli Wilno i dotarli aż pod Białowieżę, a jednocześnie Szwedzi wkroczyli do Inflant.  

   

Wkrótce w 1655 roku od strony Pomorza Zachodniego Szwedzi wkroczyli na terytorium Rzeczypospolitej. 

Gdy zajęli oni Kraków (19 października 1655 r.) Jan Kazimierz schronił się na Śląsku Opolskim. Skoro 

tylko dotarły do niego wieści o powstaniu katolickiej szlachty i akcjach górali na Podhalu, król wydał 

uniwersał wzywający cały naród do powstania przeciw najeźdźcom (18 listopada 1655 r.); (por. Edmund 

Glaza, W rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza).  

   

W ostatnich dniach oblężenia przez Szwedów Jasnej Góry wyruszył do kraju. Przez Duklę, Krosno i Łańcut 

dnia 10 lutego 1656 roku dotarł do Lwowa. Tam też zrodził się pomysł wielkiej modlitwy o pomoc Bożą w 

tragicznej sytuacji Polski. Prawdopodobnie pierwszym, który rzucił ten pomysł był Prymas Polski Andrzej 
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Leszczyński. To on - pozostając z powodu choroby na Śląsku Opolskim, w Głogówku - stał się spiritus 

movens tego wielkiego religijnego i społecznego wydarzenia. Ksiądz Prymas wysłał projekt aktu 

nuncjuszowi do Lwowa a król zaakceptował go. Ostateczny kształt aktu ślubowania powstał w wyniku 

współpracy króla, nuncjusza i członków rady królewskiej (Andrzeja Trzebickiego - podkanclerza 

koronnego, biskupa przemyskiego, i Jana Tarnowskiego - arcybiskupa lwowskiego).  

   

Sama podniosła uroczystość miała miejsce w katedrze przed obrazem matki Bożej Łaskawej, w sobotę dnia 

1 kwietnia 1656 roku. Nuncjusz papieski odprawił Mszę św. przed cudownym obrazem, natomiast - 

bezpośrednio przed Agnus Dei - król zszedł z tronu, złożył koronę i berło a po przyjęciu Komunii św. 

klęknął na najwyższym stopniu ołtarza i złożył ślubowanie. W ogromnej ciszy padły słowa ślubowania: 

„Wielka Boga-Człowieka Rodzicielko i Panno Najświętsza!..."  

   

Tydzień po królewskim ślubowaniu dotarła do Lwowa radosna wiadomość o zwycięstwie Stefana 

Czarnieckiego nad Szwedami pod Warką.  

   

Śluby lwowskie, złożone 1 kwietnia 1656 r. przez króla Jana Kazimierza III Wazę podczas potopu 

szwedzkiego były wyrazem wdzięczności za przełomowe wydarzenie tej wojny, za bohaterską obronę 

klasztoru na Jasnej Górze. Polacy połączyli swoje ocalenie z wstawiennictwem Matki Bożej, dlatego 

dostrzega się ten ścisły związek pomiędzy obroną częstochowskiego klasztoru a lwowskimi ślubami Jana 

Kazimierza (abp Stanisław Nowak).  

   

Kilka dni po swoim ślubowaniu król przybył do kościoła Jezuitów. Tam nuncjusz papieski odprawił 

nabożeństwo i na końcu Litanii Loretańskiej po raz pierwszy powtórzył trzykrotnie inwokację: Regina 

Regni Poloniae, ora pro nobis (Królowo Królestwa Polskiego, módl się za nami). Tym aktem przedstawiciel 

Ojca Świętego, w obecności króla oficjalnie ogłosił Maryję Królową Królestwa Polskiego (por. Lwowskie 

śluby króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej; w: Fronda.plBeta. Portal poświęcony).  

   

b. A o czym powinniśmy pamiętać my, ludzie żyjący 360 lat po tamtych wydarzeniach? Czy mają one 

jeszcze jakieś znaczenie dla nas dzisiaj? Tak, ponieważ ślubowanie zyskało w religijnej i narodowej 

świadomości Polaków wyjątkową rangę duchową. Akt ten zachował po dziś dzień swoją żywotność. On 

dalej wzywa nas do dwojakiego rodzaju odpowiedzi. Z jednej strony do synowskiego zawierzenia Maryi, z 

drugiej strony do jej naśladowania.  

   

Najpierw winniśmy zawierzyć nasze życie Maryi Królowej Korony Polskiej, abyśmy mogli rozwijać się 

jako królewski Lud Boży. Następnie winniśmy Ją naśladować. Co to znaczy? Jasną odpowiedź na to pytanie 

znajdziemy w encyklice Piusa XII Ad caeli Reginam: „Niech każdy, wedle swych warunków, stara się pilnie 

i bez ustanku odtwarzać w swej duszy i wyrażać w postępowaniu wspaniałe cnoty niebiańskiej Królowej i 

naszej najmilszej Matki. To zaś sprawi, że ci, którzy mienią się chrześcijanami, przez cześć i naśladowanie 

takiej Królowej i Matki, poczują się wreszcie prawdziwymi braćmi i, zaniechawszy zawiści oraz zbytniej 

żądzy posiadania, zaczną krzewić miłość społeczną, szanować prawa słabszych i miłować pokój. Niech więc 

nikt nie uważa się za syna Maryi i nie sądzi, że łatwo dostanie się pod Jej najłaskawszą opiekę, jeśli za Jej 
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wzorem nie wyróżni się sprawiedliwością, łagodnością i czystością, i nie będzie dążył do prawdziwego 

braterstwa nie tylko nie krzywdząc ani szkodząc, ale pomagając i niosąc pociechę...".  

   

Niech to wystarczy na dzisiaj. Na koniec chciałbym tylko wyrazić moją ufność w to, że kościół św. 

Małgorzaty na Śródce stanie się od dnia dzisiejszego miejscem szczególnej modlitwy najpierw członków 

Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, następnie wszystkich Kresowian 

zamieszkujących nasz region, wreszcie - także tych Poznańczyków, którzy doceniają wstawiennictwo Matki 

Bożej Łaskawej ze Lwowa, Królowej Korony Polskiej.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

A zatem:  

   

„Bądź pozdrowiona, bez zmazy poczęta,  

W której przedwieczne zamieszkało Słowo,  

Bądź pozdrowiona, o Maryjo święta, 

Bądź pozdrowiona, Królowo!..."  

(Teofil Lenartowicz, Salve Regina)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Jubileusz wolontariatu, 13.10.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Na służbie miłości. Jubileusz wolontariatu i dziękczynienie za kanonizację 

Matki Teresy z Kalkuty (Katedra Poznańska - 13.10.2016).  

   

Dzisiejszego wieczoru spotykamy się na Eucharystii z okazji jubileuszu wolontariatu oraz na dziękczynieniu 

za kanonizację Matki Teresy z Kalkuty. Obie te okoliczności - przeżywane w Roku Miłosierdzia - 

uświadamiają nam, że im bardziej Kościół służy miłości, tym bardziej staje się czytelnym „znakiem i 

narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego" (Lumen gentium, 1).  

   

   

1. WOLONTARIAT  

   

a. Tak więc pierwszym tematem jest chrześcijański wolontariat. W orędziu wygłoszonym w 2001 roku - na 

zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu - św. Jan Paweł II powiedział: „Cóż takiego skłania 

wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który 

przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu - swemu bliźniemu. Jest to bez mała prawo istnienia. 

Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, 
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czego dokonał. Z tego właśnie powodu wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi 

na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, 

uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu 

prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie 

innym" (Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie Papieża na zakończenie 

Międzynarodowego Roku Wolontariatu (Watykan, 05.12.2001).  

   

Wolontariat, rodząc się z wiary i będąc przez nią stałe ożywiany, winien „stanowić połączenie umiejętności 

zawodowych i autentycznej miłości, pozwalającej wszystkim, którzy w nim uczestniczą, «aby postawę 

zwykłej filantropii wynosili na wyżyny miłości Chrystusa; aby każdego dnia, mimo trudów i zmęczenia, 

odnawiali w sobie świadomość godności każdego człowieka; aby starali się odkrywać potrzeby ludzi i 

wytyczać - jeśli to konieczne - nowe drogi tam, gdzie potrzeby są pilniejsze, zaś słabsi wymagają większej 

uwagi i pomocy»" - uczył św. Jan Paweł II (Ecclesia in Europa, 85).  

   

b. Dla młodych - uczył papież Benedykt XVI - wolontariat to szkoła życia i solidarności. Szkoła, która uczy 

gotowości do dawania nie tylko czegoś, ale dawania samych siebie. Antykulturze śmierci, która wyraża 

się na przykład w narkotykach, przeciwstawia on miłość, która nie szuka siebie samej, ale która właśnie w 

gotowości utracenia siebie dla drugiego jawi się jako kultura życia (por. Deus Caritas est, 30; ).  

   

Wolontariat chrześcijański jest samarytańską służbę: „Wolontariusz winien realizować program dobrego 

Samarytanina. Ten program to ‘serce, które widzi [...], gdzie potrzeba miłości i działa konsekwentnie'. 

Chrześcijańscy wolontariusze powinni zatem posiadać serca i oczy wrażliwe na potrzeby i cierpienia 

bliźnich, pamiętając przy tym, że nie powinni „zadowalać się tylko wydajnością techniczną czy 

rozwiązywaniem problemów i trudności materialnych" (Benedykt XVI, Świadkowie ewangelicznej miłości. 

Przemówienie do uczestników 17. sesji plenarnej Papieskiej Rady „Cor Unum" (29.02.2008).  

   

Wolontariat to jeden z filarów duszpasterskiej działalności Kościoła: „W hospicjach, schroniskach dla 

bezdomnych, dla uzależnionych, dla samotnych matek i ofiar przemocy działają ludzie gotowi poświęcić 

swój czas dla służby innym. Niosą też pomoc chorym, samotnym, rodzinom wielodzietnym i cierpiącym 

biedę, osobom upośledzonym fizycznie lub umysłowo. Organizowane są ośrodki interwencji kryzysowej i 

instytucje służące pomocą osobom przeżywającym różnorakie trudności życiowe. Nie można nie doceniać 

dzieła tych, którzy wzorują się na przykładzie ewangelicznego Samarytanina. Trzeba to dzieło wspierać i 

animować" (Benedykt XVI, Przemówienie do III grupy biskupów z Polski przybyłych „ad limina", Watykan 

- 17.12.2005).  

W rozumieniu tego samego papieża, wolontariat to istotny wymiar misji Kościoła, dlatego należy dbać o to, 

by nie zatracił on swojej chrześcijańskiej tożsamości. O to, by wolontariat i kościelna posługa 

charytatywna nie stały się zwyczajną ludzką filantropią, zrodzoną z litości, czy z odruchu solidarności 

społecznej, ale by zachowały swój nadprzyrodzony charakter: „Jest zatem bardzo ważne, aby działalność 

charytatywna Kościoła jaśniała wciąż swym blaskiem i nie rozpłynęła się w zwyczajnej organizacji 

asystencjalnej, stając się po prostu jedną z jej odmian" (Deus Caritas est, 31).  

„Chrześcijańska działalność charytatywna musi być niezależna od partii i ideologii. Nie jest środkiem do 

zmieniania świata w sposób ideologiczny i nie pozostaje na usługach światowych strategii, ale jest 

aktualizacją tu i teraz miłości, której człowiek potrzebuje zawsze. Czasy obecne, zwłaszcza począwszy od 
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XIX wieku, są zdominowane przez różne nurty filozofii postępu, której formą najbardziej radykalną jest 

marksizm. Częścią strategii marksistowskiej jest teoria zubożenia: kto w sytuacji niesprawiedliwej władzy - 

utrzymuje ona - pomaga człowiekowi przez dzieła charytatywne, faktycznie służy aktualnemu systemowi 

niesprawiedliwości, sprawiając, że jawi się, przynajmniej do pewnego stopnia, jako znośny. W ten sposób 

jest hamowany potencjał rewolucyjny, a więc blokuje się przemiany ku lepszemu światu. Dlatego też caritas 

jest kontestowana i atakowana jako system zachowawczy. W rzeczywistości jest to filozofia nieludzka. 

Człowiek, który żyje teraz jest poświęcany molochowi przyszłości - przyszłości, której realne nadejście 

pozostaje co najmniej wątpliwe. Wprawdzie nie można promować nadawania światu ludzkiego kształtu, 

chwilowo rezygnując z postępowania po ludzku. Możemy mieć udział w kształtowaniu lepszego świata 

jedynie wtedy, gdy spełniamy dobro teraz i osobiście, z pasją i wszędzie tam, gdzie możemy, niezależnie od 

strategii i programów partii. Program chrześcijański - program dobrego Samarytanina, program Jezusa - to 

„serce, które widzi". Takie serce widzi, gdzie potrzeba miłości i działa konsekwentnie. Oczywiście, gdy 

działalność charytatywna jest podejmowana przez Kościół jako inicjatywa wspólnotowa, ze 

spontanicznością jednostki musi być połączone również programowanie, przewidywanie, współpraca z 

innymi podobnymi instytucjami" (Deus Caritas est, 31).  

   

Specyficzny rodzaj wolontariatu jakim jest wolontariat Światowych Dni Młodzieży został nazwany przez 

Benedykta XVI „służbą miłości": „Jestem pewien, że to doświadczenie wolontariuszy wzbogaciło 

wszystkich w życiu chrześcijańskim, które w gruncie rzeczy jest służbą miłości. Pan przemieni wasze 

nagromadzone zmęczenie, troski i ciężary wielu chwil w owoce cnót chrześcijańskich: cierpliwość, 

łagodność, radość z dawania siebie innym, gotowość do pełnienia woli Bożej. Kochać to służyć, służba zaś 

daje wzrost miłości. Myślę, że jest to jeden z najpiękniejszych owoców waszego wkładu do Światowego 

Dnia Młodzieży. Ale te owoce zbieracie nie tylko wy, lecz cały Kościół, który - jako tajemnica wspólnoty - 

bogaci się wkładem każdego ze swych członków. Teraz, gdy powracacie do swego zwykłego życia, 

zachęcam was do zachowania w swych sercach tego radosnego doświadczenia i do wzrastania z każdym 

dniem coraz bardziej w darze z samych siebie dla Boga i ludzi" (Benedykt XVI, Przemówienie do 

wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży, Madryt - 21.08.2011).  

   

c. Myśl o wolontariacie należy też do jednego z fundamentalnych tematów nauczania papieża Franciszka. 

Podczas Mszy św. inaugurującej swój pontyfikat nazwał on poniekąd swoje zadanie wobec świata jako 

zadanie wolontariusza, który pragnie: „przyjąć z miłością i czułością całą ludzkość, zwłaszcza 

najuboższych, najsłabszych, najmniejszych, tych, których św. Mateusz opisuje w sądzie ostatecznym z 

miłości: głodnych, spragnionych, przybyszów, nagich, chorych, w więzieniu (por. Mt 25, 31-46)".  

   

Na uwagę zasługują też jego słowa skierowane na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Rio de 

Janeiro. Ojciec Święty podziękował wówczas wszystkim wolontariuszom za „wiele małych gestów, które 

uczyniły ten Dzień niezapomnianym doświadczeniem wiary. Powołując się na słowa zaczerpnięte z Dziejów 

Apostolskich mówił: „Przez uśmiech każdego z was, uprzejmość, gotowość posługi udowodniliście, że 

więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu (Dz 20,35)". Pełniona w duchu chrześcijańskim służba 

wolontariuszy przywodzi papieżowi Franciszkowi nie tylko porównanie ze służbą samarytańską, ale także z 

misją św. Jana Chrzciciela, polegającą na przygotowaniu drogi Jezusowi, aby „wszyscy mogli poznać, 

spotkać i pokochać Pana".  

Tego rodzaju służba zasługuje na wielką wdzięczność Kościoła i na jego pamięć.  
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2. ŚW. MATKA TERESA (1910-1997)  

Tyle o pierwszej sprawie, a teraz druga, czyli św. Matka Teresa z Kalkuty, tj. przykład bezinteresownej 

służbie drugiemu człowiekowi, szczególnie temu najsłabszemu i najbiedniejszemu. „Matka Teresa przez 

całe swoje życie była hojną szafarką Bożego miłosierdzia, stając się dyspozycyjną dla wszystkich poprzez 

przyjęcie i obronę życia ludzkiego, zarówno nienarodzonego jak i opuszczonego i odrzuconego. 

Zaangażowała się w obronę życia nieustannie głosząc, że ‘ten kto się jeszcze nie narodził jest najsłabszym, 

najmniejszym, najbiedniejszym'. Pochylała się nad osobami konającymi, pozostawionymi, by umrzeć na 

poboczu drogi, uznając godność, jaką obdarzył je Bóg; mówiła możnym ziemi, aby uznali swoje winy w 

obliczu przestępstw ubóstwa, które sami stworzyli. Miłosierdzie było dla niej ‘solą' nadającą smak każdemu 

z jej dzieł oraz ‘światłem' rozjaśniającym ciemności tych, którzy nie mieli nawet łez, aby opłakiwać swoje 

ubóstwo i cierpienie" (Papież Franciszek, Homilia wygłoszona podczas kanonizacji św. Matki Teresy z 

Kalkuty - 4.09.2016).  

   

Chociaż zostawiła ona po sobie ponad 5,4 tys. różnych tekstów m.in. do rodzin, dzieci, teologów, zakonnic i 

zakonników), to akademicka teologia jej nie interesowała. Interesowała ją wyłącznie kontemplacyjna 

refleksja oraz miłość bliźniego. Jej działalność kontynuuje dzisiaj ok. sześciu tysięcy sióstr, braci i księży z 

jej rodziny zakonnej.  

   

Trzeba pamiętać o tym, że Matka Teresa miała całkowicie misyjne nastawienie. Pragnęła przybliżyć ludzi 

do Boga niezależnie od ich religii, rasy, czy narodowości. Początkowo myślała, że musi nawracać ludzi, lecz 

w późniejszym okresie uświadomiła sobie, że ludzi musi tylko kochać i przekazywać im czułość Boga. 

Uważała, że wtedy sama miłość ich nawróci, jeśli zechce - mówił o niej ks. Leo Maasburg, austriacki 

kapłan, który przez wiele lat towarzyszył Matce Teresie w Indiach, Rzymie oraz w innych jej licznych 

podróżach.  

   

b. Jej służba miłości nie była usiana różami. Matka Teresa cierpiała nie tylko fizycznie, ale również 

doświadczała wielu cierpień duchowych. „Ojcze - pisała - od roku 49 albo 50 to straszliwe poczucie pustki - 

ta niewypowiedziana ciemność - ta nieustanna tęsknota za Bogiem, która przyprawia mnie o ten ból w 

głębi serca. Ciemność jest taka, że naprawdę nic nie widzę - ani umysłem, ani rozumem. Miejsce Boga w 

mojej duszy jest puste. Nie ma we mnie Boga. Kiedy ból tęsknoty jest tak wielki - po prostu tęsknię i tęsknię 

za Bogiem - i wtedy jest tak, że czuję: On mnie nie chce, nie ma Go tu (...). Czasem słyszę po prostu, jak 

może serce krzyczy: Mój Boże! i nic więcej się nie dzieje. To tortury i cierpienie, których nie potrafię 

wytłumaczyć" (z listu do o. J. Neusnera, z roku 1961). Teologowie bez trudu rozpoznają tu opisaną przez 

św. Jana od Krzyża tzw. ciemną noc wiary - z tą różnicą, że według niego jest ona elementem 

przejściowym, etapem duchowego oczyszczenia, zaś u Matki Teresy owa noc trwała prawie pół wieku, z 

jedną, niespełna miesięczną przerwą...  

   

Początkowo doświadczenie ciemności Matkę Teresę zaskoczyło, była oszołomiona i wystraszona. Najpierw 

przypisywała tę nieobecność swojej grzeszności. Dopiero z czasem zaczęła rozumieć, że to doświadczenie 

jest istotnym elementem wcielania w życie jej misji. Uznała, że jej wewnętrzna agonia jest śladem, jaki w jej 

duszy zostawiła męka Chrystusa. Dlatego tak bardzo chciała wejść w fizyczne i duchowe cierpienie 
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najuboższych z ubogich, niechcianych, niekochanych, odtrąconych - w ich umieraniu przeżywała Kalwarię 

Jezusa (por. ks. Paweł Siedlanowski, Święta od ciemności).  

   

„Jeśli kiedykolwiek będę Świętą - na pewno będę Świętą od „ciemności". Będę ciągle nieobecna w Niebie - 

aby zapalić światło tym, którzy są w ciemności na ziemi" - powiedziała w jednym ze swoich osobistych 

wyznań (por. Matka Teresa. „Pójdź, bądź moim światłem". Prywatne pisma „Świętej z Kalkuty". 

Opracowanie i komentarz Brian Koledejchuk MC, tłum. M. Romanek, Kraków 2008).  

   

c. „Jej misja na obrzeżach miast i na peryferiach egzystencjalnych - mówił papież Franciszek podczas jej 

kanonizacji - pozostaje dzisiaj jako wymowne świadectwo bliskości Boga wobec najuboższych z ubogich. 

Dzisiaj przekazuję tę symboliczną postać kobiety i osoby konsekrowanej całemu światu wolontariatu: 

niech ona będzie waszym wzorem świętości! Niech ta niestrudzona pracownica miłosierdzia pomaga nam 

zrozumieć coraz bardziej, że naszym jedynym kryterium działania jest bezinteresowna miłość, wolna od 

wszelkiej ideologii i od wszelkich ograniczeń, skierowana do wszystkich niezależnie od języka, kultury, 

rasy czy religii. Matka Teresa lubiła mawiać: „ Być może nie znam ich języka, ale mogę się uśmiechnąć". 

Nieśmy w sercu jej uśmiech i obdarzajmy nim tych, których spotkamy na naszej drodze, zwłaszcza 

cierpiących. W ten sposób otworzymy perspektywy radości i nadziei wielu ludziom przygnębionym oraz 

potrzebującym zrozumienia i czułości" (Papież Franciszek, Homilia wygłoszona podczas kanonizacji św. 

Matki Teresy z Kalkuty - 4.09.2016).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na zakończenie pomódlmy się słowami samej św. Matki Teresy:  

   

„Panie, otwórz nasze oczy,  

abyśmy w naszych braciach i siostrach  

Ciebie rozpoznali.  

   

Panie, otwórz nasze uszy,  

abyśmy usłyszeli plącz i wołanie głodnych,  

zmarzniętych, przerażonych  

i zgnębionych.  

   

Panie, otwórz nasze serca,  
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abyśmy potrafili kochać siebie  

tak jak Ty nas kochasz.  

   

O Boże, daj nam, proszę,  

dar z wszystkich, jakie znamy, najcenniejszy:  

serce przepełnione miłością do Chrystusa.  

Amen".  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielka Pokuta, 15.10.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Żeś jak lód stopił grzechy moje. Wielka Pokuta (Jasna Góra - 15.10.2016).  

   

W dniu dzisiejszym na Jasnej Górze trwa „Wielka Pokuta", czyli przebłaganie za wszystkie grzechy 

popełnione w naszej Ojczyźnie. Każdy z nas jest tutaj wezwany do tego, aby przeprosić Boga za grzechy 

indywidualne i społeczne. Przez „Wielką Pokutę" pragniemy zmienić bieg historii każdego z nas i naszej 

Ojczyzny.  

   

„Całe życie ludzi, czy to jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia się jako walka, i to walka dramatyczna, 

między dobrem i złem, między światłem i ciemnością. Co więcej, człowiek odkrywa, że jest niezdolny 

zwalczać skutecznie o własnych siłach napaści zła... Ale sam Pan przyszedł, aby człowieka uwolnić i 

umocnić, odnawiając go wewnętrznie" (Gaudium et spes, 13). Tylko w tym kontekście napięć i konfliktów, 

właściwych upadłej naturze ludzkiej, można podejmować refleksję nad grzechem osobistym i społecznym. 

Nam pokutą indywidualną i społeczną.  

1. POKUTA INDYWIDUALNA  

   

Grzech ma zasadniczo i istotowo charakter osobisty i osobowy. Jest to zawsze określony czyn osobowy, 

który - jako niezgodny z prawem moralnym - sprzeciwia się woli Boga. Grzech jest więc w najszerszym 

tego słowa znaczeniu niesprawiedliwością. W ślad za tą niesprawiedliwością idzie zerwanie więzi z 

Bogiem.  

   

a. nawrócenie  

W celu przywrócenia zerwanej więzi z Bogiem potrzebna jest nam pokuta, która - po pierwsze - zakłada 

nawrócenie. Zakłada nawrócenie czyli nic innego jak przemianę ducha, która ma skierować nas ku Bogu. Są 

to zresztą dwa podstawowe elementy nauki płynącej z przypowieści o synu marnotrawnym, zagubionym i 

odnalezionym. Zakłada ono zastanowienie się nad sobą i decyzję powrotu do Ojca. Pojednanie nie jest 

możliwe bez przyjęcia tych podstawowych dla nawrócenia postaw.  
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Kiedy syn marnotrawny otrzymał przypadającą mu część majątku a potem „odjechał w dalekie strony i tam 

roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie", dopiero głód i niedostatek w obcej krainie zmusił go do refleksji.  

   

„Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu 

ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; 

już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników.  

   

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się 

głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, 

zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem".  

   

Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień 

na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, 

ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić" (Łk 15,17-24).  

 

Syn marnotrawny zaczyna się zastanawiać i uświadamia sobie, że pomylił się i że w domu ojca było mu 

znacznie lepiej. Dziedzictwo, które otrzymał od ojca, było pewnym zasobem dóbr materialnych; jednakże 

ważniejsza od tych dóbr była godność syna w domu ojca. Utrata owych dóbr, musiała mu uświadomić także 

tę utraconą godność. Nie myślał o niej w przeszłości, kiedy domagał się od ojca swojej części majątku, 

ażeby pójść w świat. I zdaje się nie uświadamiać sobie tego nawet i teraz, kiedy mówi do siebie: „Iluż to 

najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę!" Mierzy siebie miarą tych dóbr, 

które stracił, których „nie ma", podczas gdy najemnicy w domu jego ojca „mają". Słowa te świadczą przede 

wszystkim o jego stosunku do dóbr materialnych, ale pod powierzchnią tych słów kryje się świadomość 

zmarnowanego synostwa.  

   

I wtedy przychodzi decyzja: „Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 

Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z 

najemników" (Łk 15, 18 n.). Te słowa odsłaniają głębiej sprawę najistotniejszą. W synu marnotrawnym 

poprzez sytuację „materialną", w jakiej się znalazł na skutek własnej lekkomyślności, dojrzało poczucie 

utraconej godności. Kiedy decyduje się pójść z powrotem do domu rodzinnego i prosić ojca o przyjęcie - już 

nie na prawach syna, ale na prawach najemnika - zdaje się działać ze względu na głód i nędzę, w jaką 

popadł, jednakże motyw ten jest przeniknięty świadomością głębszej utraty; być najemnikiem w domu 

własnego ojca, to z pewnością głębokie upokorzenie i wstyd. Uświadamia sobie, że nie ma prawa do 

niczego więcej, jak do stanu najemnika w domu swojego ojca. W centrum świadomości syna 

marnotrawnego znalazło się poczucie utraconej godności, tej, która wynikała ze stosunku syna do ojca. I z 

tak podjętą decyzją wyrusza w drogę.  

   

b. skrucha  
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Pierwszy warunek pokuty, jakim jest nawrócenie zakłada drugi a jest nim skrucha. Pokuta oznacza również 

skruchę. Mówi o tym upomnienie Jezusa: „Jeśli brat twój ... żałuje, przebacz mu! I jeśliby siedem razy na 

dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: «Żałuję tego», przebacz mu!".  

   

Skrucha jest prawdziwą przemianą duszy ludzkiej. Przepięknym echem tego rodzaju skruchy jest psalm 51 

Miserere:  

   

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,  

w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!  

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy  

i oczyść mnie z grzechu mojego!  

Uznaję bowiem moją nieprawość,  

a grzech mój jest zawsze przede mną.  

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem  

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, [...]  

   

Odwróć oblicze swe od moich grzechów  

i wymaż wszystkie moje przewinienia!  

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste  

i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! (Ps 51,3-6.11-12).  

   

Tego rodzaju prośba - w sposób świadomy lub nieuświadomiony - wznosi się do Boga przed każdą 

spowiedzią ze skruszonego serca penitenta.  

   

„Rzetelne wyznanie grzechów ponadto zaprawia penitenta do pokory, do uznania własnej słabości, a 

jednocześnie do uświadamiania sobie konieczności Bożego przebaczenia oraz ufności w to, że łaska Boża 

może przemienić życie. [...] Nie zapominajmy, że bardzo wiele nawróceń i wiele prawdziwie świętych 

egzystencji rozpoczęło się w konfesjonale! Pokuta i słowa: «Odpuszczam ci grzechy», stanowią wreszcie 

prawdziwą lekcję miłości i nadziei, dzięki której wzrasta pełne zaufanie do Boga Miłości, objawionego w 

Jezusie Chrystusie, odpowiedzialność i zaangażowanie w nieustanne nawracanie się" (Benedykt XVI, W 

kwestii zła w człowieku i historii ostatnie słowo należy do Boga. Przemówienie do uczestników kursu dla 

spowiedników zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską - 25 III 2011).  

   

c. czynienie pokuty  

   

W trzecim wreszcie znaczeniu pokuta jest przejściem od postawy nawrócenia i skruchy w gest ujawniający 

się na zewnątrz: jest to czynienie pokuty. Czynić pokutę - do czego nakłaniał Jan Chrzciciel - znaczy przede 

wszystkim przywrócić harmonię zburzoną przez grzech; zmienić kierunek postępowania kosztem ofiary.  
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Ojcowie Kościoła domagali się odbywaniu ciężkiej pokuty jeszcze przed otrzymaniem rozgrzeszenia. Nie 

wchodziła przy tym w grę żadna idea „zrównoważenia" zła grzechu. Przebaczenie grzechów jest absolutnie 

darmowym darem Boga. Pokuta - której istotę stanowił ból odsunięcia od Komunii świętej, wstyd 

oddzielenia od wspólnoty oraz liczne posty i modlitwy - miała grzesznikowi dopomóc do osiągnięcia 

autentycznego żalu za grzechy oraz miała leczyć rany, jakie każdy grzech pozostawia po sobie w duszy 

człowieka. Nawet najcięższa pokuta nie zrównoważy zła grzechu ani nie wysłuży Bożego przebaczenia. 

Boże przebaczenie całkowicie przekracza zasługi moich czynów (a nawet wyczynów) pokutnych. Nigdy 

bym nie mógł pojednać się z Bogiem, gdyby On sam - suwerennym aktem swojego miłosierdzia - nie 

zechciał przygarnąć mnie do siebie (por. O. Jacek Salij, Na czym polega pokuta?, w: Idziemy, 1.04.2007 ).  

   

Święty Tomasz z Akwinu, pisał, że pokuta za grzechy ma dwa cele. Po pierwsze, pomaga mi zrozumieć zło 

mojego grzechu. My często nie dostrzegamy niczego nagannego w naszych grzechach i dopiero dzięki 

pokucie możemy oprzytomnieć i całym sercem uznać dezaprobatę, jaką dla mojego grzechu żywi Bóg. 

Drugim celem pokuty jest zniszczenie w sobie złych nawyków, jakie się we mnie ukształtowały w wyniku 

grzesznego życia. Inaczej mówiąc, drugim celem pokuty jest leczenie ran, które pozostawił w nas nasz 

grzech.  

   

Pokuta chrześcijańska jest wtedy autentyczna, gdy wypływa z miłości, a nie jedynie z lęku. Gdy polega na 

poważnym wysiłku ukrzyżowania „starego człowieka", aby mógł się narodzić „nowy" za sprawą Chrystusa. 

Gdy będzie naśladowaniem Chrystusa, który będąc niewinny wybrał drogę ubóstwa, cierpliwości, surowości 

i drogę życia pokutnego (Adhortacja „Reconciliatio et penitentia", 26).  

   

„Żaden czyn cnoty nie może być skuteczny, jeśli z niego nie ma pożytku także dla innych... Więc, pomimo 

że przechodzisz dzień na czczo, pomimo, że śpisz na twardej ziemi, sypiesz popiół i wciąż wzdychasz; jeśli 

nie czynisz dobra innym, nie robisz niczego wielkiego" (św. Jan Chryzostom).  

2. POKUTA WSPÓLNOTOWA  

   

a. Grzech - w swoim podstawowym znaczeniu - jest zawsze aktem konkretnej osoby, aktem wolności 

pojedynczego człowieka, nie zaś całej grupy czy wspólnoty. Ale jednocześnie grzech indywidualny dotyka 

innych ludzi i szkodzi równocześnie życiu społecznemu, wprowadzając i potęgując w nim nieład, osłabiając 

jego jedność. A zatem grzech indywidualny posiada zawsze wymiar społeczny. Dzieje się tak, dlatego że 

wola każdego człowieka jest uwarunkowana społecznie, a także dlatego, że grzech wywiera wpływ na same 

struktury społeczne, które w ten sposób są „jakby naznaczone przez grzech człowieka i stają się przeciwne 

Ewangelii". Ten społeczny aspekt grzechu ujawnia, że grzech nie jest jedynie zwykłym złamaniem jakiegoś 

prawa, ale że staje się on barierą w postępie ludzkości. 

 

Suma grzechów osobistych, popełnionych przez wiele osób, tworzy grzeszne struktury społeczne i sytuacje 

grzechu. Grzech społeczny jest czymś więcej niż prostą sumą grzechów osobistych, jest jakby nową „quasi-

antywartością". Podobnie jak dobro wspólne nie jest prostą sumą dóbr indywidualnych, ale nową „quasi-

jakością". 

 

Nigdy nie wolno przeciwstawiać grzechu społecznego grzechowi osobistemu, mówiąc, że są grzechy 
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osobiste (indywidualne), które popełnia pojedynczy człowiek, i są jednocześnie grzechy społeczne, których 

podmiotem jest społeczność. Grzech osłabia społeczeństwo w jego podstawach, gdyż wnika w struktury 

społeczne oraz hamuje i utrudnia rozwój ludzkiej wspólnoty. W ten sposób stosunki społeczne ogarnięte 

przez grzech stają się okazjami do grzechu i pokusami. Skłaniają one do grzechu, ale nie zmuszają do niego 

i nie są grzechem same w sobie. Niesprawiedliwe warunki społeczne i sytuacje permisywne mogą być 

nazywane grzesznymi - grzechami społecznymi, grzechami strukturalnymi - tylko przez analogię. To 

człowiek grzeszy, a nie struktura. 

 

Pojęcie „grzech społeczny" ma przynajmniej potrójne znaczenie. Po pierwsze, grzech każdego człowieka 

dotyczy w jakiś sposób innych, ponieważ narusza ludzką solidarność; wpływa mniej lub bardziej wyraźnie 

na całą rodzinę ludzką. W takim znaczeniu każdemu grzechowi można przypisać charakter społeczny. 

 

Po drugie, niektóre grzechy są skierowane wprost przeciwko bliźniemu. Są one wyraźnym zaprzeczeniem 

miłości bliźniego w przypadku, kiedy grzesznik bezpośrednio krzywdzi innych przez swoje wykroczenia. 

Istnieje wiele tego rodzaju wykroczeń. Są to czyny popełnione przeciwko sprawiedliwości bądź to w 

odniesieniach osoby do osoby, bądź osoby do wspólnot, bądź też wspólnoty do osoby, czyny przeciwko 

prawom osoby ludzkiej, poczynając od prawa do życia, nie wyłączając prawa nie narodzonych, czyny 

przeciwko nietykalności fizycznej, czyny przeciwko wolności drugiego człowieka, zwłaszcza przeciwko 

najwyższej wolności, jaką jest wolność wyznawania wiary w Boga i wielbienia Go. Nadto czyny przeciwko 

godności i czci bliźniego. 

 

Społeczny może być też grzech popełniony czynem lub zaniedbaniem ze strony przywódców politycznych, 

ekonomicznych, związkowych, jeśli mając po temu władzę, nie angażują się z roztropnością w dzieło 

ulepszania czy przemiany społeczeństwa według wymogów i możliwości na danym etapie dziejów, a także 

ze strony pracowników, którzy nie dopełniają obowiązku obecności i współpracy w budowaniu 

przedsiębiorstwa dobrobytu dla nich, dla rodzin i dla całego społeczeństwa. 

 

Po trzecie, skutki grzechu społecznego niszczą relacje pomiędzy różnymi wspólnotami ludzkimi. Stosunki te 

często nie są zgodne z zamysłem Boga, który pragnie, aby na świecie panowała sprawiedliwość, wolność i 

pokój wśród jednostek, grup i narodów. Przykładem grzechu społecznego - w takim rozumieniu - może być 

walka klas, która zawsze stanowi zło społeczne, albo uporczywe przeciwstawianie się bloków państw innym 

blokom, jednego narodu - innemu narodowi, jednych grup - innym grupom w łonie tego samego narodu.  

   

Ten społeczny wymiar grzechu może przybrać również postać sprzężenia zwrotnego. Z jednej strony grzech 

niszczy struktury społeczne, z drugiej zaś strony stosunki społeczne skażone grzechem stanowią pokusę dla 

nowego zła. A więc nie tylko jednostka popełniająca zło moralne wpływa destrukcyjnie na społeczność, ale 

i społeczność żyjąca niezgodnie z zasadami moralnymi emanuje swym złym wpływem na jednostkę. 

Jednostka przyjmuje chore oceny i kryteria, jakimi kieruje się określona społeczność czy grupa.  

   

Niektóre społeczeństwa posuwają się jeszcze dalej, stwarzając taki system gospodarczy, w którym człowiek 

pozostaje w stałej i daleko posuniętej zależności od pracodawcy. Stawia się przy tym przed człowiekiem 

takie zadania, których nie jest on w stanie wykonać, lub stwarza się mu takie warunki życia i konstruuje 

takie ustawodawstwo, że nie jest on w stanie żyć uczciwie czy wręcz dochodzi do przekonania, że życie 

uczciwe jest niemożliwe albo co najmniej nie ma sensu.  

   

W takich warunkach człowiek ulega stopniowej, systematycznej i niemal niedostrzegalnej demoralizacji, 

staje się niezdolny do skutecznego zwalczania o własnych siłach agresji zła. Żyje więc w ciągłym grzechu 
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lub co najmniej w ciągłej świadomości przekraczania prawa i w ciągłym lęku przed odpowiedzialnością. 

Nie mogąc zachować norm moralnych, a przynajmniej nie posiadając możliwości ich jasnego rozeznania, 

popada w stan obojętności wobec grzechu, zatraca odpowiedzialność moralną.  

A jednocześnie trzeba podkreślić to, że chociaż grzech sięga głębi człowieka i przenika struktury społeczne, 

a przez to uniemożliwia skuteczne budowanie wspólnoty ludzkiej, nie jest on jednak w historii zbawienia 

czymś najważniejszym, czymś, co ma zwyciężyć. Na stwierdzeniu faktu grzechu nie kończy się biblijne 

orędzie o grzechu. Słowo Boże nie tylko uczy, że grzech jest, że człowiek może zgrzeszyć, ale także tego, że 

Bóg chce i może człowieka wyzwolić z grzechu. Odkupienie jest synonimem miłości potężniejszej niż 

grzech, niż śmierć. Tej miłości nie może udaremnić żaden grzech ani żadna niewierność jednostek, narodów 

czy całej ludzkości. Ta miłość odnosi ostateczne zwycięstwo w dziejach ludzkiego grzechu, dlatego też 

Kościół - głosząc naukę o grzechu - mówi jednocześnie o Bogu przebaczającym i wskazuje drogę powrotu 

do Niego.  

   

Dlatego też Kościół nawołuje czasami do pokuty społecznej, przypominając nam, że pokuta indywidualna 

nie wystarcza. Są grzechy zbiorowe, gdy ludzie publicznie grzeszą. A więc potrzebna jest pokuta publiczna 

za publicznie popełniane grzechy, za które odpowiada społeczeństwo, bo je pochwala, nie protestuje 

przeciwko nim, nic nie czyni w tym kierunku, aby nie działa się niesprawiedliwość, różne zbrodnie, zupełne 

lekceważenie Pana Boga. Nikt się na to nie oburza. Na tym polega społeczny grzech. Chociaż ja tego nie 

czyniłem, nie powiedziałem, jednak potrzeba by wszyscy razem odpowiadali za społeczne zło i publicznie 

czynili pokutę. Taka pokuta może być denerwująca dla innych. Ale pokutowanie, które byłoby przez nas 

społecznie czynione, jest właśnie potrzebne, aby ci, którzy się zupełnie nie denerwują i z największym 

spokojem Pana Boga obrażają, zaczęli się denerwować, i stracili ten „spokój grzechu". Musimy się modlić, 

aby ktoś zdobył się na taką pokutę (Ks. Woźny).  

   

b. Pokuta społeczna nie ma nic wspólnego z grzechem pokoleniowym. W niektórych grupach 

charyzmatycznych i środowiskach związanych z celebrowaniem Mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie 

względnie nabożeństw o uzdrowienie pojawiła się myśl o tzw. „grzechach pokoleniowych" i „uzdrowieniu 

międzypokoleniowym".  

   

U podstaw mówienia o grzechu pokoleniowym leży przekonanie, że grzechy przodków wywierają wpływ na 

życie obecnie żyjących członków ich rodziny. Wpływ ten może mieć wymiar duchowy i cielesny, wyrażać 

się np. w postaci jakiejś choroby, może też być powodem kłopotów w dziedzinie psychiki i niepowodzeń w 

życiu małżeńskim czy rodzinnym. Obciążenie grzechem dziedziczonym po przodkach - według 

zwolenników tej teorii - domaga się uwolnienia człowieka, które dokonuje się w modlitwie o uzdrowienie 

lub przez egzorcyzm.  

   

W tej materii Kościół od samego początku naucza, że grzech jest zawsze czymś osobistym i wymaga 

decyzji woli. Podobnie jest z karą za grzech. Każdy osobiście ponosi karę za swój grzech. Wyraźnie pisze o 

tym św. Paweł w Liście do Rzymian, że „każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu" (Rz 14,12). 

Człowiek nie ponosi kary za niepopełniony czyn, np. za grzech prapradziadka. Zadośćuczynić i pokutować 

trzeba za swoje własne grzechy (zob. KKK 1459).  
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Jedynym grzechem, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie jest grzech pierworodny, co wyraźnie 

podkreślił Sobór Trydencki w Dekrecie o grzechu pierworodnym. Jednakże grzech pierworodny „w żadnym 

potomku nie ma charakteru winy osobistej" (KKK 405).  

   

„Reinkarnacja grzechu" czy też „przechodzenie" grzechu na kolejne pokolenia, o którym nauczają 

zwolennicy „uzdrowienia międzypokoleniowego", nie ma żadnego uzasadnienia ani w Piśmie św., ani w 

Tradycji i nauczaniu Kościoła. Tego typu bezpodstawne idee są natomiast bardzo niebezpieczne dla życia 

duchowego wiernych i samej doktryny Kościoła. Propagowanie ich prowadzi do pewnego rodzaju 

„uspokajania" czy „wyciszania" sumień przez przerzucanie odpowiedzialności za swoje błędy, grzechy, za 

popełnione przez siebie zło na poprzednie pokolenia. Zwalnia to wierzącego z postawy czujności, co staje 

się źródłem dalszych jego grzechów. Tymczasem chrześcijanina powinna cechować postawa nieustannego 

czuwania, o której poucza św. Piotr: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący 

krąży szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!" (1P 5,8); (por. Grzech pokoleniowy 

i uzdrowienie międzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne. Opinia teologiczna Komisji Nauki 

Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, 5.10.2015).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

„Kim byłem i jakim byłem? Czy choć jeden mój czyn był dobry, a jeśli nie czyn, to słowo, a jeśli nie słowo, 

to pragnienie? Ty zaś, Panie, jesteś dobry i miłosierny, a dłoń Twoja przyszła z pomocą pogrążonemu w 

otchłani śmierci i wygarnęła z dna mego serca bezmiar zepsucia. Rzecz cała polegała na tym, że nie 

chciałem teraz tego, czego chciałem przedtem, a pragnąłem tego, co było Twoją wolą.  

   

Będę Cię kochał, Panie, i dzięki Ci składał, i wyznawał imię Twoje, ponieważ odpuściłeś mi tyle złych i 

niegodziwych uczynków moich. Łasce Twojej i miłosierdziu Twojemu przypisuję to, żeś jak lód stopił 

grzechy moje. Łasce Twojej przypisuję i to, że wielu złych rzeczy nie popełniłem; czegóż bowiem nie 

byłem zdolny uczynić ja, skoro ukochałem nawet taki występek, który mi żadnej korzyści nie przynosił. I 

wyznaję, że wszystko zostało mi odpuszczone - i to zło, jakie popełniłem z własnej chęci, i to, czego dzięki 

Tobie nie popełniłem. 

Któż z ludzi świadom swojej własnej słabości śmie własnym siłom przypisywać czystość i niewinność 

swoją, aby mniej kochał Ciebie, jak gdyby mniej mu było potrzebne miłosierdzie Twoje, przez które 

darowujesz grzechy nawracającym się ku Tobie?... Niech raczej tym więcej Ciebie miłuje, ponieważ widzi, 

że kto mnie z tak wielkiej niemocy grzechów moich uwolnił, ten jemu w tak wielką niemoc grzechów nie 

pozwolił się uwikłać (św. Augustyn: Wyznania IX, l, 1; II, 7, 15).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego w Rzymie, 22.10.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Każdy człowiek jest drogą Kościoła. Wspomnienie św. Jana Pawła II (homilia 

wygłoszona podczas Pielgrzymki Narodowej w 1050. rocznicę Chrztu Polski, Rzym, Bazylika św. 

Pawła za Murami - 22.10.2016) 
 

W dniu, w którym Kościół powszechny wspomina osobę św. Jana Pawła II przeżywamy Eucharystię w tej 

cudownej bazylice św. Pawła za Murami. Staramy się tutaj - podczas pielgrzymki narodowej - zwrócić 

uwagę na wkład tego świętego w historię Kościoła powszechnego oraz Kościoła w naszej Ojczyźnie, zdając 
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sobie zarazem sprawę z tego, iż próba opisania geniuszu tego świętego człowieka w jednym kazaniu byłaby 

nieporozumieniem. Zresztą już od początku tamtego pontyfikatu ujmowano Jego postać i posługę jako 

tajemnicę, jako enigmę. Ojciec Święty, który na początku swej posługi był postrzegany - zgodnie z jego 

własnymi słowami - jako „papież z dalekiego kraju", po swoim przejściu do domu Ojca został określony 

jako „pielgrzym Absolutu". Te dwa określenie zdają się wskazywać na szczególny charakter drogi, jaką 

Kościół i świat przebył wraz z Nim. Początkowo byliśmy zafascynowani bogactwem jego osoby, 

osobowości, temperamentu, sposobami komunikowania się ze światem i jego dialogiem z drugim 

człowiekiem, lecz ostatecznie - przez pryzmat jego coraz bardziej przejrzystej osoby - odsłoniła się przed 

nami rzeczywistość Boga.  

   

W tym momencie warto abyśmy sobie przypomnieli - w oparciu o refleksje ks. prof. Andrzeja Szostka - 

główne linie pontyfikatu Jana Pawła II. 8 kolumn, na których wsparł on budynek swojej myśli i wiary.  

   

1. Pierwszą z nich była troska o poszanowanie życia każdego człowieka. Życie to fundament, na którym 

można rozwijać wszelkie inne zdolności i talenty. Tutaj pojawia się najbardziej dramatyczna w swoim tonie 

encyklika Evangelium vitae, która zmierza do potępienia wszelkich form bezpośredniego zabójstwa 

niewinnych istot ludzkich, w szczególności aborcji i eutanazji. W imię tej prawdy o świętości ludzkiego 

życia, papież podważał też zasadność kary śmierci w dzisiejszych społeczeństwach, które mają przecież 

inne środki, by zabezpieczyć się przed zagrożeniem ze strony - także potencjalnych - zbrodniarzy. 

Przeciwstawiał się też wszelkim działaniom wojennym, prosząc o powstrzymanie się od rozwiązań 

militarnych, nawet gdy tak zwane środki polityczne wydawały się całkowicie zawodzić.  

   

2. Drugą kolumną była troskę o rodzinę, w której człowiek przychodzi na świat i dojrzewa w miłości. 

Dlatego tyle uwagi poświęcił on specyfice miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. W wywołującym wiele 

protestów potępieniu antykoncepcji nie chodziło mu tyle o metody regulacji poczęć, ile o obronę istoty 

płodnej miłości małżeńskiej, zakorzenionej w stwórczej miłości Boga Ojca. Ukazaniu tej wizji miłości 

poświęcił wiele uwagi w adhortacji Familiaris consortio oraz w obszernym cyklu katechez zatytułowanym 

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.  

   

Rodzina była dla niego modelem, do którego się odwoływał wtedy, gdy podkreślał znaczenie narodu i 

wspólnoty międzynarodowej. Tylko w takiej społeczności, narodowej i międzynarodowej, w której - jak w 

dobrej rodzinie - postrzegamy siebie jako braci, może wzrastać prawdziwa kultura.  

   

3. Trzecią kolumną było nauczania społecznego papieża. Dopominał się on, by każdy człowiek miał szansę 

godziwego życia i włączenia się w twórczy sposób w pomnażanie dobrobytu, pozwalającego na dojrzewanie 

do pełni człowieczeństwa. Encyklika Sollicitudo rei socialis wskazuje na ciągle powiększający się dystans 

między małą garstką społeczeństw bogatych a rzeszą ludów i narodów żyjących w nędzy, pozbawionych 

często elementarnych środków do życia i uzależnionych - także politycznie - od światowych potęg. 

Papieżowi chodziło o to, by solidarnie włączyć wszystkich w trud mądrego czerpania z przebogatych dóbr 

ziemskiego globu, które Stwórca powierzył całej ludzkości i do korzystania z których każdy ma prawo. 

Ojciec Święty nie odrzucał mechanizmów ekonomicznych przyjętych w tak zwanych społeczeństwach 

kapitalistycznych, ale zamiast o kapitalizmie mówił o przedsiębiorczości, ponieważ ona zwraca uwagę na 

podmiotowe, twórcze uczestnictwo poszczególnych ludzi i narodów w pomnażaniu ogólnoświatowego 
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dobrobytu. Nie krytykował też struktur demokratycznego państwa, które zdają się lepiej gwarantować 

podmiotowość człowieka, ale podkreślał znaczenie właściwych założeń aksjologicznych, bez których tryby 

demokracji łatwo mogą się obrócić przeciwko człowiekowi, zwłaszcza najbardziej bezbronnemu.  

   

4. Czwartą kolumną papieskiego myślenia była sprawa religijnego dialogu i pojednania. Dialog ten jest 

pilnie potrzebny najpierw w obrębie samego chrześcijaństwa. Rozłam dzielący wyznawców Chrystusa jest 

zgorszeniem dla świata, zubaża wiernych poszczególnych Kościołów o to bogactwo, które przez wieki 

wypracowała pobożność innych chrześcijańskich wspólnot.  

   

Dialog ten musi obejmować również niechrześcijan, przede wszystkim wyznawców judaizmu, naszych 

„starszych braci w wierze". W odniesieniu do nich rachunek sumienia i wyznanie własnych win stają się 

szczególnie naglące.  

   

Dialog ten w końcu winien być rozszerzony na wszystkie wspólnoty religijne. Kościół katolicki nie może 

ignorować bogactwa religijnego wypracowanego przez wielkie religie Dalekiego Wschodu. Jak kiedyś 

doszło do błogosławionej w skutkach ewangelizacji kultury greckiej i rzymskiej, tak dzisiaj stoi przed nami 

podobne zadanie w odniesieniu do wielkich religii Wschodu, choćby ten proces miał trwać całe stulecia.  

   

5. Piątą kolumną stanowi wezwanie misyjne, którego Kościół nie może zaniechać, skoro jest powołany do 

głoszenia Ewangelii całemu światu. Tu od ewangelizacji typowej dla pracy na terenach misyjnych, należy 

odróżnić „nową ewangelizację", potrzebną w tych krajach, które - kiedyś chrześcijańskie - zapominają o 

Bogu. W nowej ewangelizacji szczególną rolę odgrywa świadectwo własnego życia. To ono przede 

wszystkim może na powrót przywrócić atrakcyjność Dobrej Nowiny, którą neopoganie odrzucają jako 

rzekomo już znaną.  

   

6. Szóstą kolumną jest ogrom Bożego miłosierdzia. W „encyklikach trynitarnych" (Redemptor hominis, 

Dives in misericordia oraz Dominum et Vivificantem) Ojciec święty chciał nas przekonać, jak bardzo „do 

końca" umiłował nas Chrystus. Jak bardzo dialog miłości z Bogiem wyznacza najgłębszy nurt duchowego 

życia człowieka. Świadczy o tym najdobitniej tylu świętych, których wyniósł na ołtarze.  

   

Trudno nie zdumiewać się sukcesem, jakim okazały się Światowe Dni Młodzieży. Trzeba jednak pamiętać, 

że papież kierował swe przesłanie miłosierdzia nie tylko do młodzieży, ale także do ludzi chorych i w 

podeszłym wieku, do uczonych i artystów, do przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych, do 

osób duchownych i zgromadzeń zakonnych. Były to zawsze okazje do przybliżenia wiernym Chrystusa, 

który odsłania oblicze Miłosiernego Ojca.  

   

7. Siódmą kolumną była troska o zachowanie i umocnienie jedności Kościoła. Święty Jan Paweł II 

organizował w tym celu częste synody biskupów, których owocem były odpowiednie adhortacje, podjął trud 

opracowania nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego, przygotował nowy Kodeks Prawa Kanonicznego. 
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Szczególnym znakiem tej jedności były podróże apostolskie. W ich trakcie wierni mogli przeżyć swoją 

łączność z Kościołem powszechnym, którego wymownym znakiem i umocnieniem była obecność Następcy 

świętego Piotra.  

   

8. Ostatnią i najważniejszą, ósmą kolumną, była jego osobista świętość. Jak powiedział jeden z 

komentatorów, Ojciec Święty uczył, jak żyć - i żył, jak nauczał. Nie tylko mówił o modlitwie, ale naprawdę 

się modlił. Nie tylko nawoływał, by kochać każdego człowieka, ale sam wszystkich kochał. Nie tylko 

powtarzał słowa Zbawiciela o przebaczeniu, ale przebaczył temu, który targnął się na jego życie. Sprawując 

tak wielki urząd, cierpiał coraz bardziej i nie ukrywał swego bólu, ani wysiłku jego przezwyciężenia, by być 

do końca z umiłowanymi. Zachował pełną żarliwości wiarę do końca swoich dni. Autentyczna świętość - 

nie odpychająca nikogo swoją wielkością - była największym skarbem, jaki zostawił nam Jan Paweł II.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Zakończmy te refleksję słowami poety:  

   

„Twój to wiek dwudziesty 

Zasłynął nazwiskami potężnych tyranów 

I obróceniem w nicość ich drapieżnych państw. 

Że tak będzie, wiedziałeś. Uczyłeś nadziei: 

Bo tylko Chrystus jest panem historii. [...]  

Jesteś z nami, i odtąd zawsze będziesz z nami. 

Kiedy odezwą się moce chaosu,... 

Twój portret w naszym domu co dzień nam przypomni, 

Co może jeden człowiek i jak działa świętość".  

 

(Czesław Miłosz, Oda na 80. urodziny Jana Pawła II)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Pielgrzymka Narodowa, 24.10.2016  

Abp Stanisław Gądecki. To jest pora miłosierdzia. Pielgrzymka Narodowa, Eucharystia dla 

Archidiecezji Poznańskiej, Rzym, kościół Santo Spirito in Sassia, 24 października 2016 roku  

   

Pielgrzymi z archidiecezji poznańskiej, kaliskiej i zielonogórsko-gorzowskiej - biskupi, kapłani, osoby życia 

konsekrowanego, wierni świeccy - spotykają się dzisiaj na wspólnej modlitwie w rzymskim sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego. W tym bliskim kultowi siostry Faustyny miejscu zadają sobie pytanie: co to właściwie 

jest miłosierdzie? Pytanie, które nurtowało ludzi od dawna.  

1. Miłosierdzie wadą  
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Warto zauważyć, że starożytni pisarze greccy uważali miłosierdzie za wadę, która jest wybaczalna jedynie u 

starców i dzieci (Arystoteles i stoicy). Takie rozumienie miłosierdzia miało później wpływ na starożytną 

literaturę łacińską. Cyceron i Seneka podzielali poglądy stoików i uważali, że miłosierdzie jest wadą, co 

wynikałoby z utożsamiania go z litością, z uczuciami, które mącą umysł i przeszkadzają we właściwym 

osądzie rzeczywistości. Drugim powodem odrzucenia miłosierdzia było przeciwstawianie go 

sprawiedliwości. W relacjach społecznych można stosować albo zasadę sprawiedliwości, albo zasadę 

miłosierdzia. Skoro zaś jako podstawową zasadę życia społecznego uważano sprawiedliwość, skutkiem tego 

miłosierdzie musiało zostać usunięte na bok. Po trzecie - filozofowie zauważyli, że miłosierdzie wiąże się z 

cierpieniem, które samo w sobie jest złem, a zatem miłosierdzie nie może być cnotą. Ponadto miłosierdzie 

wypływa ze współcierpienia, powstałego na widok niezawinionego cierpienia bliźniego, a stan 

współcierpienia zakłóca równowagę umysłu i odwodzi go od prawidłowych sądów, dlatego - zdaniem 

Seneki - należy je uznać za wadę charakterów nikczemnych.  

Tego rodzaju wizja ukazuje trudności na jakie napotyka człowiek, gdy wyłącznie przy pomocy samego 

rozumu próbuje wyjaśnić zasadę miłosierdzia w relacjach międzyludzkich.  

   

2. Miłosierdzie Boga w Chrystusie  

   

Piękno miłosierdzia w relacjach międzyludzkich odsłania nam w pełni dopiero Chrystus. On ukazuje nam je 

w swoim narodzeniu, w swoim życiu (cudach i nauczaniu), a nade wszystko w swojej męce, śmierci i 

zmartwychwstaniu.  

   

a. w tajemnicy Wcielenia  

Najpierw Pan Bóg objawia swoje miłosierdzie w narodzeniu Syna Bożego. Wcielenie - ten akt uniżenia 

Boga - jest jakby ziarnem rzuconym w ludzkie serce w celu objawienia najgłębszych pokładów Bożej 

łaskawości. Dzięki niemu człowiek może nie tylko odczuć dobroć Boga, ale również w sposób fizyczny 

zobaczyć i dotknąć wcielone Miłosierdzie (1 J 1,1).  

Narodzenie Jezusa stało się źródłem radości człowieka (Łk 1,47), bo dzięki wylanym na nas głębinom Bożej 

miłości, pełnej troski o nasze życie i szczęście (por. Łk 1,78), nastąpiła epoka wyzwolenia człowieka spod 

jarzma grzechu. W ten sposób miłosierdzie dotknęło nie tylko ludzi współczesnych Jezusowi, lecz ma zasięg 

uniwersalny, przechodzi z pokolenia na pokolenia (Łk 1, 50), obejmuje dzieje całej ludzkości.  

   

b. w życiu i nauczaniu Jezusa  

Objawianie miłosiernej miłości Boga należało także do zasadniczych wątków nauczania Jezusa. Mówił o 

niej nie tylko w przypowieściach (o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu - Łk 15, 11-32; o miłosiernym 

Samarytaninie - Łk 10, 30-37; o niemiłosiernym słudze (Mt 18, 23-35), ale także w innych przypowieściach 

czy naukach, w których odkrywał różne aspekty tej tajemnicy (por. Mt 18, 12-14; Mt 20, 1-15; Łk 15, 3-7).  

On nie tylko nauczał o miłości miłosiernej Boga, ale nade wszystko czynił ją zasadniczą treścią swojej 

zbawczej misji. Już na początku swej działalności, powołując się na słowa proroka Izajasza, powiedział 

mieszkańcom Nazaretu, że został posłany, aby ubogim nieść dobrą nowinę, więźniom - wolność, a 
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niewidomym - przejrzenie, aby uciśnionych odsyłać wolnymi i obwoływać rok łaski od Pana (por. Łk 4, 18 

n).  

Namacalnym tego przykładem stały się cuda uzdrowienia, a także wskrzeszenia, dzięki którym poznajemy 

wrażliwość Jezusa na ludzkie nieszczęście, co dobitnie ukazuje np. opis wskrzeszenia chłopca z Nain - 

jedynaka - syna wdowy (Łk 7, 11-17). Jezus pełen miłosierdzia litując się nad chorymi, uzdrawiał ich (Mt 9, 

27-31; 20, 29-34; Mk 9, 14-27; Łk 17, 11-19; 18, 35-43). A jego pragnienie niesienia pomocy człowiekowi 

przekraczała wszelkie podziały społeczne.  

Nade wszystko zaś, odsłaniał On oblicze ojcowskiej miłości poszukującej grzesznika. Ten temat bodaj 

najpiękniej ilustruje treść piętnastego rozdziału Ewangelii Łukasza, w którym zamieszczona została jedna 

przypowieść opowiedziana na trzy sposoby: o pasterzu wytrwałym w poszukiwaniu owcy (wersety 4-7), o 

niezmordowanej kobiecie poszukującej drachmy (w. 8-10), o miłosiernym ojcu przyjmującym 

marnotrawnego syna (11-32).  

Postawa Jezusa ilustruje jak bardzo Bóg kocha człowieka, że kiedy widzi powracającego marnotrawnego 

syna, jest poruszony do głębi, nie czyni ani jednego słowa wyrzutu, lecz z czułością przygarnia go do siebie 

(w. 20. 22-23). Bóg jest hojny w udzielaniu przebaczenia: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. 

Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie". Warunkiem otrzymania przebaczenia jest 

żal za swoje grzechy: „I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do 

ciebie, mówiąc: ‘Żałuję tego', przebacz mu!" (Łk 17, 3-4).  

   

c. w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa  

Męka Chrystusa wskazuje na bezmiar miłosiernej miłości Boga, zdolnej wydać się na śmierć, byleby tylko 

ocalić człowieka. Dla naszego zbawienia Chrystus stał się miłosiernym Arcykapłanem, składającym ofiarę z 

samego siebie (Hbr 2,17). Dlatego Autor Listu do Hebrajczyków nawołuje, aby każdy człowiek z ufnością 

przybliżył się do tronu łaski, przy którym doświadczy miłosierdzia i znajdzie „łaskę dla uzyskania pomocy 

w stosownej chwili" (4,16).  

   

3. Miłosierdzie dzisiaj  

   

a. Miłosierdzia Bożego domagały się nie tylko czasy Jezusowe. Także dzisiaj jest ono nam niezbędnie 

potrzebne. Warto tu przywołać wyznanie papieża Franciszka, z wywiadu jaki udzielił on czasopismu 

„Credere" (nr 49): „Moje pierwsze [papieskie] rozważanie na Anioł Pański jako Papieża było o miłosierdziu 

Bożym To nie była jakaś strategia, to płynęło z serca: Duch Święty czegoś chce. Jest rzeczą oczywistą, że 

dzisiejszy świat potrzebuje miłosierdzia, potrzebuje współczucia, to znaczy „cierpienia z drugim". Jesteśmy 

przyzwyczajeni do niedobrych wiadomości, do wiadomości okrutnych i do największych okrucieństw, które 

obrażają imię i życie Boga. Świat musi odkryć, że Bóg jest Ojcem, że istnieje miłosierdzie, że okrucieństwo 

do niczego nie prowadzi, że potępienie nie jest drogą, ponieważ sam Kościół nieraz trzyma się twardej linii, 

ulega pokusie trzymania się twardej linii, pokusie podkreślania tylko norm moralnych, a iluż ludzi pozostaje 

na zewnątrz. Przyszedł mi na myśl ten obraz Kościoła jako szpitala polowego po bitwie; to prawda, iluż jest 

ludzi poranionych i zniszczonych! Rannymi trzeba się zaopiekować, pomagać im wyzdrowieć, a nie 

poddawać badaniom na poziom cholesterolu. Sądzę, że to jest pora miłosierdzia. Jest to rok przebaczenia, 

rok pojednania. Ojciec mówi: „zatrzymajcie się i przyjdźcie do Mnie" (por. Credere, 49).  
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b. „Być może przez zbyt długi czas zapomnieliśmy wskazywać i żyć drogą miłosierdzia. Z jednej strony 

pokusa, która podpowiada, aby brać pod uwagę tylko i zawsze sprawiedliwość, sprawiła, że zapomnieliśmy, 

iż jest to tylko pierwszy krok, jakkolwiek konieczny i nieodzowny, ale Kościół potrzebuje wznieść się 

ponad to, aby osiągnąć cel wyższy i o wiele bardziej znaczący. Z drugiej strony ze smutkiem obserwujemy, 

jak doświadczenie przebaczenia w naszej kulturze staje się coraz rzadsze. W niektórych przypadkach 

wydaje się nawet, iż znika już samo słowo przebaczenie. Jednak bez doświadczenia przebaczenia pozostaje 

nam droga bezpłodna i sterylna, jakbyśmy żyli w jakimś miejscu pustynnym i odosobnionym. Nadszedł 

znowu czas dla Kościoła, aby przyjąć na siebie radosne głoszenie przebaczenia. To jest czas powrotu do 

tego, co istotne, aby wziąć na siebie słabości i trudności naszych braci. Przebaczenie to siła, która przywraca 

do nowego życia i dodaje odwagi, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją" (Misericordie vultus).  

   

Zakończenie  

Na koniec zwróćmy oczy naszej duszy na Maryję, Matkę Miłosierdzia. Ona bowiem jest Tą, która w sposób 

szczególny i wyjątkowy -jak nikt inny - doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w wyjątkowy sposób 

okupiła ofiarą serca swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego. Dlatego nazywamy ją Matką Bożego 

miłosierdzia. Doświadczywszy miłosierdzia, w szczególny sposób została powołana do tego, ażeby 

przybliżać ludziom ową miłość, jaką Chrystus przyszedł im objawić. Miłosierną miłość, którą obejmuje 

tych, co cierpią, ubogich, pozbawionych wolności, niewidomych, uciśnionych i grzeszników. Jest to 

objawienie szczególnie owocne, bo opiera się w Niej o szczególną wrażliwość macierzyńskiego serca, o 

szczególną zdolność docierania do wszystkich tych, którzy tę miłosierną miłość najłatwiej przyjmują ze 

strony Matki.  

   

List pasterski Arcybiskupa Poznańskiego, proces beatyfikacyjny ks. Streicha 

List pasterski Arcybiskupa Poznańskiego w sprawie procesu beatyfikacyjnego ks. Stanisława Streicha 

na niedzielę 6 listopada 2016 r. 

 

Umiłowani Archidiecezjanie! 

Wzorem lat ubiegłych pierwsza niedziela po Uroczystości Wszystkich Świętych jest obchodzona w 

Archidiecezji Poznańskiej jako dzień modlitw o beatyfikację i kanonizację kandydatów na ołtarze. Przy tej 

okazji prezentujemy wspaniałe postacie wiernych Archidiecezji będące przykładem głębokiej wiary i 

wcielania w życie Ewangelii.  

   

W minionym roku postąpiły znacznie naprzód dwa spośród prowadzonych przez Archidiecezję procesów 

beatyfikacyjnych.  

   

Zakończyliśmy na szczeblu diecezjalnym proces ks. Aleksandra Woźnego, który - po określonych prawem 

kanonicznym procedurach - przeszedł w fazę rzymską, oraz przygotowujemy się do przeprowadzenia tzw. 

recognitio czyli rozpoznania doczesnych szczątków sługi Bożego, księdza Woźnego. Zainaugurowaliśmy 

również - na poziomie diecezjalnym - proces doktora Kazimierza Hołogi z Nowego Tomyśla. Obecnie zaś 

prowadzimy starania zmierzające do zapoczątkowania procesu księdza Stanisława Streicha, męczennika, 

którego postać chcemy dzisiaj przedstawić.  
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Ks. Stanisław Streich urodził się 27 sierpnia 1902 r. w Bydgoszczy jako pierwszy z trzech synów Franciszka 

i Władysławy z domu Birzyńskiej. Po ukończeniu trzech lat nauki w szkole powszechnej uczęszczał do 

ośmioletniego gimnazjum humanistycznego, które zakończył w roku 1920. W tym samym roku wysłał 

prośbę o przyjęcie do seminarium duchownego i rozpoczął studia w Poznaniu i Gnieźnie. Dnia 6 czerwca 

1925 r. z rąk kardynała Edmunda Dalbora, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego, otrzymał 

święcenia kapłańskie.  

   

Po święceniach ksiądz Stanisław studiował filozofię klasyczną na Uniwersytecie Poznańskim. Był 

kapelanem sióstr elżbietanek i uczył religii w poznańskiej szkole handlowej. Później był wikariuszem w 

poznańskich parafiach: Świętego Floriana, Bożego Ciała i Świętego Marcina. W 1933 roku został 

proboszczem w parafii pw. św. Barbary w Żabikowie, a 1 października 1935 roku - w nowo utworzonej 

parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu.  

   

Ks. Stanisław Streich był kapłanem oddanym Kościołowi w trudnych czasach. Od samego początku 

rozpoczął starania o wzniesienie nowego kościoła w Luboniu. Tamtejszy kościół pw. św. Jana Bosko jest 

dziełem jego niestrudzonej pracy. W ciągu trzech lat młody proboszcz zorganizował niemal od podstaw 

życie parafialne, dokonując wewnętrznego zjednoczenia wiernych i nadając kierunek rozwoju parafii. 

Powołał do życia szereg znakomicie rozwijających się organizacji katolickich. Był ofiarnym pasterzem, 

który na swej placówce nie tylko budował świątynię i jednoczył parafian, ale szukał przede wszystkim 

oddalonych od Boga dusz, których duchowe zagubienie napawało go bólem.  

   

27 lutego 1938 r. o godz. 9.30 ksiądz Streich zasiadł jak zwykle w konfesjonale, by słuchać spowiedzi, pół 

godziny później rozpoczął Mszę Świętą. Po odejściu do ołtarza - zgodnie z ówczesnymi wymogami 

liturgicznymi - zdjął ornat i skierował się ku ambonie, aby przeczytać Ewangelię i wygłosić kazanie. 

Przyciskając lewą ręką do piersi niesione księgi, prawą ręką dotykał główek dzieci, prosząc o przejście. 

Nagle na jego drodze pojawił się człowiek z pistoletem, który dwukrotnie strzelił do księdza, mierząc mu 

prosto w twarz. Jak się później okazało, był to Wawrzyniec Nowak - należący do Wydziału Wojskowego 

Komunistycznej Partii Polski mieszkaniec Lubonia, przesiąknięty nienawiścią do wiary i Kościoła 

Katolickiego. Ksiądz natychmiast upadł. Po kilku sekundach zamachowiec zrobił krok naprzód i oddał dwa 

kolejne strzały. Według aktu zgonu śmierć nastąpiła o godz. 10.30.  

   

Dnia 3 marca trumnę ze zwłokami księdza przywieziono do Domu Gminnego w Luboniu, gdzie wystawiono 

ją na widok publiczny. Ustawiono straż honorową a wierni oddawali mu ostatni hołd. Dzień później 

rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe przy udziale około 20.000 osób. Przybyło dwieście pocztów 

sztandarowych różnych organizacji, które przedefilowały obok wystawionej przed Domem Gminnym 

trumny. Pogrzeb okazał się wielką manifestacją wiary i patriotyzmu. W obliczu tych wydarzeń wpływy 

komunistyczne na mieszkańców Lubonia znacznie zmalały, czego wyrazem były m. in. manifestacje 

potępiające zbrodnię.  

Dzisiaj grób księdza znajduje się w pobliżu kościoła parafialnego, którego był proboszczem. Zawsze są na 

nim świeże kwiaty i zapalone znicze. W parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu powstały różnego rodzaju 

modlitewne inicjatywy w intencji jego procesu beatyfikacyjnego, rozwija się również prywatny kult 

zmarłego.  
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Mimo iż od męczeńskiej śmierci księdza Stanisława Streicha upłynęło 78 lat, przesłanie, które po sobie 

pozostawił, jest nadal aktualne i uwidacznia się w życiu jego „duchowych dzieci". Zapoznanie się z 

sylwetką tego męczennika pozwala nam głębiej przeżywać prawdę o Bogu Ojcu i o człowieku będącym 

Jego dzieckiem. Daje też szansę, aby raz jeszcze pochylić się nad tajemnicą miłości Boga do człowieka i 

miłości człowieka do Stwórcy.  

   

Archidiecezja Poznańska zbiera potrzebne materiały związane z życiem i działalnością księdza Streicha i 

nosi się z zamiarem wszczęcia jego procesu beatyfikacyjnego. W związku z tymi planami Konferencja 

Episkopatu Polski zebrana na 374. Zebraniu Plenarnym w dniu 5 października br. udzieliła aprobaty czyli 

tzw. Nihil obstat. Kolejnym krokiem będzie prośba o Nihil obstat Stolicy Apostolskiej.  

   

Zwracam się więc z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma lub 

wiadomości w przedłożonej sprawie, aby zechcieli przekazać je do dnia 31 marca 2017 r. do Kurii 

Metropolitalnej w Poznaniu, bądź do postulatora procesu, ks. Wojciecha Muellera (ul. Grunwaldzka 86, 60-

311 Poznań).  

   

Drodzy Bracia i Siostry!  

   

Dnia 5 marca 1938 r. - podczas nabożeństwa ekspiacyjnego w kościele Najświętszego Zbawiciela w 

Warszawie - ks. prałat Marceli Nowakowski wołał: „Jeśli krew męczeńska ks. Streicha będzie cementem 

odpornym pośród serc naszych, niech będzie błogosławioną, jeśli ogniem, który zapali serca do obrony i do 

walki na śmierć i życie, niech będzie błogosławioną, jeśli stanie jego posłać w wizji z za Światów, przed 

naszymi sumieniami i targnie nimi z całych sił, niech będzie po stokroć błogosławioną! Zebraliśmy się w 

kościele by się pomodlić za Niego i do Niego, jako męczennika i polskiego pasterza. Ale obok modlitwy 

poprzysięgnijmy sobie pracę na śmierć i życie (...) w obronie Wiary i Ojczyzny. To będzie żywa modlitwa i 

zachowanie pamięci o zamordowanym przez nowożytnych podpalaczy świata".  

   

Niech przykład księdza Stanisława Streicha oraz orędownictwo Świętych i Błogosławionych Kościoła 

umacnia każdego z Was w osobistym dążeniu do świętości oraz w pracy dla dobra sióstr i braci. Z serca 

Wam błogosławię.  

   

+ Stanisław Gądecki  

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dzień Modlitw o Kanonizacje, 6.11.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Kandydat na ołtarze ks. Stanisław Streich (1902-1938), (Katedra Poznańska - 

6.11.2016)  
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Wzorem lat ubiegłych w pierwszą niedzielę po Uroczystości Wszystkich Świętych modlimy się w 

Archidiecezji Poznańskiej o beatyfikację i kanonizację kandydatów na ołtarze pochodzących z tejże 

archidiecezji.  

   

1. DZIEŃ MODLITW O BEATYFIKACJĘ I KANONIZACJĘ  

   

Nie tylko się modlimy, lecz jednocześnie staramy się przygotować - na szczeblu diecezjalnym - kolejne 

procesy, tak, aby można przekazać je dalej, do Rzymu, do Kongregacji do spraw świętych. Zakończyliśmy 

diecezjalny proces ks. Aleksandra Woźnego, który - po określonych prawem kanonicznym procedurach - 

przeszedł w fazę rzymską a równocześnie przygotowujemy się do przeprowadzenia tzw. recognitio, czyli 

rozpoznania doczesnych szczątków sługi Bożego, księdza Woźnego.  

   

Rozpoczęliśmy też - po uzyskaniu zgody ze strony Konferencji Episkopatu Polski i otrzymaniu „nihil 

obstat" z watykańskiej Kongregacji ds. świętych - proces doktora Kazimierza Hołogi z Nowego Tomyśla.  

   

Obecnie zaś prowadzimy starania zmierzające do zapoczątkowania diecezjalnego procesu księdza 

Stanisława Streicha, męczennika, którego postać chciałbym dzisiaj nieco bliżej przedstawić. Mijają bowiem 

lata i gaśnie ludzka pamięć o tych, którzy żyli przed nami, tymczasem dzieje życia wielu z nich zasługują ze 

wszech miar na utrwalenie.  

   

2. KS. STANISŁAW STREICH  

   

a. Ks. Stanisław Streich urodził się 27 sierpnia 1902 roku w Bydgoszczy, jako pierwszy z trzech synów 

Franciszka i Władysławy z domu Birzyńskiej. Ochrzczono go 30 września 1902 roku w kościele farnym pw. 

św. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy.  

   

Po ukończeniu trzech lat nauki w szkole powszechnej, uczęszczał do ośmioletniego gimnazjum 

humanistycznego. Po jego zakończeniu (w 1920 roku) wysłał prośbę o przyjęcie do seminarium 

duchownego i rozpoczął studia w Poznaniu i Gnieźnie. Dnia 6 czerwca 1925 roku otrzymał święcenia 

kapłańskie z rąk kardynała Edmunda Dalbora, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego.  

   

Po święceniach ksiądz Stanisław - w latach 1925-1927 - studiował filozofię klasyczną na Uniwersytecie 

Poznańskim, będąc jednocześnie kapelanem i prefektem gimnazjum SS. Urszulanek przy ulicy Spornej a 

także Miejskiej Szkoły Handlowej. Dnia 1 października 1927 został wikariuszem przy parafii św. Floriana w 

Poznaniu. W kwietniu 1928 roku -nauczycielem religii w państwowym seminarium nauczycielskim w 

Koźminie. Dnia 1 lipca 1929 podejmuje obowiązki wikariuszowskie w parafii Bożego Ciała w Poznaniu a 
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od dnia 1 stycznia 1932 - w parafii św. Marcina w Poznaniu. Szerokie rzesze poznańczyków zachowały 

wdzięczną pamięć o tym pobożnym wikariuszu, zawsze uśmiechniętym, zawsze uprzejmym i uczynnym.  

   

b. Dnia 1 lipca 1933 roku ks. Streich objął zarząd parafii w Żabikowie, do której należała wówczas 

miejscowość Luboń. Władza duchowna powierzyła mu trudną placówkę. Ciężki warunki gospodarcze 

spowodowały ograniczenie produkcji w fabrykach lubońskich, a co za tym idzie, stopniowe zwalnianie 

licznych rzesz pracowników. Wzrastały szeregi bezrobotnych w parafii, na które rzuciła się jak na gotowy 

żer agitacja z dwóch stron; ze strony badaczy Pisma Świętego oraz ze strony tworzącej się tam partii 

komunistycznej. Bogu samemu wiadomo, ile ks. Stanisław wówczas wycierpiał, będąc w stanie zaradzać 

tylko częściowo biedzie swoich parafian z użebranych funduszy. Były to ciężkie czasy dla duszpasterza, 

znosił je jednak bez skargi, pracując z apostolską gorliwością po to, by nie załamała się wiara jego parafian.  

   

Na domiar złego pojawiła się nowa trudność. Mieszkańcy Lubonia, którzy dochodzili już do kilka tysięcy 

dusz domagali się coraz natarczywiej swojego własnego kościoła i swojej parafii. W odpowiedzi na to 

władza duchowna zleciła ks. Stanisławowi budowę nowej świątyni. W tamtych warunkach było to zadanie 

niezwykle trudne. Ks. Streich, natura raczej ostrożna, nie uląkł się jednak tego zadania. Poruszył niebo i 

ziemię, aby zadanie wykonać. Gorącym zapałem i niezwykłą uprzejmością zjednał dla tego dzieła serca 

wielu ludzi. Hojnie pomagały mu miejscowe fabryki, dopomagało też starostwo poznańskie. Jego 

popularność w Poznaniu i osobiste więzi przynosiły poważne datki. Doszło nawet do tego, że pewna rodzina 

protestancka z Lubonia ofiarowała znaczną sumę na ten cel, dzięki czemu ks. Stanisław wzniósł lewą nawę 

kościoła, urządzając ją jako prowizoryczną kaplicę. W roku 1935 władza duchowna mogła więc erygować 

samodzielną parafię lubońską a ks. Streicha mianować administratorem tejże parafii.  

   

Akt ten był nowym bodźcem dla duszpasterza. Razem z budową domu Bożego organizował duszpasterstwo 

parafialne. Odprawiał często nabożeństwa, założył Akcję Katolicką, rozdzielał zapomogi ubogim za 

pośrednictwem Caritas. Gdy mu zwracano uwagę, że ta czy owa rodzina nie zasługuje na pomoc, bo jest 

wroga Kościołowi, nie pomijał jej w nadziei, że się nawróci. W ciągu trzech lat młody proboszcz 

zorganizował niemal od podstaw życie parafialne, dokonując wewnętrznego zjednoczenia wiernych i 

nadając kierunek rozwoju parafii. Był ofiarnym pasterzem, który na swojej placówce szukał przede 

wszystkim dusz oddalonych od Boga, których zagubienie napawało go bólem.  

   

3. ŚMIERĆ MĘCZEŃSKA KSIĘDZA STREICHA  

   

Przygotowywał wszystko do konsekracji kościoła, która miała mieć miejsce dnia 15 maja 1938 roku. 

Tymczasem, dnia 27 lutego 1938 roku o godz. 9.30 zasiadł jak zwykle w konfesjonale, by słuchać spowiedzi 

a pół godziny później rozpoczął Mszę Świętą. Po odejściu do ołtarza - zgodnie z ówczesnymi przepisami 

liturgicznymi - zdjął ornat i skierował się ku ambonie, aby przeczytać Ewangelię i wygłosić kazanie. 

Przyciskając lewą ręką do piersi niesione księgi, prawą ręką dotykał główek dzieci, prosząc o przejście.  

   

Nagle na jego drodze pojawił się człowiek, który dwukrotnie strzelił do księdza, mierząc mu prosto w twarz. 

Jedna z kul trafiła księdza w twarz, druga utkwiła w ewangeliarzu. Morderca oddał jeszcze dwa kolejne 
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strzały w plecy księdza. Według relacji sądowej kościelnego, Franciszka Krawczyńskiego, i innych 

świadków zabójca wbiegł na ambonę wołając: „Niech żyje komunizm!" oraz „Wynoście się z kościoła, to za 

waszą wolność!". Kościelny, słysząc strzały, wybiegł z zakrystii i rzucił się na zamachowca, chwytając go 

za rękę uzbrojoną w pistolet. Doszło do szamotaniny podczas której padły kolejne strzały. Pan Krawczyński 

został ranny w prawą skroń i lewy bark, pociski zraniły również dwie inne osoby. Morderca usiłował zbiec 

główną nawą, ale tam został ujęty i rozbrojony przez trzech mężczyzn. Tłum chciał go zlinczować. Co 

roztropniejsi powstrzymali ludzi od tego, w końcu - skutego w kajdanki - przewieziono sprawcę pociągiem 

do Poznania.  

   

I tak - dnia 21 marca 1938 roku - Wawrzyniec Nowak (należący do Wydziału Wojskowego Komunistycznej 

Partii Polski mieszkaniec Lubonia) został skazany przez sąd okręgowy w Poznaniu na karę śmierci. Jak się 

później okazało był to głęboko przesiąknięty nienawiścią do wiary i Kościoła katolickiego. Oficjalnie dnia 

28 stycznia 1939 roku wyrok wykonano. Do dziś nie zachowały się jednak akta dotyczące tej sprawy. 

Istnieją przesłanki, że Nowak uniknął kary i został wymieniony na kapłanów więzionych przez Sowietów.  

   

Dnia 2 marca trumnę ze zwłokami księdza przywieziono do Domu Gminnego w Luboniu, gdzie wystawiono 

ją na widok publiczny. Ustawiono straż honorową, a wierni oddawali mu ostatni hołd. Dzień później 

rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe przy udziale około 20 tys. osób. Przybyło dwieście pocztów 

sztandarowych różnych organizacji, które przedefilowały obok wystawionej trumny. Pogrzeb, któremu 

przewodniczył biskup Walenty Dymek okazał się wielką manifestacją wiary i patriotyzmu.  

   

Wieść o zgonie tego kapłana wywołała najpierw przerażenie i przygnębienie oraz najgłębsze współczucie 

dla tak młodo i w tak tragicznych warunkach zabitego kapłana, potem olbrzymi protest całej Polski 

przeciwko nieludzkim metodom walki wrogów Kościoła. Protest ten objawił się setkami adresów wierności 

skierowanych do zwierzchnika obu diecezji oraz licznymi wiecami i zebraniami stowarzyszeń kościelnych i 

świeckich, wyrażającymi potępienie dla zbrodni oraz gotowość do walki z bezbożnictwem aż do 

ostatecznego zwycięstwa.  

   

Ofiara życia księdza Streicha - zbiegająca się w czasie z męczeństwem tysięcy chrześcijan w Rosji, na 

Ukrainie, na Białorusi, w Hiszpanii i Meksyku - stanowiła zapowiedź bliskiej agresji na cywilizację 

europejską, której dopuściły się wkrótce dwa sprzymierzone totalitaryzmy, narodowy i międzynarodowy 

socjalizm. Zbrodnia, której ofiarą padł 77 lat temu wielkopolski kapłan, stanowi przestrogę przed skutkami 

nienawiści, uderzającej nadal w brutalny sposób w cywilizację chrześcijańską (por. opr. A. Łaganowskiego 

na podstawie Kościelnego Dziennika z 1938 r.).  

   

Dzisiaj grób księdza znajduje się przy kościele parafialnym, gdzie był proboszczem; zawsze są na nim 

świeże kwiaty i zapalone znicze. W tejże parafii (pw. św. Jana Bosko) w Luboniu powstały różne grupy 

modlitewne w intencji procesu beatyfikacyjnego ks. Stanisława Streicha, rozwija się też prywatny kult 

zmarłego.  

   

ZAKOŃCZENIE  
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Mimo iż od tej męczeńskiej śmierci minęło już 77 lat, przesłanie, które po sobie pozostawił jest nadal 

aktualne i uwidacznia się w życiu jego „duchowych dzieci". Zapoznanie się z sylwetką tego męczennika 

pozwala nam głębiej pochylić się nad tajemnicą miłości Boga do człowieka i miłości człowieka do Stwórcy.  

   

Archidiecezja Poznańska zbiera niezbędne materiały, związane z życiem i działalnością księdza Streicha, 

nosząc się z zamiarem wszczęcia jego procesu beatyfikacyjnego. W związku z tymi planami Konferencja 

Episkopatu Polski - zebrana na 374. Zebraniu Plenarnym w dniu 5 października br. - udzieliła aprobaty czyli 

tzw. Nihil obstat. Kolejnym krokiem będzie prośba o Nihil obstat Stolicy Apostolskiej.  

   

W związku z tym zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, 

pisma lub wiadomości w przedłożonej sprawie, aby zechcieli przekazać je do dnia 31 marca 2017 roku do 

Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, bądź też bezpośrednio do postulatora procesu, ks. Wojciecha Muellera 

(ul. Grunwaldzka 86, 60-311 Poznań).  

   

Niech przykład księdza Stanisława Streicha - będącego rodzajem księdza Jerzego Popiełuszki Drugiej 

Rzeczypospolitej - umacnia każdego z Was w osobistym dążeniu do świętości oraz w pracy dla Królestwa 

Bożego pośród nas.  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Otwarcie Świątyni Opatrzności w Warszawie, 

11.11.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Niech Twoi wyznawcy, Panie, śpiewają z radości, kiedy wchodzą do Twojej 

świątyni. Otwarcie świątyni (Warszawa, Świątynia Opatrzności - 11.11.2016)  

   

1. DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI  

   

Spotykamy się dzisiaj na dziękczynnej Mszy świętej w znaczącym dla Polaków Dniu Niepodległości. W 

tym dniu wspominamy czas, w którym Polska - po 123 latach niewoli - doczekała się wolności. Cztery 

pokolenia na próżno na tę chwilę czekały, piąte doczekało się. Wspominamy dziś modlitwę i pracę 

organiczną tamtych pokoleń, wierne przekazywanie patriotycznych tradycji przez polskie matki, wreszcie 

ofiarę krwi ojców, bez której nie byłoby niepodległości. Cóż to jest niepodległość?  

   

Niepodległość to brąz na cokołach, 

lecz na co dzień - mówiąc po prostu 

polski dom, polski las, polska szkoła, 

polska władza i polski Kościół. 
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Ono znaczy - bez strachu spać. 

Ono znaczy - spokojnie się budzić, 

kochać, śmiać się i pewnie trwać 

- w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.  

(Marcin Wolski, Niepodległość)  

   

Za tę wolność i niepodległość, którą możemy się dzisiaj cieszyć dziękujemy Bogu i tamtym pokoleniom, 

pamiętając, że dla nas wolność to dar, ale jednocześnie zadanie. Papież Jan Paweł przedstawił to 

zobowiązanie jasno w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, dnia 5 października 1995 roku mówiąc: 

„Podstawowy problem, jaki dzisiaj musimy podjąć, to problem odpowiedzialnego korzystania z wolności, 

zarówno w wymiarze osobistym, jak społecznym [...]. Wolność nie jest po prostu brakiem tyrańskiej władzy 

i ucisku, nie oznacza też swobody czynienia wszystkiego, na co ma się ochotę. Wolność ma swoją 

wewnętrzną „logikę", która ją określa i uszlachetnia: jest podporządkowana prawdzie i urzeczywistnia się w 

poszukiwaniu prawdy. Oderwana od prawdy o człowieku, wolność wyradza się w życiu indywidualnym w 

samowolę, a w życiu politycznym w przemoc silniejszego i w arogancję władzy".  

   

2. Z HISTORII BUDOWY  

   

Ale dzisiaj - po ponad dwóch wiekach od ślubowania złożonego przez Sejm Czteroletni - uczestniczymy 

także w znamiennym dniu otwarciu Świątyni Opatrzności Bożej.  

   

Wzniesienie tej świątyni uchwalili posłowie Sejmu Czteroletniego w roku 1791. Już dwa dni po ogłoszeniu 

Konstytucji 3 Maja Sejm Rzeczpospolitej podjął uchwałę, „aby na tę pamiątkę kościół ex voto wszystkich 

stanów był wystawiony i Wyższej Opatrzności poświęcony". Z woli króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego kościół miał stanąć w Ujazdowie. W pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji (1792) 

położono tam nawet kamień węgielny pod tę świątynię i na tym się skończyło. Dwa tygodnie później na 

ziemie Rzeczypospolitej wtargnęły wojska rosyjskie i - z racji rozbiorów - budowa okazała się niemożliwa.  

Myśl o wykonaniu zobowiązania Sejmu Czteroletniego pojawiła się ponownie dopiero w 1921, w trzy lata 

po odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie. Wtedy to - ustawą Sejmu Ustawodawczego - 

potwierdzono wolę zbudowania świątyni Opatrzności. Miała ona stanąć na Polu Mokotowskim, lecz tym 

razem wybuch II wojny światowej (1939) uniemożliwił jej budowę.  

Po wojnie do jej powstania zachęcali kard. August Hlond i kard. Stefan Wyszyński, napotykając na 

zdecydowany sprzeciw władz komunistycznych. W końcu - w sposób niezwykle odważny i narażając się na 

liczne krytyki - z inicjatywą wzniesienia świątyni Opatrzności wystąpił w wolnej Polsce (1996) ks. kard. 

Józef Glemp, poparty przez Episkopat, Sejm i Senat.  

   

Same prace budowlane rozpoczęły się dopiero 2 maja 2002 roku. Po różnych przerwach zostały one 

wznowione śmiałą decyzją tu obecnego ks. kard. Kazimierza Nycza w 2008 roku. Dzięki jego 

zdecydowanej decyzji uczestniczymy dzisiaj w zakończeniu pierwszego etapu budowy tego Narodowego 

Wotum Wdzięczności.  
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Jego budowę wsparło ok. 100 tys. darczyńców z kraju i zagranicy. Dzięki wsparciu tego zamierzenia przez 

Episkopat, zbiórki na budowę odbywały się - w Dniu Dziękczynienia - w polskich diecezjach. Znaczący jest 

również wkład państwa w te części świątyni, w których ulokowano Muzeum Dwóch Wielkich Polaków: ks. 

kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II.  

   

3. ZNACZENIE OTWARCIA ŚWIĄTYNI  

   

Z sercem przepełnionym wdzięcznością wchodzimy więc dzisiaj do tej świątyni, wypowiadając pełne 

zachwytu słowa: Niech Twoi wyznawcy, Panie, śpiewają z radości, kiedy wchodzą do Twojej świątyni 

(antyfona na Nieszpory z dnia 11 sierpnia).  

   

a. Wnętrze tego Domu Bożego wita nas słowami Psalmu 132, przypominając nam przysięgę złożoną przez 

króla Dawida, powtarzaną niejako przez tutejszych Ordynariuszy:  

   

Nie wejdę do mieszkania w moim domu,  

nie wstąpię na posłanie mego łoża,  

Nie użyczę snu moim oczom,  

powiekom moim spoczynku,  

Póki nie znajdę miejsca dla Pana,  

mieszkania dla Niego, dla Boga Jakuba.  

   

To znamienne, że sam Dawid związał się ślubem, mając możność jego wypełnienia, a prosi Boga, żeby 

mógł wypełnić to, co przyrzekł. W jego ślubowaniu dostrzegamy „pobożność ślubującego, ale i pokorę 

proszącego. Niech nikt nie opiera się na własnych siłach, że wypełni to, co ślubował. Ten, kto pobudza cię, 

żebyś złożył śluby, wspomoże cię, byś je wypełnił" (św. Augustyn, Objaśnienia psalmów. Ps 131,3).  

   

Wspomniany psalm 132 należy do tzw. „Pieśni stopni" (hebr. Szir hamma'alòt; Ps 120-134). Są to pieśni 

pielgrzymów zdążających do świątyni jerozolimskiej na święta Paschy, Pięćdziesiątnicy i Namiotów. Inni - 

podążając za tradycją żydowską - wiążą te psalmy z liturgią, ponieważ - według Miszny - piętnaście stopni 

na dziedzińcu niewiast i Izraelitów świątyni jerozolimskiej odpowiadało piętnastu „Pieśniom stopni" w 

psalmach, które lewici mieli zwyczaj tam śpiewać w czasie Święta Namiotów (Sukka V,4). Zburzenie 

świątyni jerozolimskiej i diaspora sprawiły, że pieśni te zaczęły symbolizować stopnie, jakie pokonuje dusza 

w poszukiwaniu Boga.  
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b. Centralną część Psalmu 132 jest uroczyste ślubowanie złożone przez króla Dawida. Dawid: „złożył Panu 

przysięgę, związał się ślubem przed Bogiem Jakuba". Przy pomocy tej przysięgi Dawid uczy nas, że w 

centrum życia społecznego, w centrum wspólnoty, narodu musi być coś, co przypomina mu naocznie 

tajemnicę transcendentnego Boga; jakaś przestrzeń dla Boga, jakieś Jego mieszkanie, które uzmysłowi 

ludziom podwójną obecność Boga - w przestrzeni i w dziejach, przypominając, że człowiek bez Boga nie 

może przejść przez życie bezpieczną drogą. Że potrzebuje iść przez dzieje razem z Bogiem, że prowadzi go 

Bóg.  

   

Istotnie, także ten budynek świątynny jest owocem ludzkiej pracy podjętej właśnie w tym celu, by 

rzeczywistość niewidzialna stała się postrzegalna a nawet pociągająca. Jest on znakiem naszego pragnienia 

dotarcia - przez rzeczy widzialne - do rzeczy niewidzialnych (per visibilia ad invisibilia - Erazm). Ma 

wyrażać to, co samo z siebie jest niewyrażalne. Ma w języku kształtów, kolorów i dźwięków - które 

wspomagają naszą intuicję - ukazywać ducha. Z podobnej racji np. biblijny obraz Boga otrzymuje kształty 

cielesne właśnie po to, by wyrazić Jego istnienie, ponieważ większość ludzi nie umie sobie wyobrazić 

istnienia, które nie miałoby związku z ciałem. Gdy budynek kościelny jest piękny, wówczas budzi radość w 

sercach ludzkich, budzi utajoną tęsknotę za Bogiem, tęsknotę za świętością.  

   

Ale słowa, „Nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku, póki nie znajdę miejsca dla Pana", 

mogą mieć - według świętego Augustyna - także sens głębszy. Cóż bowiem możemy ślubować Bogu, jeśli 

nie to, abyśmy się stali świątynią Bożą? Nic przyjemniejszego nie potrafimy Bogu złożyć w ofierze, ponad 

to, byśmy skierowali do niego słowa Izajasza: „Posiądź nas" (Iz 26,13); (por. św. Augustyn, Objaśnienia 

psalmów. Ps 131,3).  

   

Dlatego „pragnij przyjaźni z Chrystusem. On pragnie być twoim gościem, przygotuj Mu miejsce. Co 

znaczy: przygotuj Mu miejsce? Nie miłuj siebie, ale Jego. Jeżeli będziesz siebie kochał, zamkniesz się przed 

Nim. Jeżeli Jego będziesz miłował, otworzysz Mu drzwi. A skoro otworzysz i wejdzie, nie zginiesz 

kochając siebie, ale odnajdziesz się wraz z Miłującym cię" (św. Augustyn, Objaśnienia psalmów. Ps 131,6).  

   

b. W odpowiedzi na przysięgę króla Dawida, Bóg własną przysięgą: „zaprzysiągł Dawidowi trwałą 

obietnicę, od której nie odstąpi: ‘[Potomstwo] z ciebie zrodzone posadzę na twoim tronie' " (w. 11). Ta 

boska obietnica dotyczy przyszłego potomstwa Dawidowego, którego przeznaczeniem jest trwałe 

królowanie (2 Sm 7,8-16).  

   

Mesjański ton tej bożej przysięgi wskazuje na to, że modlący się sięgają poza horyzont teraźniejszości i 

oczekują doskonałego Mesjasza, który będzie zawsze i we wszystkim podobał się Bogu. Będzie miał 

odniesienie nie tylko do Izraela, ale do całego świata. „Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w 

posiadanie Twoje krańce ziemi" (Ps 2,8). „I panować będzie od morza do morza, od Rzeki aż po krańce 

ziemi" (Ps 72,8). Ta modlitwa - według chrześcijańskiej interpretacji - wskazuje na Mesjasza, który 

przyjdzie w osobie Jezusa Chrystusa.  
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Jego królestwo jest dostępne dla każdego. Trzeba tylko szeroko otworzyć mu drzwi. Królewskim zadaniem 

stojącym obecnie przed jego wyznawcami jest takie przeobrażanie instytucji i sytuacji społecznych, by nie 

skłaniały one do grzechu, ale by były poddane normom sprawiedliwości i miłości miłosiernej. Jest 

odnowienie wszystkiego „w Chrystusie" (Ef 1,10). Odnowienie powołania i godności człowieka, rodziny, 

kultury, gospodarki, polityki a także wspólnoty międzynarodowej. Taka była misja Kościoła w przeszłości i 

taka pozostanie na zawsze, dopóki cały świat nie stanie się Boży.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

A zatem, „Pamiętaj, Panie, Dawidowi wszystkie jego trudy, jak złożył Panu przysięgę,  

związał się ślubem przed Bogiem Jakuba" (Ps 132,1-2).  

   

Pamiętaj Panie decyzję zmarłego kard. Józefa Glempa, który podjął odważną i czasami niedocenianą 

decyzję wypełnienia votum narodu, gdy przestrzegał naród przed składaniem obietnic bez pokrycia.  

   

Serdeczne podziękowania dla obecnego tu kard. Kazimierza Nycza, który stanął wobec trudnego zadania 

kontynuacji budowy i gorliwie zachęcał każdego roku Episkopat do ostatniej składki.  

   

Szczere podziękowania dla decyzji Parlamentu dotyczącej wkładu państwa polskiego w powstanie Muzeum 

Dwóch Wielkich Polaków.  

   

Szczególne dzięki należy wyrazić dla Centrum Opatrzności Bożej, które zostało utworzone do gromadzenia 

funduszy na budowę i nadzoru nad prowadzonymi pracami.  

   

Podziękowania dla wszystkich budowniczych, architektów, inżynierów, artystów, plastyków.  

   

Przede wszystkim jednak, dla tej ogromnej 100 tysięcznej rzeszy darczyńców, którzy swoimi ofiarami 

wzmacniali nadzieję na sfinalizowanie tego szlachetnego dzieła.  

   

Na koniec, niech wszyscy Twoi wyznawcy, Panie, śpiewają z radości, kiedy wchodzą do Twojej świątyni.  
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Zamknięcie Roku Miłosierdzia, 13.11.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Przybliżać ludziom miłosierną miłość Chrystusa. Zamknięcie Roku 

Miłosierdzia (Katedra Poznańska - 13.11.2016)  

   

Drodzy kapłani,  

Osoby życia konsekrowanego,  

Wszyscy wierni a w szczególności ci, którzy w tym roku przeszli przez wszystkie 48 Bram Miłosierdzia 

naszej archidiecezji,  

Słuchaczy Katolickiego Radia Emaus,  

   

W roku ubiegłym papież Franciszek ustanowił w całym Kościele katolickim Nadzwyczajny Rok 

Miłosierdzia. „Pragnę - powiedział - aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako 

dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo 

stawało się coraz bardziej skuteczne" .  

   

I tak 8 grudnia ubiegłego roku otworzył w Bazylice św. Piotra Drzwi Święte, które odtąd stały się Bramą 

Miłosierdzia. Odtąd każdy wchodzący przez nie mógł doświadczyć miłości Boga, który - na ogrom 

ludzkiego grzechu - odpowiada pełnią przebaczenia. Następnie dnia 13 grudnia zostały otwarte Drzwi 

Święte we wszystkich katedrach świata a także w wyznaczonych sanktuariach.  

   

1. ROK MIŁOSIERDZIA  

   

Jubileusz stał się dla nas szczególnym momentem łaski i odnowy duchowej. Jego celem było nasze 

nawrócenie. Miał on zostawić w Kościele trwałe owoce w postaci odnowy sakramentu pokuty. Trzeba 

bowiem wiedzieć, że: „Prawdziwe poznanie Boga miłosierdzia, Boga miłości łaskawej, jest stałym i 

niewyczerpalnym źródłem nawrócenia, nie tylko jako doraźnego aktu wewnętrznego, ale jako stałego 

usposobienia, jako stanu duszy. Ci, którzy w taki sposób poznają Boga, w taki sposób Go „widzą", nie mogą 

żyć inaczej, jak stale się do Niego nawracając. Żyją więc in statu conversionis - a ten stan wyznacza 

najgłębszy nurt pielgrzymowania każdego człowieka na ziemi in statu viatoris. Jak widać, Kościół wyznaje 

miłosierdzie Boga objawione w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym nie tylko słowem swego 

nauczania, ale nade wszystko najgłębszym pulsem życia całego Ludu Bożego. A przez to świadectwo życia 

Kościół spełnia właściwe Ludowi Bożemu posłannictwo, które jest uczestnictwem i poniekąd kontynuacją 

mesjańskiego posłannictwa samego Chrystusa" (Dives in misericordia, 13).  

   

W Roku Jubileuszu prosiliśmy Boga o miłosierdzie dla wszystkich ludzi, wobec wielorakiego zła, jakie 

ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża. Im bardziej bowiem świadomość ludzka oddala się od Boga, tym 

bardziej traci poczucie sensu samego miłosierdzia (por. Dives in misericordia, 15).  
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W tym czasie byliśmy wezwani do „otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najbardziej 

beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza w sposób dramatyczny". 

Wezwani do opatrywania ran duchowych oliwą pocieszenia, do leczenia ich solidarnością. Do otwarcia oczu 

po to, by dostrzec biedę świata; rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Do przełamywania 

barier obojętności (Misericordiae vultus,15).  

   

Mieliśmy przemyśleć uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Miało to być sposobem na 

obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa. Sposobem na odkrycie na nowo 

uczynków miłosierdzia względem ciała (głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, 

przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać). Odkrycie 

uczynków miłosierdzia względem ducha (wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących 

upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i 

umarłych). Większość uczynków miłosierdzia względem ciała wymienił Chrystus Pan opisując Sąd 

Ostateczny.  

   

Jubileusz niósł ze sobą też odpusty. Pomimo przebaczenia bowiem, niesiemy w naszym życiu sprzeczności, 

które są konsekwencją naszych grzechów. W sakramencie pojednania Bóg przebacza grzechy, lecz 

negatywny ślad, jaki grzechy zostawiły w naszym postępowaniu i w naszych myślach pozostaje. Na 

szczęście miłosierdzie Boże jest silniejsze niż ten ślad. Grzesznik, któremu Bóg przez posługę Kościoła 

udzielił już przebaczenia, dzięki odpustowi uwalnia się od każdej pozostałości skutków grzechu, mogąc 

wzrastać w miłości. Odpust ten miał być połączony przede wszystkim z sakramentem pojednania, 

Eucharystią oraz refleksją nad miłosierdziem. Tym celebracjom miało towarzyszyć wyznanie wiary, 

modlitwa za Papieża oraz w intencjach, które nosi on w swoim sercu.  

   

Rok Miłosierdzia zwrócił też uwagę na kwestię przyjmowania nowego życia. Dotyczy to zwłaszcza dramatu 

egzystencjalnego i moralnego aborcji i kobiet, które się jej poddały. To, co się wydarzyło, jest głęboko 

niesłuszne, jednakże przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze 

szczerym sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się z Bogiem. Z tego też powodu 

Ojciec Święty postanowił upoważnić w Roku Jubileuszowym wszystkich kapłanów do rozgrzeszenia z 

grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie.  

   

Możliwość uzyskania jubileuszowego odpustu mieli również ci, którzy nie mogli odbyć jubileuszowej 

pielgrzymki, zwłaszcza ludzie chorzy, starsi i samotni, którzy często nie są w stanie wyjść z domu. W tym 

celu mieli oni z wiarą i nadzieją przeżywać swoje próby poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie 

we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem środków przekazu.  

   

Jubileusz zawsze stanowił okazję do wielkiej amnestii, obejmującej bardzo wiele więźniów, którzy - choć 

zasługują na karę - uświadomiły sobie jednak, że to, co uczyniły było niesprawiedliwe i szczerze zapragnęli 

na nowo włączyć się w życie społeczeństwa, wnosząc w nie swój uczciwy wkład. Dlatego mogli oni 

uzyskać odpust w kaplicach więziennych a kiedy przechodzili przez drzwi swojej celi - kierując myśli i 

modlitwę do Boga - za każdym razem ten gest oznaczał dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ 
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miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie 

wolności.  

W związku z inauguracją Roku Miłosierdzia w Kościele katolickim Prezydium Konferencji Episkopatu 

Polski zwróciło się do wszystkich środowisk w naszej Ojczyźnie z gorącym apelem o wzajemne 

przebaczenie i darowanie win w myśl słów Chrystusa „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią" (Mt 5,7).  

   

2. ZAMKNIĘCIE ROKU MIŁOSIERDZIA  

   

A oto teraz - po upływie całego roku - kończy się nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. W Watykanie będzie to 

miało miejsce w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, dnia 20 listopada. W innych katedrach i w 

kościołach wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego tydzień wcześniej, czyli dzisiaj, dnia 13 listopada.  

   

a. W czasie tego roku jubileuszowego mieliśmy okazję przejść przez Drzwi Święte rzymskich bazylik tak 

podczas Archidiecezjalnej Jubileuszowej Pielgrzymki do Rzymu (20-28.10.2016), jak i podczas Narodowej 

Pielgrzymki Dziękczynnej za 1050 lecie Chrztu Polski (19-25.10.2016).  

   

W naszej archidiecezji staraliśmy się w tym roku stworzyć jak najwięcej możliwości uzyskiwania odpustów. 

W naszej archidiecezji otworzyliśmy 48 Bram Miłosierdzia w bazylikach, sanktuariach Pańskich, 

sanktuariach maryjnych, sanktuariach świętych i błogosławionych, w kościołach wieczystej adoracji i 

kaplicach całodziennej adoracji. Wszyscy wierni odbywający pielgrzymkę do Drzwi Świętych zyskali 

odpust zupełny. Do tych drzwi pielgrzymowały tysiące ludzi. Każdy wierny, który wykonał jeden lub kilka 

uczynków miłosierdzia co do ciała lub co do duszy zyskał odpust zupełny, spełniając stałe warunki 

uzyskania odpustu.  

   

b. O chrzcie jako wyrazie miłosierdzia Bożego przypomniały nam obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski, 

które zachęcały nas do wdzięczności za dar wiary i wzywały do wierności zobowiązaniom wypływającym z 

naszego własnego chrztu.  

   

Czym jest w obecnej sytuacji, jeśli nie wyrazem Bożego miłosierdzia ustanowienie 14 nowych kapłanów dla 

naszej archidiecezji w tym roku. 

 

Po zakończeniu procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, 

niestrudzonego spowiednika i znakomitego rekolekcjonisty, który przez blisko 40 lat (1945-1983) był 

proboszczem poznańskiej parafii pw. św. Jana Kantego, w tym roku Pan Bóg objawił swoją łaskawość 

względem nas pozwalając nam zainaugurować 12 września proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym 

Kazimierza Hołogi (1913-1958), wiernego świeckiego, ojca rodziny, lekarza medycyny. jest on 

wspominany jest ze względu na chrześcijańskie świadectwo, jakie składał w wymiarze życia rodzinnego, 

zawodowego i społecznego. W przygotowaniu jest również proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym 

ks. Stanisława Streicha.  
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W archidiecezji powstały nowe miejsca całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu (w Czarnkowie i 

Puszczykowie). Ta ostatnia kaplica w kościele pw. św. Józefa, jest dedykowana Miłosierdziu Bożemu, a 

Najświętszy Sakrament wpisany jest w wizerunek Chrystusa Miłosiernego. Z okazji jubileuszu biskupi 

poznańscy odwiedzili więźniów w celach zakładów karnych we Wronkach, Rawiczu, Lesznie i Poznaniu.  

   

W niektórych parafiach otwarto praktykę całodziennej spowiedzi.  

   

c. Dnia 28 czerwca wręczyłem w katedrze krzyże misyjne 61 młodym ludziom, którzy wyjechali w czasie 

wakacji na wolontariat misyjny do kilkunastu krajów Afryki, Ameryki Południowej i Europy. Wyjechali by 

razem z Chrystusem iść, głosić Ewangelię miłości miłosiernej i służyć tam, gdzie Pan ich poprowadzi.  

   

Caritas Archidiecezji Poznańskiej, dzięki pomocy rzeszy wolontariuszy, nieustannie niesie ona pomoc 

potrzebującym, podejmując w ciągu całego roku rozmaite akcje charytatywne i programy pomocowe. W jej 

ramach działa także ponad 300 Parafialnych Zespołów Caritas liczących w sumie ponad 3 tys. osób oraz 

Szkolne Koła Caritas skupiające ponad 1,5 tys. młodych ludzi. Ponadto Caritas prowadzi m.in. dom dziecka, 

przedszkola, jadłodajnie, ośrodki charytatywno-wypoczynkowe, punkt konsultacyjny dla młodzieży i rodzin 

zagrożonych uzależnieniem, a także Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień „Wierzenica". W 

Roku Miłosierdzia uruchomiono nowe zespoły Caritas. W bieżącym roku oddano do użytku noclegownię na 

Krańcowej. Poczyniono też dalsze prace w celu otwarcia Domu Dziecka w Lesznie.  

   

Ścisłym zadaniem organizacji Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie - którego biuro 

działa w Poznaniu przy kościele oo. Jezuitów przy ul. Szewskiej - jest miłosierdzie, objawiające się poprzez 

niesienie pomocy i wsparcia prześladowanym i dyskryminowanym chrześcijanom z ponad 140 krajów 

świata.  

   

Z jubileuszem związana była też Archidiecezjalna Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych do Lourdes, 

(3-6.05.2016).  

   

Wymieniłem tylko niektóre dzieła miłosierdzia Kościoła, a przecież nie jest to wszystko. Do tego dochodzi 

ogromny obszar działalności świeckich - w instytucjach, stowarzyszeniach lub też indywidualnie - którzy 

dedykują swój czas osobom potrzebującym i wspierają rodziny.  

   

A jakie owoce przyniósł Rok Miłosierdzia w Twoim osobistym życiu? Na to pytanie nikt nie może 

odpowiedzieć, poza Tobą samym. Nikt nie jest w stanie ogarnąć tego, co działo się w duszy drugiego 

człowieka przez cały miniony jubileusz. Ufam, że nie był to czas bezpowrotnie stracony.  
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Zamykając dzisiaj Drzwi Święte powierzymy Chrystusowi Panu życie Kościoła i całej ludzkości. „O jakże 

pragnę - pisał papież - aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie 

każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących jak i tych, którzy są daleko, 

niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas" 

(Misericordiae vultus, 5).  

   

ZAKOŃCZENIE  

Módlmy się, na koniec, słowami modlitwy towarzyszącej Jubileuszowi Miłosierdzia:  

   

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, 

że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.  

   

Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,  

a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.  

Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.  

Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do 

każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży!  

   

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede 

wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem 

Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.  

   

Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne 

współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się 

oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.  

   

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Matki Chrystusa, który z Ojcem i Duchem 

Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.  

Amen.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, I niedziela Adwentu, 27.11.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Bądźcie gotowi! I niedziela Adwentu. Otwarcie kościoła (Złotniki, kościół św. 

Joanny Beretta Molla - 27.11.2016).  
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Razem z pierwszą niedzielą Adwentu wchodzimy w nowy rok liturgiczny. Otwiera się przed nami 

intensywny czas, w Adwencie bowiem podążamy najpierw naszą myślą ku przeszłości, wspominając 

historyczne narodziny Zbawiciela w Betlejem. Następnie wybiegamy duchem w najdalszą przyszłość, 

podnosząc nasz wzrok ku ostatecznemu celowi naszego pielgrzymowania na ziemi, jakim będzie spotkanie z 

Chrystusem na końcu czasów. „Bo nastąpi kres tego świata, a to, co zostało stworzone, będzie odnowione" 

(św. Cyryl Jerozolimski, Katecheza 15,1-3). Nasze adwentowe drogi pełne są radosnej tęsknoty, podobnej 

do tej, jaka towarzyszy oczekiwaniu na moment narodzin dziecka (por. 1 Tes 5,3).  

   

Dla parafii św. Beretty-Molla dzisiejsza niedziela jest szczególna, bo właśnie dzisiaj nadszedł oczekiwany 

dzień otwarcia tej nowej świątyni, czas pierwszej Eucharystii sprawowanej w tym domu Bożym, 

wzniesionym zapałem ks. proboszcza Jakuba, tutejszych parafian i ludzi dobrej woli.  

   

1. NA KOŃCU CZASÓW (Iz 2,1-5)  

   

a. W tym kontekście dociera do nas wspaniała pieśń proroka Izajasza, który żył w VIII wieku przed Chr. 

Pieśń ta nie koncentruje się na kontemplacji chwili obecnej. Pod warstwą codziennych spraw dostrzega 

działanie Boże, które prowadzi historię ku innym horyzontom; ku „końcu czasów", czyli ku pełni czasów.  

   

W centrum tej wizji pojawia się „góra Syjon", która - pod względem duchowym - przewyższa wszystkie 

inne góry, jako że mieszka na niej sam Bóg. Na niej to - zgodnie ze słowami proroka - rozbłyśnie światło, 

które rozproszy ciemności, ku któremu to światłu udadzą się liczne narody.  

   

Tym duchowym światłem, promieniującym ze świątyni jerozolimskiej na Syjonie jest Prawo Boże, źródło 

życia i pokoju. Ono to pociągnie do siebie wszystkie narody i spowoduje przewrót; noc stanie się 

ciemnością, tzn. w miejsce niesprawiedliwości nadejdzie sprawiedliwość. Trwałego pokoju bowiem nie 

zapewni żaden ludzki program działania, można go osiągnąć tylko dzięki posłuszeństwu temu 

wszechogarniającemu, duchowemu światłu. To ono - jak magnes - pociągnie do siebie liczne narody 

tkwiące w duchowych ciemnościach:  

   

„Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy,  

a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.  

I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu.  

Zaleje cię mnogość wielbłądów - dromadery z Madianu i z Efy.  

Wszyscy oni przybędą ze Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.  

Ja, Pan, zdziałam to szybko w swoim czasie" (Iz 60,2-3.6.22).  

   

Światło Prawa Bożego wprowadzi w życie ludzi i społeczności sprawiedliwość, wprowadzi pokój do 

wnętrzu samego człowieka miotanego sprzecznymi instynktami, pokój między człowiekiem a człowiekiem, 

między zwierzętami dzikimi i domowymi.  
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„Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą,  

cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał.  

Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały.  

Lew też jak wół będzie jadał słomę.  

Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.  

Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na 

kształt wód, które przepełniają morze" (Iz 11,6-9).  

   

Ktoś może powiedzieć: to czysta utopia. Czy jednak wiara w to, że ludzie kiedyś zmądrzeją, jest utopią? To 

nie utopia, lecz potężna wizja nowej ziemi, na której do głosu dojdzie Boża sprawiedliwość. Dziś mówi się 

często o redukcji istniejącego potencjału militarnego, o zaprzestaniu produkcji broni, o zniszczeniu zasobów 

już nagromadzonych, produkując jednocześnie na potęgę broń masowego rażenia. W takiej sytuacji prorok 

Izajasz proponuje mądrzejsze rozwiązanie. Idzie mu nie tylko o likwidację broni, ale przede wszystkim o 

zmianę mentalności człowieka. O to, by ludzie cały kapitał, jaki przeznaczają na armie - przeznaczyli na 

doskonalenie życia gospodarczego i duchowego. By „przekuli miecze na lemiesze", to znaczy by 

wykorzystali istniejące już narzędzia wojenne w celach pokojowych. Szkoda stali na wozy bojowe, szkoda 

paliwa do wojskowych samolotów i rakiet balistycznych, szkoda energii jądrowej umieszczonej w 

pociskach, skoro to wszystko można wykorzystać dla ułatwienia życia na ziemi, dla uszczęśliwienia 

milionów.  

   

Dopiero wtedy, gdy narody dotrą duchem na szczyt góry świątynnej, gdy rzeczywiście przykazania Prawa 

Bożego dotrą do ich serc i wprowadzą je w czyn, wówczas nastanie pokój, na który ludzkość czekała od 

zawsze i o którym marzyła. Wówczas narzędzia wojny zostaną przekształcone w narzędzia pracy; miecze 

zostają przekute na lemiesze a włócznie na sierpy. Zniszczona zostanie nienawiść, nastanie szalom, czyli 

pokój mesjański. Nie będzie on zwykłym brakiem wojny, ale będzie harmonią człowieka z Bogiem, z 

samym sobą, z drugim człowiekiem i z naturą.  

   

b. Kościół widzi spełnienie tej zapowiedzi (Iz 2,1-5; Iz 60,1-22) w osobie Jezusa Chrystusa, będącego 

Światłem oświecającym narody. Razem z jego narodzinami wszystkie narody rozpoczną niekończącą się 

pielgrzymkę na „górę Syjon", tj. do Kościoła, z którego promieniuje światło Ewangelii, które uczy 

przekraczania sprawiedliwości przez miłość miłosierną (Dz 2,5-12). Św. Justyn męczennik w swojej 

Apologii - napisanej ok. 153 roku po Chr. - pisze tak: „Z Jerozolimy wyszli ludzie na świat, w liczbie 

dwunastu; byli niewykształceni; nie umieli przemawiać, ale dzięki mocy Bożej objawili całemu rodzajowi 

ludzkiemu, że zostali posłani przez Chrystusa, by wszystkim głosić Słowo Boże. A my, którzyśmy się 

wcześniej nawzajem zabijali, nie tylko nie zwalczamy już nieprzyjaciół, ale żeby nie okłamywać i nie 

wprowadzać w błąd tych, którzy nas przesłuchują, chętnie umieramy, wyznając Chrystusa" (Apologia 

Pierwsza, 39,3). Stąd też my, chrześcijanie, jesteśmy w sposób szczególny wezwani do budowania 

cywilizacji pokoju (por. Jan Paweł II, Komentarz do ksiąg Starego Testamentu, Kraków 2012, 538-543).  

   

„Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską". „Wszystkie narody do niej popłyną". Zgodnie z prawami natury rzeki 

płyną zazwyczaj w dół, tymczasem rzeka narodów popłynie pod górę, przyciągana najpierw magnetyczną 

mocą Prawa Pańskiego a następnie osobą Chrystusa. Jest to wizja ludu wzbijającego się ponad swój własny 

poziom. Ludu, który wyrusza na poszukiwanie Prawa Bożego, ucieleśnionego w osobie Jezusa Chrystusa.  
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Kościół zachęca każdego do wejścia na tę drogę, jaką Bóg przygotował dla rodzaju ludzkiego. Tam bowiem, 

gdzie chodzi o osiągnięcie wielkiego dobra, potrzebne jest poczucie sprawiedliwości i wielka dojrzałość 

moralna. Wprowadzenie pokoju pozostanie zawsze czczą mrzonką, jeśli nie nastąpi rzeczywiste nawrócenie 

serca. Dopóki każdy człowiek i każda grupa nie zaczną służyć wspólnemu dobru, harmonia społeczna i 

pokój między narodami będą zagrożone. Liczne zagrożenia pokoju wynikają z naturalnych ograniczeń 

struktur ekonomicznych, politycznych i społecznych, jednakże dużo zła rodzi się z osobistego egoizmu i 

ludzkiej pychy, wywierających wpływ na owe struktury społeczne.  

   

   

2. CZUWAJCIE (Mt 24,42)  

„W chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". Chrystus powiedział: „O dniu owym lub 

godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, ani Syn; nie wasza to rzecz znać czas i chwile".  

   

Nikt nie wie i nie będzie wiedział, kiedy Pan przyjdzie (Mk 13,32), bo godzinę końca zna tylko Ojciec. Jeśli 

więc ktoś twierdzi, że zna czas paruzji, to z pewnością kłamie, albo uległ kłamstwu. Wprawdzie Ewangelia 

wymienia kilka znaków poprzedzających i wskazujących na bliski koniec („Powstanie naród przeciw 

narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się 

straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie"), ale te znaki wskazują tylko na to, że świat w pewnym 

momencie się skończy, lecz nie określają kiedy się to stanie. Znaki te przecież pojawiają się od początku 

ludzkiej historii i także i dzisiaj możemy je dostrzec.  

   

Dlatego ten, kto mówi, że nie wie kiedy Pan powróci jest zgodny z nauką Ewangelii. „Natomiast spośród 

dwóch - uczy św. Tomasz z Akwinu - którzy mówią, że to wiedzą, bardziej niebezpiecznie błądzi ten, kto 

powiada, że już wkrótce przyjdzie Chrystus i nastąpi koniec świata. Jeśli bowiem nie stanie się tak, jak to 

zostało zapowiedziane, ktoś może z tej okazji całkowicie zwątpić w Jego przyjście" (De potentia Dei, 5, 6).  

   

Pan nie wskazał dnia Jego powrotu, aby nikt nie przypuszczał, że On - którego nie dosięga upływ czasu - 

mógł być poddany jakiemuś przeznaczeniu i godzinie. Pan tak postąpił celowo, aby odtąd wszystkie 

pokolenia i wieki uważały, że Jego nadejście dokona się właśnie w ich czasach.  

   

Nam wystarczy wierzyć, że Chrystus przyjdzie niebawem („Już za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie 

Ten, który ma nadejść i nie spóźni się" - Hbr 10,37) oraz, że przyjdzie niespodziewanie („Sami bowiem 

dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy" - 1Tes 5,2).  

   

3. PRZYOBLECZMY SIĘ W ZBROJĘ ŚWIATŁA (Rz 13,12)  
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„Dlatego i wy bądźcie gotowi". To ostrzeżenie skierowane do Piotra i trzech innych apostołów w 

rzeczywistości dotyczy wszystkich uczniów wszystkich czasów. „Czuwajcie", czyli „nie śpijcie, bądźcie 

przytomni".  

   

a. Być czujnym znaczy najpierw przyjąć do wiadomości, że Prawo Boże i ludzka wolność nie są ze sobą 

sprzeczne i nie wykluczają się, ale nawzajem się wspomagają. Wolność nie ma nic wspólnego z tzw. 

wyzwoleniem człowieka od przykazań, które istnieją tylko po to, by służyć miłości (Rz 13,8-9).  

   

Trzeba też być świadomym tego, że nasza wolność - zakładająca przestrzeganie przykazań - jest jeszcze 

wolnością niedoskonałą. Niedoskonałą, ponieważ w naszym ciele „spostrzegam prawo inne, które toczy 

walkę z prawem mojego umysłu. [...] wolność na razie nie jest całkowita, nie jest czysta, nie jest pełna, bo 

nie osiągnęliśmy jeszcze wieczności. Po części podlegamy nadal słabości, a po części zyskaliśmy już 

wolność. Wszystkie nasze grzechy zostały zgładzone przez chrzest, czy jednak wraz ze zniszczeniem 

niegodziwości zniknęła nasza słabość? Gdyby ona zniknęła, żylibyśmy na ziemi bez grzechu. [...] Ponieważ 

więc nadal podlegamy słabości, śmiem twierdzić, że jesteśmy wolni w takiej mierze, w jakiej służymy 

Bogu, o ile zaś idziemy za prawem grzechu, o tyle jesteśmy niewolnikami" (In Ioannis Evangelium 

tractatus, 41,10).  

   

A zatem, kto żyje „według ciała", ten odczuwa Prawo Boże jako ciężar, więcej nawet, jako zaprzeczenie, a 

w każdym razie jako ograniczenie swojej wolności. Kto zaś postępuje „według ducha" (Ga 5,16), ten 

znajduje w prawie Bożym niezastąpioną drogę czynnego okazywania miłości. Co więcej, odczuwa 

wewnętrzne przynaglenie, by nie ograniczać się do wypełniania minimum wymaganego przez prawo, ale by 

żyć jego „pełnią".  

   

b. W czasie pamiętnego spotkania z młodzieżą na Apelu Jasnogórskim w 1983 roku św. Jan Paweł II 

powiedział: „Czuwam, to znaczy staram się być człowiekiem sumienia". Sumienie jest tą władzą w 

człowieku, która wzywa go, względnie powstrzymuje od działania nie ze względu na ewentualne 

konsekwencje, kary, nagrody, ludzkie sądy, lecz ze względu na wewnętrzną wartość i prawdę czynu. 

Człowiek, który chce i potrafi być wierny swojemu sumieniu, posiada wewnętrzny pokój, płynący z 

przekonania, że postępuje dobrze.  

   

Czuwać, to znaczy dostrzegać drugiego człowieka, jego potrzeby, jego prawa, jego dobro. Właśnie takie 

było podstawowe zadanie ewangelicznego odźwiernego; czuwać nad służbą i nad całym swoim domem. 

Najlepszym przykładem takiej postawy jest dobra matka, wrażliwa na potrzeby dzieci, w razie potrzeby 

gotowa do poświęcenia.  

   

I wreszcie czuwać, to znaczy być człowiekiem odpowiedzialnym. Człowiek odpowiedzialny to ten, na 

którym można polegać, można być pewnym, że wywiąże się ze swoich obowiązków, a nawet więcej, zrobi 

to, co wprost do niego nie należy, ale co powinno być zrobione. Taki człowiek nie marnuje okazji do 

działania, ani nie czeka, aż inni go wyręczą. Przejawia osobistą inicjatywę i jest gotów podjąć się nawet 

sporego trudu i niewygody, jeśli sytuacja tego wymaga.  
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ZAKOŃCZENIE  

   

Kiedy na progu kolejnego Adwentu wpatrujemy się w adwentową świecę, przypomnijmy sobie zwyczaj 

naszych ojców, którzy podczas Mszy świętej roratniej wypowiadali przed ołtarzem mocne słowa: „jestem 

gotów na sąd".  

Bo „czuwajcie" nie odnosi się tylko do ostatecznego przyjścia Pana na końcu czasów, lecz także do tego 

przyjścia, które dokona się dla każdego z nas z osobna w chwili naszej śmierci. Kiedy staniemy przed 

Panem „z ufnością, choć z całym brzemieniem win naszych, w przekonaniu, że nie wchodzimy do obcej 

krainy, ale do własnej ojczyzny, do królestwa Tego, którego tak miłowaliśmy i który nas tak bardzo miłuje" 

(św. Teresa od Jezusa, Droga 40,7-8).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 100-lecie Papieskiej Unii Misyjnej, 3.12.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jubileusz 100-lecia Papieskiej Unii 

Misyjnej (Jasna Góra – 3.12.2016).  

Wielce czcigodni OO. Paulini, kustosze tego miejsca świętego,  

Czcigodny księże dyrektorze krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych,  

Członkowie dyrekcji krajowej,  

Katecheci,  

Członkowie Kół Żywego Różańca,  

Przyjaciele i sympatycy Papieskich Dzieł Misyjnych,  

W dniu dzisiejszym obchodzimy jubileusz 100. lecia Papieskiej Unii Misyjnej. Z tej racji spotykamy się na Jasnej Górze, na 

Eucharystii - w gronie ludzi rozumiejących słowa Jezusa: „Idźcie i głoście!” – aby wyrazić Bogu wdzięczność za 100 lat 

modlitwy i działalności wszystkich pracowników i członków tejże Unii.  

   

Przy tej okazji pragniemy rozważyć 3 sprawy: najpierw na czym właściwie polega misja, następnie w jaki sposób powołanie 

misyjne realizował patron dnia dzisiejszego, św. Franciszek Ksawery, w końcu, do czego zobowiązują się współcześni 

pracownicy i członkowie Papieskiej Unii Misyjnej?  

   

1. MISJA UCZNIÓW (Mt 9,35-10,1.6-8)  

A zatem najpierw dzisiejszy fragment Ewangelii. Spotykamy w nim Jezusa, który współczuje zbłąkanym duchowo ludziom i 

wyraża niepokój z powodu braku kierownictwa duchowego ze strony duchowych przywódców Izraela. Pragnie na powrót 

zgromadzić rozproszony Lud Boży przy Bogu. Chce przygarnąć znękanych i porzuconych, zniszczonych, ogołoconych, i 

narażonych na duchową śmierć.  

Gdy więc nadszedł stosowny czas, Jezus przygotował i wysłał swoich uczniów, aby pomogli Mu w osiągnięciu tego celu. 

Ewangelista Mateusz tylko raz - w dzisiejszym fragmencie - nazywa „uczniów” „apostołami” (czyli „wysłannikami”, 

„posłańcami”). Posłał „Dwunastu”, aby reprezentowali cały odnowiony Izrael, będący zrzeszeniem dwunastu pokoleń, które w 
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przyszłości mają stać się „światłem” dla narodów (Iz 49,6). Jezus na razie polecił im tylko, by szli wyłącznie do owiec, które 

poginęły „z domu Izraela”. Głoszenie Ewangelii i uzdrawianie chorych w pierwszej kolejności dotyczy bowiem Izraela. Dopiero 

wtedy, kiedy Izrael zostanie odnowiony, stanie się on światłem narodów. Stąd w pierwszym etapie apostołowie usłyszeli zakaz: 

„Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego”. Najpierw musi zostać zgromadzony Izrael.  

Skoro zaś uczniowie zostali odkupieni „za darmo” i powołani bez płacenia za to pieniędzy, również oni winni głosić Dobrą 

Nowinę o królestwie bezinteresownie. Ponadto ich przepowiadanie powinno dokonywać się w trybie pilnym; winni wyruszyć od 

razu, bez zaopatrzenia się w pieniądze i prowiant. Bóg zatroszczy się o wszystko, czego im będzie potrzeba (por. Mt 6,31-34). Nie 

muszą brać ani torby podróżnej, ani dwu tunik na zmianę, sandałów i laski, z czego zazwyczaj składa się ekwipunek podróżny 

(Wj 12,11). Zakazy te mają na celu podkreślenie tego, że pełniący misję uczniowie - gdy idzie o zaspokojenia własnych 

niezbędnych potrzeb - winni polegać przede wszystkim na Bogu.  

Ostatecznie jednak, uczniowie otrzymują od Jezusa coś bezcennego jako ich wyposażenie, Jezus przekazuje im ogromną moc 

ukazywania królestwa Bożego tak słowem (7,29), jak i czynem (9,6.8; 21,23-27).  

   

a. głosić Naukę  

Od początku swojej działalności publicznej Jezus przygotowywał uczniów do tego, by „mógł ich wysyłać na głoszenie nauki” 

(Mk 3,14). I rzeczywiście, głoszenie nauki Jezusa stało się podstawowym obowiązkiem uczniów. To głoszenie, które ma odbywać 

się pospiesznie; bez zatrzymywania się w drodze przy sprawach nieistotnych: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i 

głoś królestwo Boże!” (Łk 9,60). Podczas gdy większość zabiegów ludzkich na tym świecie koncentruje się wokół zabezpieczania 

swego stanu posiadania - co jest jakąś formą troski o „zmarłych” - uczeń ma wyrwać się z kręgu bezużytecznej - z punktu 

widzenia Ewangelii - pracy i głosić Życie.  

Uczeń ma przede wszystkim wskazywać drogę, czyli uczyć sztuki życia. Ma głosić Ewangelię przede wszystkim ludziom ubogim 

(por. Łk 4, 18). Dzisiaj najgłębszym ubóstwem: „jest nieumiejętność doznawania radości, znużenie życiem, postrzeganym jako 

bezsensowne i wewnętrznie sprzeczne. Ten rodzaj ubóstwa występuje dziś powszechnie w bardzo różnych postaciach zarówno w 

społeczeństwach materialnie zamożnych, jak i w krajach ubogich. Nieumiejętność doznawania radości jest skutkiem i zarazem 

źródłem nieumiejętności kochania, rodzi też zawiść, chciwość i wszelkie wady, które sieją zniszczenie w życiu jednostek i w 

świecie. Dlatego potrzebujemy nowej ewangelizacji: jeżeli sztuka życia pozostaje nie znana, wszystko inne zawodzi. Ta sztuka 

nie jest jednak przedmiotem badań nauki: może ją przekazać tylko ten, kto ma życie, kto jest uosobioną Ewangelią” (kard. Joseph 

Ratzinger, Nowa ewangelizacja).  

   

b. wypędzać złe duchy  

Do uczniów należy również drugie zadanie. Jezus posyła ich także po to, by wypędzali złe duchy (Mk 3,15), ponieważ świat 

oddalony od Stwórcy i przeciwstawiający się Jemu leży w mocy Złego. Pełen jest idoli, czyli bożków, które zajęły miejsce 

jedynego Boga i pochwyciły człowieka w swoje władanie, prowadząc go do samozniszczenia. Stąd uczeń powinien podjąć walkę 

duchową. Winien toczyć walkę: „przeciw pierwiastkom duchowym zła” (Ef 6,12), bo wrogiem człowieka „nie jest ten czy tamten, 

nie jestem nim też ja sam, nie są ciało ani krew [...]. Konflikt sięga głębiej. Jest to walka z niezliczoną ilością atakujących nas 

niestrudzenie przeciwników, których natury nie da się łatwo ogarnąć, którzy nie mają własnego imienia, lecz tylko zbiorowe 

określenia; którzy górują nad człowiekiem – przez swoją wyższą pozycje, przez swoje miejsce „w niebiosach” egzystencji, także 

przez nieprzenikliwość swej pozycji i własną nieuchwytność..; wszyscy oni są wreszcie pełni radykalnej, śmiertelnej złości” 

(Heinrich Schlier, Der Brief an die Efeser, s. 291). Inaczej mówiąc uczeń winien – przy pomocy wiary - egzorcyzmować świat, 

czyli podporządkować świat Duchowi Świętemu.  

   

c. leczyć wszystkie choroby i wszelkie słabości  

Poza głoszeniem Ewangelii i wyrzucaniem złych duchów do zadań uczniów należy również leczenie z wszystkich chorób i 

wszelkich słabości” (Mt 10,1). Cały świat bowiem jest jednym wielkim oczekiwaniem na Życie i zdrowie. Samo zaś uzdrawianie 

chorych nie tylko potwierdza naukę Chrystusa, ale ponadto przekonuje ludzi o dobroci Boga. Egzorcyzmy wraz z uzdrowieniami 

dopełniają się wzajemnie i wskazują na konieczność leczenia całego człowieka; tak jego ducha, jak i jego ciała. Dlatego też Eugen 

Biser nazywa chrześcijaństwo „religią terapeutyczną” a powołanie uczniowskie - udziałem w pasterskim współczuciu Jezusa (por. 

C.M. Martini, Biblia i powołanie, 136).  
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Leczenie „z wszystkich chorób i wszelkiej słabości” stanowi istotne zadanie ucznia. Takie było też przekonanie Kościoła, który 

jeszcze w średniowieczu kształcił kapłanów na uniwersytetach nie tylko w dziedzinie teologii, ale jednocześnie także w dziedzinie 

medycyny.  

Ostatecznie jednak Królestwo Chrystusa jest mocą, która zwycięża nie tylko choroby, ale także Szatana. Jest ostatecznym 

zwycięstwem nad grzechem i śmiercią. Jest mocą leczącą rany, które oszpecają obraz Stwórcy w Jego stworzeniach. Ono tworzy 

nową ludzkość, która odzyskuje zdrowie we wszystkich swoich wymiarach: fizycznym, psychicznym, duchowym, 

intelektualnym, ekonomicznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym.  

   

2. MISJA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA KSAWEREGO  

Przykładem ucznia, który pod tym względem w sposób wzorowy wypełnił swoje zadanie był św. Franciszek Ksawery (ur. 

7.04.1506), który – po złożeniu ślubów zakonnych i otrzymaniu świeceń kapłańskich (24.06.1537) - udał się na misje (7.04.1541).  

Po trwającej 13 miesięcy niebezpiecznej podróży morskiej przybył do Goa (6.05.1542), do stolicy portugalskiej kolonii w 

Indiach, gdzie żyła spora liczba Portugalczyków bez stałej opieki duchowej. Tam Franciszek zabrał się natychmiast do głoszenia 

kazań, katechizacji dzieci i dorosłych, spowiadał i odwiedzał ubogich. Następnie udał się na tak zwane „Wybrzeże Rybackie”, do 

poławiaczy pereł, gdzie żyło około dwadzieścia tysięcy tubylców pozyskanych dla wiary, bez kapłana. Franciszek pracował wśród 

nich gorliwie przez dwa lata (1543-1545).  

Rano uczył dzieci katechizmu i odwiedzał domy, gdzie znajdowali się chorzy lub gdzie opłakiwano zmarłych. Przedpołudnie 

kończył drugą katechezą dla dzieci i dorosłych. Po południu miała miejsce następna godzina katechezy, a po zachodzie słońca 

głosił kazanie do zgromadzonych ludzi. „Odkąd tu przybyłem – pize w swoim liście skierowanym do św. Ignacego Loyoli - nie 

przestaję chrzcić dzieci. [...] Te dzieci nie dają mi spokoju ani czasu na odmówienie oficjum, jedzenie czy spanie, zanim nie 

nauczę ich jakiejś modlitwy. Tu zaczynam rozumieć, że "do takich należy królestwo Boże". Byłoby to z mej strony brakiem 

wiary, gdybym nie zadośćuczynił tak pobożnym pragnieniom. Dlatego nauczywszy ich wyznawać Boga w Trójcy Jedynego, 

wyjaśniłem im Skład Apostolski oraz Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo” (Z listu św. Franciszka Ksawerego do św. Ignacego Loyoli 

(H. Tursellini, Vita Francisci Xaverii, Romae 1596, Lib. 4, epist. 4 [1542] et 5 [1544]).  

Franciszek był przekonany o tym, że na terenach misyjnych tylko dlatego jest tak niewielu chrześcijan, ponieważ brakuje ludzi, 

którzy by ich ewangelizowali. W jednym ze swoich listów tak pisze: „Często wspominam, jak to dawniej, na uczelniach 

europejskich, a szczególnie na Sorbonie, wyszedłszy z siebie, krzyczałem do tych, którzy mają więcej wiedzy niż miłości, i 

nawoływałem ich tymi słowami: O jak wiele dusz z waszej winy traci niebo i pogrąża się w otchłań piekła! Obyż to oni tak się 

przykładali do apostolstwa, jak pilni są do nauki, by mogli zdać Bogu rachunek z powierzonych im talentów wiedzy. O gdybyż ta 

myśl mogła ich poruszyć; oby odbyli ćwiczenia duchowne i zechcieli posłuchać tego, co by im Pan powiedział w głębi ich serca, i 

porzuciliby swoje pożądania i sprawy ziemskie. Byliby wtedy gotowi na wezwanie Pańskie i wołali do Niego: "Oto jestem, co 

mam czynić, Panie?" Poślij mnie, dokąd zechcesz,...” (Z listu św. Franciszka Ksawerego do św. Ignacego Loyoli (H. Tursellini, 

Vita Francisci Xaverii, Romae 1596, Lib. 4, epist. 4 [1542] et 5 [1544]).  

Dalej nasz Święty udał się do wiosek przylądka Komoryn. Tam ochrzcił ponad. 10 tys. ludzi, którzy wkrótce zostali poddani 

prześladowaniom i ok. sześciuset z nich poniosło śmierć męczeńską.  

W kwietniu 1549 roku - z portu w Goa - Franciszek wyruszył do Japonii. Po pierwszych nieudanych próbach misyjnych (w 

Kagoshimie i na wyspie Miyako), udał się na wyspę Kiu-siu, gdzie pomyślnie kierował akcją misyjną. Tam nauczył się 

japońskiego na tyle, by go rozumiano, chociaż jego wymowa i błędy gramatyczne wywoływały u miejscowych śmiech. Łącznie 

pozyskał dla wiary około tysiąca Japończyków. Zostawił dla nich dwóch kapłanów a sam powrócił do Indii (1551).  

 

Może warto dodać, iż ówczesne sukcesy misyjne jezuitów były wtedy solą w oku dla świata protestanckiego. Teodor z Bezy – 

współpracownik Kalwina – stwierdził, że „apostolat w świecie należy pozostawić „tej szarańczy niedawno zwymiotowanej przez 

piekło, która z hipokryzją nosi imię Jezusa”. Chodziło o jezuitów.  

Istotnie, chociaż Franciszkiem nie kierowały żadne marzenia poszukiwacza przygód ani ambicje zachłannego kupca, to jednak 

wyruszył on tam, gdzie nie odważył się wyruszyć nawet najbardziej zuchwały poszukiwacz przygód, najbardziej chciwy kupiec; 

postanowił dotrzeć do Chin. Daremnie szukał kogoś, kto by zechciał razem z nim pojechać, Chińczycy bowiem byli w tym czasie 

bardzo wrogo nastawieni do Europejczyków. W końcu z wielkim trudem dotarł do wyspy Sancjan, w pobliżu Chin, jednak żaden 

kapitan nie chciał popłynąć dalej w obawie przed karą śmierci, jaka czekałaby go za przekroczenie granicy Chin.  
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Na wyspie Sancjan Franciszek - utrudzony podróżą i zabójczym klimatem - rozchorował się śmiertelnie i tam też umarł - z 

imieniem Jezus na ustach - przed świtem, dnia 3 grudnia 1552 roku, w porcie, w obcym słomianym szałasie, po dziesięciu latach 

od przybycia do Indii, w 46. roku życia. Z pism św. Franciszka Ksawerego pozostały jego listy, będące najpiękniejszym 

świadectwem jego głębokiego życia wewnętrznego, żaru misyjnego i bezwzględnego oddania się sprawie zbawienia dusz.  

W roku 1910 papież św. Pius X ogłosił św. Franciszka Ksawerego patronem Dzieła Rozkrzewiania Wiary a w roku 1927 - papież 

Pius XI - ogłosił go głównym patronem misji katolickich.  

   

3. PAPIESKA UNIA MISYJNA  

   

a. Po ponad 360 latach od śmierci św. Franciszka Ksawerego misje zyskały potężną pomoc instytucjonalną. W tym czasie - z 

doświadczenia, inicjatywy i pracy Ojca Pawła Manna (ur. 16.01.1872 r. w Avellino) - zrodziła się Papieska Unia Misyjna.  

Ojciec Manna od zawsze pragnął być misjonarzem i głosić Chrystusa wszystkim, którzy jeszcze o Nim nie słyszeli. W wieku 19 

lat wstąpił do Instytutu Misji Zagranicznych w Mediolanie i po otrzymaniu święceń kapłańskich wyjechał na wymarzone misje 

do Birmy. Pracował tam dwanaście lat, lecz z powodu słabego zdrowia musiał definitywnie powrócić do ojczyzny.  

I właśnie od tego momentu rozpoczęła się jego niesamowita praca animatora misyjnego. Podróżując po Włoszech i innych krajach 

Europy O. Manna poznał wielką niewiedzę i obojętność chrześcijan wobec sprawy misji. Postanowił więc najpierw rozbudzić 

zainteresowanie misjami pośród kapłanów, aby dzięki nim rozwinąć zapał misyjny wiernych świeckich. Dlatego - we współpracy 

z abp. Guido Conforti z Parmy - powołał do życia Unię Misyjną Duchowieństwa, którą zatwierdził papież Benedykt XV właśnie 

100 lat temu, dnia 31.10.1916 roku.  

   

Kongregacja Rozkrzewiania Wiary poszerzyła później grono członków Unii o zakonników, kleryków, siostry zakonne i świeckich 

konsekrowanych (1944). Wreszcie posoborowe statuty włączyły do niej również osoby świeckie, pełniące funkcje duszpasterskie 

(1980). W końcu – już po śmierci O. Manna (1952) - papież Pius XII - podniósł Unię Misyjną Duchowieństwa do rangi dzieła 

„papieskiego” i odtąd przyjęła ona nazwę Papieska Unia Misyjna (1956).  

Już trzy lata po swoim powstaniu dzieło to pojawiło się w Polsce i - osiem lat później – było już obecne we wszystkich polskich 

diecezjach, gromadząc w swoich szeregach ok. pięć tysięcy kapłanów.  

   

b. Szczególnym celem Papieskiej Unii Misyjnej jest – jak mówi encyklika Redemptoris Misio – „uwrażliwianie i formacja 

misyjna kapłanów, zakonników i zakonnic, którzy ze swej strony winni troszczyć się o nią we wspólnotach chrześcijańskich; 

ponadto Unia zmierza do szerzenia innych Dzieł Papieskich, których jest duszą” (RM, 84).  

Jej zadaniem jest budzenie w Kościele autentycznej pasji na rzecz misji, uczestnictwa w formacji misyjnej, przynaglanie wspólnot 

chrześcijańskich do współpracy w działalności ewangelizacyjnej oraz pomoc misjom modlitwą i ofiarami materialnymi.  

   

Do zadań członków Papieskiej Unii Misyjnej należy zatem:  

   

 rozważanie Pisma Świętego, w celu zrozumienia powszechnego planu zbawienia i poznania misyjnej 

natury Kościoła, 

 zapoznanie się z treścią dokumentów misyjnych Soboru Watykańskiego II i encyklik papieskich, 

 modlitwa skierowana do „Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 37-38), 

 przygotowanie całego Kościoła do „misyjności”, 
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 propagowanie świadomości misyjnej pośród kleryków, kapłanów, zakonników i świeckich, 

 formowanie animatorów misyjnych, 

 propagowanie Papieskiego Dzieła Misyjnego, 

 postrzeganie historii Kościoła i osobistej historii w perspektywie powszechnej, 

 wspieranie jedności pośród chrześcijan (J 17,23). 

 

   

Święty niepokój misyjny winien animować wszystkich ochrzczonych. Nie może być dla nas rzeczą obojętną, że tak wiele ludzi 

żyje na pustyni duchowej. „Jest dziś tak wiele rodzajów pustyń: pustynia ubóstwa, pustynia głodu i pragnienia, pustynia 

porzucenia, samotności i zranionej miłości. Jest to pustynia życia z dala od Boga. Jest to oddalenie dusz, które żyją bez 

świadomości swojej ludzkiej godności na drodze ich własnego bytowania. Ciągle przybywa zewnętrznych pustyń w naszym 

świecie, ponieważ coraz liczniejsze są pustynie wewnętrzne. Także skarby ziemi nie są ciągle do dyspozycji budowania ogrodu 

Bożego, w którym wszyscy mogliby żyć, ale służą siłom dalszej destrukcji. Kościół, w którym wszyscy mogliby żyć wspólnie, 

wymaga, by Pasterze obowiązkowo, tak jak Chrystus, udali się w drogę, by wyprowadzić ludzi poza te pustynie, do miejsca, gdzie 

jest życie, do przyjaźni z Synem Bożym, i prowadzili zawsze do Tego, który daje Życie i daje je w obfitości” (Benedykt XVI, 

Homilia z okazji inauguracji pontyfikatu, Rzym 24.4.2005).  

   

ZAKOŃCZENIE  

A zatem, skoro „powołanie chrześcijańskie jest ze swojej natury również powołaniem do apostolstwa” (DA 2), prośmy więc 

Matkę naszego Zbawiciela, Panią Jasnogórską, o misyjny zapał dla wszystkich wierzących. O wzbudzenie nowych powołań 

misyjnych wśród ludzi ochrzczonych. Niech dzisiejszy jubileusz utwierdzi nas w przekonaniu, że nam wszystkim potrzeba 

„misyjnego nawrócenia”, rozbudzenia świadomości misyjnej, takiej reformy struktur kościelnych, by stały się one bardziej 

misyjne. Trzeba nam bardzo Kościoła, który jest w drodze ku człowiekowi i narodom. Kościoła, który niesie ludziom nadzieję.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Betlejemskie Światło Pokoju, 18.12.2016 

Abp Stanisław Gądecki. Ja jestem światłością świata. Betlejemskie Światło Pokoju (Fara Poznańska – 

18.12.2016). 
 

Dzisiaj – w IV Niedzielę Adwentu – bierzemy udział w radosnym wydarzeniu zwanym „Betlejemskie 

Światło Pokoju”.  

Po raz pierwszy zorganizowano je w austriackim Linzu w 1986 roku, jako jedno z bożonarodzeniowych 

dzieł charytatywnych na rzecz niepełnosprawnych dzieci oraz osób potrzebujących. Z tej racji każdego roku 

- austriackie dzieci, zaangażowane w działalność charytatywną - udają się do Betlejem i otrzymują tam 

światło z tej Groty, w której „Wielka światłość zstąpiła na ziemię”. Otrzymują światło będące symbolem 

samego Chrystusa. W swoje ręce biorą źródło Pokoju, wobec której w zdumieniu - od ponad dwóch tysięcy 

lat - staje cała ludzkość.  

   

Z Ziemi Świętej „Betlejemskie Światło” jest przewożone do Wiednia a następnie transportowane – dzięki 

harcerzom – do innych krajów. Już po raz dwudziesty szósty polscy harcerze i harcerki pojawiają się jako 

strażnicy światła, które niesie nadzieję na pokój wewnętrzny w człowieku, pokój w społeczeństwie, pokój 

miedzy narodami. Tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju w Polsce towarzyszy hasło: 

„Odważnie twórzmy pokój”.  

 

Harcerze i harcerki zanoszą je do różnych instytucji – do sierocińców, szpitali, szkół i redakcji, urzędów, 

parafii - aby w czasie Bożego Narodzenia wzywało ono ludzi do pokoju, braterstwa, nadziei i miłości. 

Starają się o to, by to światełko trafiło na każdy stół wigilijny. Dzisiaj dotarło ono już do Poznańskiej Fary, 
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skąd po Mszy Świętej zostanie przeniesione na Stary Rynek, gdzie będzie przekazane władzom Miasta 

Poznania oraz uczestnikom „Poznańskiego Betlejem”.  

 

1. CHRYSTUS NASZYM POKOJEM  

 

Dzięki temu - zgromadzeni na Eucharystii – możemy wpatrywać się w migocący blask światełka z 

betlejemskiej groty i medytować nad treścią dzisiejszych czytań mszalnych.  

 

a. Pierwsze z nich wspomina odległe i mało nam znane wydarzenie, a mianowicie wojną syro-efraimską z 

lat 735-733 przed Chr. (2 Krl 16,5-9). Judzki król Achaz (734-728) zastanawia się nad przebiegiem tej 

wojny i stara się wyciągnąć logiczne wnioski na przyszłość. Zdaje sobie sprawę ze słabości państwa 

judzkiego i przewiduje dla siebie tragiczny koniec, koniec dynastii dawidowej. Zapowiadane wieczne 

trwanie dynastii dawidowej (2 Sam 7,12-16) oczekuje - według jego przewidywań - nieuchronny koniec.  

 

I oto akurat w tym krytycznym momencie pojawia się prorok Izajasz, który stara się wzbudzić nadzieję u 

króla, wzywając go do całkowitego zaufania Bogu. Achaz jednak odmawia: „Nie będę prosił i nie będę 

wystawiał Pana na próbę”. Król stracił już wszelką nadzieję.  

 

Prorok jednak nie poddaje się. Przypomina pogrążonemu w rozpaczy królowi, że Bóg jest silniejszy: „Pan 

sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emanuel” (Iz 7, 14). Dynastia 

nie upadnie. Narodzi się Ezechiasz, następca tronu, a jego narodziny będą znakiem dalszego trwania 

dynastii.  

 

b. Symboliczne imię „Emmanuel” nadane synowi królewskiemu zmierzają jednak ku jeszcze odleglejszym 

czasom, aniżeli czasy Ezechiasza. Proroctwo Izajasza znajdzie swoje wypełnienie nie tylko w osobie 

bliskiego króla Ezechiasza, ono wskazuje także na innego Króla. Ono zapowiada odległego idealnego 

władcę, który będzie samym uobecnieniem mocy Bożej pośród ludu; jego hebrajskie imię „Emanuel” 

znaczy przecież „Bóg z nami”. I tak to, dopiero po siedmiu wiekach Ewangelista Mateusz ujawni 

zapowiadanego władcę, wskaże na Jezusa i powie: „A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo 

Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 

Emmanuel, to znaczy: ‘Bóg z nami’ ”(Mt 1, 22–23).  

 

„On zbawi swój lud od grzechów” (Mt 1,21). Nie od przemocy politycznej ani od nędzy materialnej. Jezus 

uwolni ludzi od grzechów (Mt 9,3.6), które są źródłem wyzysku, przemocy i nędzy. On - „w sobie zadawszy 

śmierć wrogości” (Ef 2, 16) - na krzyżu pojednał ludzi z Bogiem, a Kościół ustanowił znakiem jedności 

rodzaju ludzkiego i jego zjednoczenia z Bogiem. „Zechciał bowiem [Bóg], aby [...] przez Niego znów 

pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój 

przez krew Jego krzyża (Kol 1,19-20). „W tym Dzieciątku, cichym i bezbronnym, kwilącym w zimnej i 

pustej stajni, Bóg zwyciężył grzech i posiał ziarno nowej ludzkości” (Jan Paweł II, Urbi et Orbi. Boże 

Narodzenie 2001).  

 

2. CHRZEŚCIJANIN - CZŁOWIEKIEM POKOJU  

 

Chrześcijanin, czyli odnowiony człowiek jest człowiekiem pokoju. Rozumie on bezcenną wartość pokoju. 
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„Tak wielkie bowiem jest błogosławieństwo pokoju – uczy św. Augustyn - iż o niczym nie słucha się tak 

przyjemnie, niczego nie pragnie się z większym utęsknieniem, niczego wreszcie nie znajduje się z większą 

radością” (O Królestwie Bożym, 19, 11). To oczywiste, przecież greckie słowo eirene oznaczające pokój 

wskazuje nie tylko na harmonię i zgodę między ludźmi, ale także na wypływające z tej harmonii 

bezpieczeństwo, powodzenie i szczęście. Podobnie zresztą hebrajskie shalom nie znaczy tylko brak 

konfliktu, ale wszelkie korzyści będące owocem braku wrogości, a więc stabilność, zdrowie, powodzenie i 

sprawiedliwość. „Owocem zaś ducha – powie św. Paweł - jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 

uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Gal 5,22-23).  

 

Co to jest pokój Chrystusowy? To nic innego jak Bóg kierujący duszą i dusza kierująca ciałem (por. Pius 

XII, Orędzie radiowe Quoniam Paschalia Sollemnia, Watykan - 9 IV 1939). Tego rodzaju pokój 

otrzymujemy jako dar w sakramencie pokuty i pojednania. Bez sakramentu pojednania nie ma dla nas 

prawdziwego pokoju, są tylko jego pozory. Bez Chrystusa, który nas jedna z Bogiem, nie ma dla nas pokoju 

sumienia. Dopóki nasze serce nie spocznie w Chrystusie, nie zyska wewnętrznego pokoju. „On bowiem jest 

naszym pokojem” (Ef 2,14).  

 

„Zacznijcie dzieło pokoju w sobie, abyście sami napełnieni pokojem mogli nieść go innym” – uczył święty 

Ambroży. 

„Kto pragnie innych czynić radosnymi, 

ten musi mieć radość w sobie.  

kto chce ciepło wnosić w świat, 

musi płonąć ogniem. 

Kto pragnie innym pomagać, 

musi być przepełniony miłością. 

Kto chce wprowadzać pokój na ziemi, 

musi mieć pokój w sercu swoim”  

(Phil Bosmans) 

 

3. CHRZEŚCIJANIN APOSTOŁEM POKOJU  
 

Praca na rzecz pokoju nie jest wyłącznie zadaniem polityków, dyplomatów, czy rządów, ona jest także 

zadaniem dla każdego z nas.  

 

a. „Społeczeństwa i narody potrzebują ludzi pokoju, prawdziwych siewców zgody i wzajemnego 

poszanowania. Ludzi, którzy wypełnią swoje serca pokojem Chrystusowym i poniosą go innym, poniosą go 

do domów, urzędów i instytucji, miejsc pracy, na cały świat. Historia i współczesność pokazują, że świat nie 

może dać pokoju. Świat jest bezradny. Dlatego trzeba wskazać mu Jezusa Chrystusa, który przez śmierć na 

krzyżu zostawił ludziom swój pokój, zapewniając nam swą obecność przez wszystkie wieki. [...] pokój jest 

pierwszą powinnością wszystkich!” (Jan Paweł II, Homilia podczas nabożeństwa czerwcowego, Toruń – 

7.06.1999). Stąd każdy człowiek ochrzczony winien włączać się w dzieło pojednania i pokoju. Nie tylko 

przez słowa, ale również przez życie autentycznie zgodne z nauczaniem Chrystusa. Przez gesty wzajemnego 

zrozumienia i przebaczenia.  

 

W czasie pamiętnej pielgrzymki Jana Pawła II na Kubę, jednym z wyjątkowych momentów stała się Msza 

św., którą Ojciec święty sprawował dla miliona Kubańczyków na Placu Rewolucji w Hawanie. Kiedy 

Ojciec św. – wpatrując się w siedzącego w pierwszym rzędzie Fidela Castro – powiedział dobitnie: 

„Przekażcie sobie znak pokoju!”, Castro wydawał się zmieszany. I wtedy nagle, przed zaskoczonym 

Komendantem pojawiła się niepozorna zakonnica, której udało się ominąć szczelny kordon ochroniarzy. 

Stanęła i wyciągnęła w jego stronę rękę na znak pokoju. Uścisnęła rękę tego, który podpisywał wyroki 

śmierci na duchownych i świeckich. Tak, pokój, którego świat dać nie może, nie rodzi się w pierwszym 

rzędzie podczas konferencji pokojowych; przynoszą go ludzie ewangelicznych błogosławieństw. 
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ZAKOŃCZENIE  

 

Za kilka dni święta Bożego Narodzenia, ale już dzisiaj wszyscy razem wołamy: Przyjdź, Chryste, aby stać 

się sercem świata odnowionego w pokoju!  

 

„O Panie, uczyń nas narzędziami Twego pokoju, 

abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, 

wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda: 

jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; 

nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; 

światło tam, gdzie panuje mrok”. 

(Modlitwa św. Franciszka)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Poświęcenie sarkofagu ks. Aleksandra Woźnego, 

18.12.2016 

Abp Stanisław Gądecki. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego. IV Niedziela Adwentu. 

Poświęcenie sarkofagu Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego (Poznań, k-ł św. Jana Kantego – 

18.12.2016). 
 

W dzisiejszą, ostatnią niedzielę Adwentu wchodzimy - razem z Maryją i Józefem – w klimat oczekiwania na 

uroczystość narodzin naszego Zbawiciela.  

 

A jednocześnie dzisiaj – poświęcając sarkofag zawierający doczesne szczątki Sługi Bożego ks. Aleksandra 

Woźnego, proboszcza tamtejszej parafii – ukazujemy owoce świętości, obecne w tym, który Zbawiciela 

ukochał i poszedł za nim całym sobą. Dostrzegany Kościół nie tylko w jego wymiarze ludzkim, 

naznaczonym słabością, ale także w wymiarze nadprzyrodzonym, w jakim zamierzył go sam Chrystus.  

   

W takim kontekście chciałbym powiedzieć kilka słów o dwóch sprawach; o wymowie dzisiejszych czytań 

oraz ich realizacji w osobie Sługi Bożego, ks. Aleksandra Woźnego.  

 

1. ACHAZ (Iz 7,10-14)  

 

Najpierw proroctwo mesjańskie Izajasza, które przed chwilą usłyszeliśmy. Zostało ono wypowiedziane w 

czasie wojny syro-efraimskiej (734-732) (Iz 7,1-2). Powiedziane w czasie, gdy król Syrii wyruszył razem z 

królem Izraela przeciwko królowi Jerozolimy, starając się zmusić go do przystąpienia do koalicji przeciwko 

Asyryjczykom. Na króla Jerozolimy Achaza padł strach. Istotnie, nadchodząca wojna zagrażała istnieniu 

dynastii Dawidowej, a tym samym obietnicom z nią związanym od czasu proroctwa Natana (por. 2 Sm 7,12-

13: „Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka 

twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a 

Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki” (2 Sam 7,12-13). W powietrzu wisiało widmo klęski, w tej 

sytuacji Achaz udał się na obchód murów miasta, dochodząc do Pola Folusznika (7,3), do miejsca 

stanowiącego najsłabszy punkt w systemie obronnym Jerozolimy.  

 

Tam właśnie spotykał go prorok Izajasz, który przyniósł mu orędzie od Boga: Nadejdzie zwycięstwo. Pan 

Bóg ocali Jerozolimę (7,4-10). Prorok przypominał obietnice, jakie Bóg dał Dawidowi; Bóg sam będzie 

obrońcą i wybawcą Achaza i jego ludu, jeśli tylko król zaufa mu, odrzucając wszystkie czysto ludzkie 

„strategie”. Bez wiary bowiem nie można „się ostać”. A skoro prorok zdaje się domagać od Achaza niemal 

nadludzkiej wiary, dlatego Bóg gotów jest umocnić jego wiarę, dając mu znak jakiego tylko król zażąda 
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(7,11). „Proś Boga o znak zwycięstwa”. Achaz odpowiada: „Nie będę prosił”. Zabrakło mu wiary. Wolał 

zaufać własnym kalkulacjom i sojuszom a przy tym twierdzi, że nie chce wystawiać Boga na próbę.  

 

Zniecierpliwiony Izajasz mówi: „Pan sam da wam znak: „Oto Panna (hebr. ’almah) pocznie i porodzi Syna”. 

[Hebrajskie słowo ’almah, które znaczy po prostu „młoda dziewczyna” , niezależnie od tego, czy jest ona 

dziewicą, czy też nie, grecka Septuaginta przetłumaczyła przez parthenos, to znaczy „dziewica”. Ten 

właśnie wyraz - parthenos - w interpretacji chrześcijańskiej zostanie odniesiony do dziewictwa Maryi]. 

Zapowiedź dana Achazowi oznaczała, że młoda królowa wyda na świat Ezechiasza. A więc dynastia nie 

ulegnie zagładzie, ma przyszłość. Ponadto proroctwo zapowiada rychły upadek nieprzyjaciół, tj. królów 

Syrii i Samarii, „zanim Chłopiec będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro, zostanie opuszczona kraina, 

której dwóch królów ty się uląkłeś” (Iz 7, 16), stanie się to zanim dziecko osiągnie wiek używania rozumu. 

Ezechiasz, który ma się narodzić, będzie żywym świadectwem troski, jaką Bóg nadal okazuje domowi 

Dawida i znakiem zbawienia, jakie Bóg okaże swojemu ludowi. 

 

2. JÓZEF (Mt 1,19-24) 
 

Jednakże to samo proroctwo Izajaszowe wykracza poza czysto bieżący wymiar czasowy. Ono znaczy coś 

więcej niż tylko narodziny Ezechiasza. Zapowiada, że w przyszłości należy oczekiwać pojawienia się 

innego Króla, który odniesie zwycięstwo nad innymi nieprzyjaciółmi. Trzeba oczekiwać innego Zbawiciela, 

który ma przyjść na świat z dziewicy.  

 

I rzeczywiście - ok. siedem wieków później - Ewangelista Mateusz powtórzy słowa proroka Izajasza: „A 

stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i 

porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: ‘Bóg z nami’ ” (Mt 1,22-23). Mateuszowi idzie 

o przedstawienie Jezusa jako wypełnienia dawnej wyroczni Izajasza. Jezus jest prawdziwą obecnością Boga 

pośród jego ludu, jest Emanuelem, jest „Bogiem z nami”. Rzecz znamienna, ta sama Ewangelia kończy się 

słowami: „A oto Ja jestem z wami [Emmanuel] aż do skończenia świata”. Wszystkie wydarzenia 

przedstawione w Ewangelii - między tymi dwoma wzmiankami o Emmanuelu – Ewangelista Mateusz 

ukazuje jako wypełnienie się proroctwa Izajasza.  

 

Ewangelista Mateusz zwraca uwagę na to, że podobnie jak król Achaz tak również jego potomek, Józef 

znalazł się w sytuacji niezwykle trudnej i domagającej się wielkiego aktu wiary. Z jednej strony Józef nie 

widzi możliwości zamieszkania ze swoją narzeczoną Maryją i uznania Jej dziecka za swoje, z drugiej zaś – 

nie chce jej skrzywdzić przez dochodzenie swoich praw jej kosztem. Nie jest też skłonny podejrzewać 

Maryi o cudzołóstwo. Stoi wobec tajemnicy, której nie potrafi zrozumieć. Decyduje się więc na potajemną 

separację.  

 

Gdy - po intensywnym rozważeniu sprawy - Józef podjął decyzję o separacji, nagle otrzymuje przeciwne 

natchnienie. We śnie otrzymuje objawienie tajemnicy, która zmieni całkowicie jego plany życiowe („Bóg 

raz się odzywa i drugi, tylko się na to nie zważa. We śnie i w nocnym widzeniu, gdy spada sen na 

człowieka; i w czasie drzemki na łóżku otwiera On ludziom oczy, przerażenie budzi w ich sercu. Chce 

odwieść człowieka od grzechu i męża uwolnić od pychy” - Hi 33,14-17). Dociera do niego Słowo od Boga, 

wymagając od niego wielkiej wiary.  

 

„W obliczu niezwykłego wydarzenia, które z pewnością rodziło wiele pytań w jego sercu, w pełni zaufał 

Bogu i idąc za Jego zachętą nie oddalił swojej oblubienicy, ale wziął ją do siebie. Józef przygarniając 

Maryję świadomie i z miłością przygarnia Tego, który w niej został poczęty za sprawą cudownego dzieła 

Boga, dla którego nic nie jest niemożliwe. Józef, człowiek pokorny i sprawiedliwy uczy nas tego, by zawsze 

ufać Bogu, który się do nas przybliża: kiedy Bóg się przybliża musimy zaufać. Józef uczy jak dać się Jemu 

prowadzić z dobrowolnym posłuszeństwem – mówił Franciszek. – Te dwie postaci, Maryja i Józef, którzy 
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jako pierwsi przyjęli Jezusa przez wiarę, wprowadzają nas w tajemnicę Bożego Narodzenia. Maryja pomaga 

nam przyjąć postawę gotowości przyjęcia Syna Bożego w naszym konkretnym życiu, w naszym ciele. Józef 

zachęca nas do szukania zawsze woli Bożej i wypełniania jej z pełną ufnością” (papież Franciszek, Anioł 

Pański – 18.12.2016).  

 

Wielu komentatorów uważa, że dzisiejszy fragment Ewangelii o śnie Józefa stanowi analogię do sceny 

Zwiastowania Maryi. Józef - podobnie jak Maryja - odpowiada Bogu Fiat, „Niech się tak stanie”. Słowa 

skierowane do Maryi: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła” (Łk 1,45) możemy bez wahania odnieść 

także do Józefa. Maryja i Józef są bowiem błogosławieni, dzięki ich wierze i bezwarunkowej akceptacji 

Bożych planów.  

 

3. SŁUGA BOŻY KS. ALEKSANDER WOŹNY 
 

Po śladach św. Józefa wędrował przez swoje życie kapłańskie Sługa Boży ks. Aleksander Woźny. On starał 

się wniknąć w życie wewnętrzne św. Józefa. Przykładem tego może być jego komentarz do dzisiejszej 

Ewangelii: „Św. Józef ma być dla nas lekarstwem i podniesieniem w różnych trudnych sytuacjach 

życiowych. To, że św. Józef otrzymywał natchnienia w tak wyraźny sposób we śnie, nie powinno nas 

zniechęcać, ale raczej być dla nas pociechą, bo to właśnie jest dowodem Jego ufności. Widocznie Pan Bóg 

nie mógł się posługiwać zwykłym sposobem, bo być może tego św. Józef nie zrozumiałby. Nie myślmy, że 

nasze zwyczajne natchnienia są dla nas poniżeniem, dowodem, że nas Pan Bóg mniej miłuje. Ceńmy je 

wysoko i nie lękajmy się iść za głosem Bożym” (Jako dzieci).  

 

Duchowy związek księdza Aleksandra ze św. Józefem objawił się w szczególności przez trzy cechy: przez 

pokorę, przez troskę o zbawienie dusz i duszpasterską dbałość o małżeństwa i kobiety.  

 

a. Cnotą, która szczególnie wyróżniała sługę Bożego była pokora. Od lat kleryckich z całą determinacją 

dążył do pokory jako cnoty i modlił się o nią jako łaskę. W swoim pamiętniku kleryckim, pod datą 

5.02.1932 - rok przed przyjęciem święceń kapłańskich - napisał: „Jezu! Ty jesteś pokorny – a ja nie chcę 

być pierwszy. Do dna nie chcę. Tylko dlatego, że Ty tak chciałeś – Ty chciałeś być ostatni – a ja chcę być 

jeszcze więcej za Tobą”. Do końca życia konsekwentnie realizował ten program. Pozostawił po sobie wiele 

nauk na temat pokory, tchnących autentyzmem i świadectwem osobistej praktyki tej cnoty. Pewnie dlatego 

spełniła się na nim obietnica: „Bóg pokornym łaskę daje” (1P 5,5; Jk 4,6). 

 

b. Troska o zbawienie dusz z kolei wyrażała się u ks. Aleksandra Woźnego nie tylko całkowitym oddaniem 

sprawom Kościoła. On wszystkich ludzi, których spotykał traktował jako dar Boży, otaczał ich miłością. Był 

zawsze otwarty na nowe formy duszpasterskie. Z entuzjazmem przyjmował wskazania posoborowej 

odnowy. Jednak najbardziej zasłynął jako heroiczny i charyzmatyczny spowiednik. Wiele godzin każdego 

dnia spędzał w konfesjonale. Kierował się zasadą: „jeśli chcesz być dobrym spowiednikiem to czekaj na 

penitentów, a nie by penitenci czekali na Ciebie”. Ci, którzy korzystali z jego posługi w konfesjonale 

wspominają, że kiedy wyznali już swoje grzechy, nie słyszeli od razu nauki. On przez chwilę modlił się w 

ciszy, prosząc o światło Boże, aby móc powiedzieć penitentowi tylko to, co Pan Bóg chce, aby zostało mu 

powiedziane. Wypowiadał zwykle krótkie, lecz niezwykle celne, oświecające pouczenia, zmieniające życie 

duchowe penitenta. Owocność jego posługi w konfesjonale była ściśle związana z jego praktykowaniem 

pokuty za penitentów. On codziennie rozważał w ich intencji Mękę Chrystusa, odprawiając Drogę 

Krzyżową. Od tej codziennej praktyki nie było żadnego wyjątku, Drogę Krzyżową praktykował nawet w 

Święta Bożego Narodzenia.  

 

Obecnie sarkofag Sługi Bożego stanął w tym samym miejscu, w którym kiedyś - w dawnym, drewnianym 

kościele - stał konfesjonał księdza Woźnego. Niech ten sarkofag stanie się miejscem modlitwy w naszych 

osobistych intencjach, ale też w intencji kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. 
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c. Być może ze względu na szczególną miłość do św. Józefa Pan Bóg wlał w serce księdza Aleksandra 

wyjątkową troskę o małżeństwa i rodziny. Był jednym z pierwszych proboszczów w Polsce, który już w 

latach pięćdziesiątych minionego wieku organizowali duszpasterstwo rodzin i kursy przedmałżeńskie. Ta 

działalność zwróciła na niego uwagę ówczesnego biskupa krakowskiego, Karola Wojtyły. W nauce 

Charyzmaty z 1977 roku ks. Woźny wypowiedział takie słowa: „W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 

spotkałem się z wieloma podziękowaniami za wskazanie młodym potrzeby wstawiennictwa św. Józefa. 

Nieraz ludzie przychodzili, nawet po 22 latach, by dziękować. Dziękowali za to, że polecałem im modlić się 

do św. Józefa, o dobre małżeństwo, o dobrego męża czy żonę. [...] Dobre małżeństwo jest darem, który 

można sobie wyprosić. Jest to dar przyrodzony, ale jest to [przede wszystkim] dar Boży. Trzeba go uznać, 

dziękować, prosić albo przepraszać za zmarnowane lub niewykorzystane dary”.  

 

Duchowe wniknięcie przez Sługę Bożego w słowa „nie bój się wziąć Maryi” sprawiły, że Bóg obdarzył go 

wyjątkowym darem przenikania dusz kobiet i kierowania nimi. Ten dar został dostrzeżony i oceniony przez 

Kościół. Ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński mianował go - w latach 1960 – 1978 - krajowym 

duszpasterzem kobiet.  

 

W notatce sporządzonej z rekolekcji odprawianych w Morasku ks. Aleksander tak pisze: „Świat mówi: 

Korzystaj z życia! Na czym polega prawdziwa korzyść? Na zdobywaniu tego, co niezniszczalne. Każda 

chwila, w której nie ukochałem więcej Boga – jest stracona. Szczególnie pomaga w wykorzystywaniu sił – 

każde cierpienie, nawet mała każda trudność, niedogodność, przykrość, poniżenie, niezrozumienie ze strony 

ludzi – pomaga wtedy, gdy przyjmiemy jako wolę Boga. Wobec tego należy za to wszystko dziękować i 

prosić o światło wiary, aby zrozumieć, że jestem niczym i żebym „nie szukał czegoś w niczym” (Morasko, 

30.11.1978). 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec módlmy się więc o rychłą beatyfikację Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego: 

„Boże, Ojcze wszystkich ludzi, [...]  

Dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi 

gorliwego kapłana, księdza Aleksandra Woźnego, 

który przez duchowość dziecięctwa 

prowadził wiernych drogą do świętości. 

Przez naśladowanie Chrystusa, 

zawierzenie Matce Najświętszej, 

modlitwę i ascezę ukazał żywy obraz miłosiernego Ojca, 

pochylającego się nad każdym człowiekiem, 

jako swoim umiłowanym dzieckiem. 

Udziel nam, za jego przyczyną, 

zgodnie z Twoja wolą, tej łaski, 

o którą z nadzieją prosimy, aby Twój Sługa, 

kapłan Aleksander Woźny 

został zaliczony w poczet błogosławionych 

Kościoła świętego. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza św. za duszę śp. Javier Echevarria, 

20.12.2016 

Abp Stanisław Gądecki. Msza św. za duszę śp. biskupa i prałata Javier Echevarria Rodríguez 

(Poznań, Fara - 20.12.2016) 
 

„Najukochańsi: niech Jezus strzeże moje córki i moich synów!" Tymi słowami - otwierającymi każdy 

comiesięczny list, skierowany do członków Opus Dei - zwracam się do Was, zgromadzonych w poznańskiej 
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Farze na Mszy świętej w intencji zmarłego biskupa i prałata Javier Echevarria Rodríguez. Ten przełożony 

prałatury personalnej Opus Dei i zasłużony dla Kościoła człowiek zmarł w Rzymie w wieku dnia 12 grudnia 

84 lat. Stał na czele jednej z najpotężniejszych organizacji kościelnych. Nazwany „człowiekiem numer 2 w 

Kościele”, kierował „armią” ok. 90 000 osób.  

 

 

 

 

1. ŻYCIE 
 

Javier Echevarria urodził się w Madrycie dnia 14 czerwca 1932 roku. Był najmłodszym z ośmiu rodzeństwa. 

Swoje pierwsze studia ukończył w San Sebastian, w szkole Ojców Marianistów i kontynuował swoje 

kształcenie w Madrycie, w szkole Braci Marystów. 

 

W 1948 roku poznał w akademiku kilku młodych ludzi z Opus Dei i od razu - 8 września tego samego roku 

- czując się powołanym przez Boga, aby dążyć do świętości w życiu codziennym, poprosił o przyjęcie do 

Opus Dei. 

 

Studia prawnicze rozpoczął na Uniwersytecie w Madrycie a potem kontynuował je w Rzymie. Otrzymał 

doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Św. Tomasza (1953) oraz z prawa cywilnego 

na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim (1955). 

 

Świecenia kapłańskie przyjął dnia 7 sierpnia 1955 roku. Ściśle współpracował z założycielem Opus Dei, 

świętym Josemaría Escriva de Balaguer, którego był sekretarzem od 1953 aż do śmierci założyciela w 1975. 

Od 1966 był członkiem Rady Generalnej Opus Dei. 

 

Kiedy w 1975 roku bł. Álvaro del Portillo zastąpił św. Josemaríę Escrivá, Javier Echevarria został 

sekretarzem generalnym Opus Dei. W 1982 roku - wraz z erygowaniem Opus Dei jako prałatury personalnej 

- Echevarria został wikariuszem generalnym Prałatury. 

 

Od 1981 był konsultorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Najwyższego Trybunału Sygnatury 

Apostolskiej a od 1995 roku Kongregacji ds. Duchowieństwa. 

 

Piastował godność kanclerza Uniwersytetu Piura (Peru) i honorowego rektora Uniwersytetu Austral 

(Argentyna). Poza tym pełni funkcję kanclerza prestiżowego, założonego przez św. Josemaríę Escrivá de 

Balaguera Uniwersytetu w Nawarze i Uniwersytetu Azji i Pacyfiku na Filipinach. 

 

20 kwietnia 1994 został mianowany przez świetego Jana Pawła II prałatem Opus Dei. Następnie - dnia 6 

stycznia 1995 roku - papież konsekrował go w Bazylice Świętego Piotra na biskupa. Od początku swej 

posługi prałackiej, miał jako swoje priorytety ewangelizację na polu rodziny, młodzieży i kultury. 

Rozpoczął stałą pracę formacyjną Prałatury w 16 krajach, między innymi w Rosji, Kazachstanie, RPA, 

Indonezji i Sri Lance. Podróżował również na wszystkie kontynenty, by pobudzać pracę ewangelizacyjną 

wiernych i współpracowników Opus Dei. Zachęcał do podejmowania licznych inicjatyw na rzecz 

imigrantów, chorych i opuszczonych. Ze szczególną uwagą śledził i promował pracę różnych hospicjów dla 

nieuleczalnie chorych. 

 

Brał udział w synodach biskupów w 2001, 2005 i 2012 roku oraz synodzie poświęconym Ameryce (1997) i 

Europie (1999). Kilkakrotnie odwiedził też Polskę 9 razy. 

 

Napisał wiele listów duszpasterskich i kilka książek o duchowości, takich jak Drogi życia chrześcijańskiego, 

Aby służyć Kościołowi, Getsemani, Eucharystia i życie chrześcijańskie, Żyć Mszą Świętą i Wierzę, wierzymy. 

Jego najnowsza książka to zbiór rozważań o dziełach miłosierdzia, która nosi tytuł Miłosierdzie i życie 
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codzienne. 

 

Miał świadomość tego, iż jest następcą dwóch świętych; świętego Josemarìa i błogosławionego Loaro del 

Tortillo. Był przekonany, iż nie dorasta do ich poziomu a jednocześnie posiadał tę moc duchową i odwagę, 

która pozwalała mu iść z nadzieją do przodu. Idąc po śladach swoich poprzedników stał się człowiekiem 

wielkiego serca. Od momentu nominacji prałackiej przez świętego Jana Pawła II, nie miał innego celu, jak 

tylko gorące pragnienie wspomagania tych, którzy stali się jego duchowymi synami i córkami w 

poszukiwaniu świętości. Świętości w rodzinie, pośród przyjaciół, w społeczeństwie. Odszedł modląc się o 

wierność wszystkich.  

   

   

2. MYŚL 
 

W jego nauczaniu powtarzającymi się tematami były: miłość do Jezusa na krzyżu, miłość braterska, służba 

innym, znaczenie słowa Bożego łaski, życie rodzinne i jedność z Papieżem. 

 

a. Codzienna troska o czytanie Słowa Bożego została przez Echevarria wspomniane także w Polsce: 

„Podstawowe znaczenie dla podtrzymywania i obrony własnych przekonań ma także kierownictwo 

duchowe, formacja doktrynalna i czytanie Biblii. Bez doktryny wiara zanika. Jedna z pierwszych rzeczy, 

którą doradza się osobom przychodzącym do ośrodków Opus Dei, jest codzienna lektura Nowego 

Testamentu. Ten codzienny kontakt z Pismem Świętym, a jest to kwestia kilku minut, utrzymuje 

chrześcijanina przy życiu, ponieważ stawia go w sytuacji dialogu z Chrystusem. Ostatni synod biskupów, 

którego tematem było Słowo Boże, uwypuklił konieczność codziennego odkrywania skarbów zawartych w 

Piśmie Świętym" (Świętość jest dla każdego. Z bp. Javierem Echevarrią, prałatem Opus Dei, rozmawia 

Aurelia Pawla, 6.06.2009). 

 

b. Bardzo wiele uwagi prałat poświęcał rozważaniu o tajemnicy krzyża: „...Święto Podwyższenia Krzyża 

Świętego przypomina nam, że święte drzewo, na którym Pan oddał swe życie za zbawienie świata, jest 

tronem triumfu i chwały: „a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie". [...] 

Kontemplując z wiarą Krzyż, widzimy, że „narzędzie męki, które w Wielki Piątek ukazało Boży sąd nad 

światem, stało się źródłem życia, przebaczenia, miłosierdzia, znakiem pojednania i pokoju". 

 

Te święta liturgiczne skłaniają nas do zadania sobie pytania o naszą codzienną odpowiedź na cierpienie, gdy 

pojawia się na naszej drodze. My niestety nazbyt często za „sukces" uważamy jedynie to, co zadowala 

zmysły lub nasze „ja", a za „porażki" uznajemy przeciwności, to, co nie poszło tak, jak tego pragnęliśmy; to, 

co niesie ze sobą cierpienie duszy lub ciała. Starajmy się pokonać tę błędną logikę, ponieważ - jak pisał 

święty Josemaría - „sukces lub porażka okazują się w życiu wewnętrznym. Sukcesem jest przyjęcie ze 

spokojem Krzyża Chrystusa, polega też na otwarciu szeroko ramion, gdyż dla Jezusa - jak i dla nas - Krzyż 

jest tronem, cudowną miłością; jest szczytem zbawczej skuteczności, by prowadzić dusze do Boga, by 

prowadzić je zgodnie z naszą świecką mentalnością: dzięki naszej przyjaźni, naszej pracy, naszemu słowu, 

naszej doktrynie, dzięki modlitwie i umartwieniu". 

 

A więc na Krzyżu, wierność. Na Krzyżu, z radością, bo Pan nie mógłby przyjąć poświęcenia bez radości: 

hilarem enim datorem diligit Deus (2 Kor 9,7), radosnego dawcę miłuje Bóg. Na Krzyżu bądźmy spokojni: 

ponieważ nie boimy się ani życia, ani śmierci; nie boimy się też Boga, Który jest naszym Ojcem. 

Jednocześnie, będąc głęboko ludzkim, nasz Założyciel powtarzał: ból fizyczny, jeśli można usunąć, usuwa 

się. W życiu jest wystarczająco dużo cierpienia! A gdy nie da się go usunąć, ofiaruje się je" (List Prałata 

[wrzesień 2016]). 

 

c. „Nie brakuje okazji, w których ciężar pracy lub trudności mogą trochę znieczulić serce, jak ciernie, które 
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zagłuszają dobre nasienie. Bóg uwrażliwia nasze serce, abyśmy pochylili się nad innymi, nie tylko wobec 

problemów czy tragedii, ale także w wielu małych codziennych rzeczy, które wymagają uważnego serca. 

Daje nam serce, które nie przywiązuje wagi do tego, co rzeczywiscie jej nie ma, i które stara się nadać wagę 

temu, co naprawdę się liczy, choć może pozostawać niezauważone. Bóg wzywa nas nie tylko do życia z 

innymi, ale by żyć dla innych. Domaga się od nas czułej miłości, która potrafi wszystkich przyjmować 

szczerym uśmiechem" (List Prałata [listopad 2016]). 

 

„W tych dniach nie zapominajcie o ludziach samotnych lub przechodzących przez większe trudności, 

którym w jakiś sposób możemy pomóc. Miejmy świadomość, że z takiego zachowania my sami zyskujemy 

najbardziej. Starajcie się zarazić taką chrześcijańską troską waszych krewnych, przyjaciół, sąsiadów, 

kolegów. Jak głęboko chrześcijańskie jest działanie niektórych wiernych z Dzieła, pośród wielu innych, 

którzy wieczorami lub nocą idą dać coś do jedzenia bezdomnym lub tym, którzy nocami pełnią swoją 

służbę". 

 

 

 

d. Od początku swojej kapłańskiej posługi prałat Javier Echevarria - podobnie zresztą jak św. Józef Maria 

Escrivá - umieścił w centrum swego przepowiadania prawdę, że wszyscy ochrzczeni są wezwani do pełni 

miłości i że bezpośrednim sposobem osiągnięcia tego wspólnego celu jest zwykła codzienność. 

 

W tym świetle zwykłe zajęcia jawią się jako cenny środek zjednoczenia z Chrystusem, ponieważ mogą stać 

się przestrzenią i materią uświęcenia, miejscem praktykowania cnót, dialogiem miłości, który 

urzeczywistnia się w czynach. Praca zostaje przemieniona przez ducha modlitwy i dzięki temu możliwa 

staje się ciągła kontemplacja Boga, także pośród nawału zajęć. Dla każdego ochrzczonego, który chce 

wiernie iść za Chrystusem, fabryka, biuro, biblioteka, laboratorium, warsztat, dom mogą stać się miejscami 

spotkania z Panem, który z wyboru przez trzydzieści lat żył w ukryciu. Czyż można wątpić, że czas 

spędzony przez Jezusa w Nazarecie stanowił nieodłączną część Jego zbawczej misji? A zatem również i dla 

nas codzienność - w swej pozornej szarości, w swej monotonii powtarzania zawsze tych samych, jak się 

wydaje, gestów - może zyskać wymiar nadprzyrodzony i zostać przez to przemieniona. 

 

[...] Drobne zdarzenia dnia powszedniego zawierają w sobie niespodziewaną wielkość, i właśnie jeśli 

przeżywane są z miłością do Boga i braci, możliwe staje się przezwyciężenie w zarodku wszelkiego 

rozdźwięku pomiędzy wiarą a życiem codziennym. Rozdźwięk ten Sobór Watykański II określa jako jeden z 

«ważniejszych błędów naszych czasów» (por. Gaudium et spes, 43). Uświęcając własną pracę - przy 

zachowaniu obiektywnych norm moralnych - wierny świecki wydatnie przyczynia się do budowania 

społeczeństwa bardziej godnego człowieka i do wyzwolenia stworzenia, które jęczy i cierpi w oczekiwaniu 

objawienia się synów Bożych (por. Rz 8, 19-22). Uczestniczy on w ten sposób w kształtowaniu oblicza 

ludzkości wrażliwej na potrzeby jednostki i dobro wspólne" (Jan Paweł II, Powołani do świętości w życiu 

codziennym.Do członków Opus Dei - 12.1.2002).  

   

„Jednak nie wyobrażajmy sobie sytuacji dziwnych czy nadzwyczajnych. Pan oczekuje naszego wysiłku w 

realizacji codziennych obowiązków chrześcijańskich. Dlatego sugeruję Wam w nadchodzących tygodniach - 

które w tylu krajach charakteryzują się pewnym crescendo w zewnętrznych przygotowaniach na Boże 

Narodzenie - by było również swoiste crescendo w waszym skupieniu na obcowaniu z Bogiem i na hojnej i 

radosnej służbie innym. Pośród pośpiechów zakupowych - lub pośród kłopotów finansowych, związanych 

może z pewnym brakiem pokoju społecznego - wojen i katastrof naturalnych, winniśmy uświadamiać sobie, 

że Bóg na nas patrzy. W ten sposób znajdziemy pokój serca. Skierujmy nasz wzrok na Chrystusa, który 

przychodzi, jak komentował Papież kilka tygodni temu, cytując znane zdanie świętego Augustyna: „Boję 

się, że Pan będzie przechodził", a ja Go nie rozpoznam, obawiam się, że Pan będzie przechodził przede mną 

w jednej z tych osób potrzebujących, a ja nie zauważę, że to Jezus" (List Prałata [grudzień 2016]). 
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W nawiązaniu do bliskich świat Bożego Narodzenia powiedział: „Od 17 grudnia oczekiwania na Jezusa 

nabierają świętego niepokoju. Ten, który ma nadejść, nie będzie zwlekał i nie będzie już lęku na świecie, bo 

On jest naszym Zbawicielem. Kiedy słyszymy zatem o narodzinach Chrystusa, pozostańmy w milczeniu i 

pozwólmy, aby to Dzieciątko przemawiało. Wpiszmy w nasze serce Jego słowa nie odrywając wzroku od 

Jego oblicza. Jeśli weźmiemy to Dzieciątko w nasze ramiona i pozwolimy, aby nas objęło, to przyniesie 

nam Ono pokój serca, który nigdy się nie skończy. To Dzieciątko uczy nas, co jest naprawdę istotne w 

naszym życiu. Rodzi się w ubóstwie świata, bo dla Niego i Jego rodziny nie ma miejsca w gospodzie. 

Znajduje schronienie i wsparcie w stajni i złożone jest w żłobie dla zwierząt. Jednak z tej nicości wyłania się 

światło chwały Bożej". 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE  

   

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za duszę Twojego sługi biskupa i prałata Javier Echevarria, 

prosimy za niego, abyś go przyjął do społeczności Twoich Świętych. 

 

"Brat, który z ziemi odchodzi, 

Niech Twe wezwanie usłyszy; 

Tam, gdzie już śmierć nie panuje, 

Niech Ciebie wielbi na wieki. Amen".  

(z hymnu na officium za zmarłych)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Pasterka, 25.12.2016  

Abp Stanisław Gądecki. Zwiastuję wam radość wielką. Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Katedra 

Poznańska - 25.12.2016)  

   

Umiłowani kapłani, osoby życia konsekrowane, wierni świeccy, zgromadzeni w tej pierwszej na ziemiach 

polskich katedrze, 

Drodzy słuchacze 1 Programu Polskiego Radia, 

Czcigodni słuchacze Katolickiego Radia Emaus,  

 

 

 

Tej nocy - w bazylikach, katedrach, kościołach i kaplicach, we wszystkich językach i dialektach świata - 

chrześcijanie śpiewają z przejęciem: „Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel”. W tę błogosławioną i 

pełną światła noc to orędzie dociera z wielką mocą do miliardów chrześcijan na całej ziemi, którzy - 

podobnie jak pasterze z Betlejem – przybywają do żłóbka a w sercu każdego z nich odbija się echem żywe 

wspomnienie cudownych narodzin Jezusa, które wyznaczyły nowy początek historii świata i człowieka. 

Wraz z tymi narodzinami drzwi łaski zostały szeroko otwarte dla wszystkich i dla każdego.  

 

 

„Dziś cała ziemia rozbrzmiewa pieśniami 

Anielskich chórów, które wielbią Ojca, 

Nam zaś zwiastują odnowę i pokój 

Pełen wesela”  
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(z hymnu na Godzinę czytań uroczystości Narodzenia Pańskiego). 

 

Dzisiejsze czytania liturgiczne wprowadzają nas stopniowo w klimat tego nowego początku, mówiąc 

najpierw o narodzinach króla Ezechiasza, następnie o narodzinach Jezusa i wreszcie także o naszych 

narodzinach duchowych.  

   

   

1. NARODZINY EZECHIASZA (Iz 9,1-3.5-6 ) 
 

Pierwsze z dzisiejszych czytań zapowiada narodziny króla Ezechiasza i pochodzi z księgi proroka Izajasza. 

Okres działalności tego proroka przypadał na lata panowania królów judzkich Ozjasza, Jotama, Achaza, 

Ezechiasza i był początkowo spokojny. Obejmował on lata pomyślności, w których wielkie mocarstwa były 

zajęte swoimi sprawami.  

 

Ta sytuacja zmieniła się jednak, gdy na tron asyryjski wstąpił król Tiglat-Pileser III (745-727), który 

postanowił zająć wszystkie ziemie na wschód od Mezopotamii. Początkowo zainteresował się tylko 

Babilonem, ale później wyprawił się do Syrii a następnie aż po granice Palestyny z Egiptem.  

 

W odpowiedzi na to państewka podbite przez Asyrię utworzyły koalicję antyasyryjską z władcą Syrii oraz 

Samarii na czele. Sprowokowany tym król Asyrii ponownie uderzył - w 734 roku przed Chr. - i odebrał 

państwu izraelskiemu ziemie leżące w okolicach miasta Dor. Dwa lata później podbił także dolinę Jizreel i 

Galileę, z których powstała prowincja Magidu z miastem Megiddo jako stolicą, oraz Zajordanię, którą 

zamienił w prowincję Gal'azu (por. 2 Krl 15,29). Tamtejsi mieszkańcy zostali przesiedleni do Asyrii.  

 

Właśnie te ziemie - położone na zachód i północ od jeziora Genezaret – zostały wymienione przez proroka 

Izajasza (Iz 8,23b) jako „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego” oraz „Droga Morska” czyli droga z Syrii - 

przez nadbrzeże Morza Śródziemnego - do Egiptu. „Zajordania” to tereny znajdujące się po wschodniej 

stronie Jordanu. „Kraj pogan” z kolei to Galilea, zwana tak dlatego, ponieważ jej ludność - oprócz 

Izraelitów - w dużej części stanowili poganie. Prawdopodobnie właśnie w odpowiedzi na te wydarzenia 

prorok Izajasz wygłosił następujące słowa:  

 

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło 

zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak 

się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego 

ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów” (Iz 9,1-3). Inaczej mówiąc, okupowane tereny zostaną 

wyzwolone.  

 

„Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo […] jak w dniu porażki Madianitów...”. Izajasz nawiązuje tutaj do 

wspaniałego triumfu, jaki odniósł kiedyś Gedeon, kiedy jego trzystuosobowy oddział pokonał wojsko 

Madianitów liczące 32.000 żołnierzy. Judejczycy - zaopatrzeni jedynie w rogi, puste dzbany oraz pochodnie 

- pokonali przeważającą armię wrogów (Sdz 7,15-25). Zwyciężyli dzięki pomocy z nieba a Gedeon usłyszał 

słowa: „Pan jest z tobą - dzielny wojowniku!” (Sdz 6,12).  

 

Izajasz zapowiada, że niewola się skończy a zwiastunem tego będą narodziny przyszłego króla judzkiego. 

„Oto Panna pocznie i porodzi syna”. „Panna” - czyli młoda małżonka Achaza - urodzi królowi syna o 

imieniu Ezechiasz. Ezechiasz słusznie będzie nazwany adoptowanym „Synem Bożym” (Ps 2,7), bo taki tytuł 

przysługiwał mu z racji obietnic złożonych przez Boga praojcu dynastii, królowi Dawidowi: „Kiedy 

wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, [...] 

Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem” (2 Sam 7,12-14). „Synostwo Boże” w przypadku Ezechiasza nie 

oznaczało oczywiście jego boskiego pochodzenia, ale szczególną opiekę, jaką zostanie on otoczony przez 
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żarliwą miłość Boga.  

 

Gdy Ezechiasz dorośnie, wtedy wyzwoli on Judejczyków z niewoli asyryjskiej (Iz 10,27;14,25). Natomiast 

dary mądrości i rozumu, rady i męstwa, wiedzy i bojaźni Pańskiej, jakimi się będzie on charakteryzował, 

pozwolą mu nie tylko na wyzwolenie rodaków z niewoli (Iz 10,27; 14,25), ale ponadto na wprowadzenie 

mesjańskiego pokoju w Judzie (por. http://biblia.wiara.pl/doc/423056).  

 

Istotnie, dzięki temu że Ezechiasz (728-688) szanował Prawo Boże, mógł on wyeliminować z życia 

społecznego konflikty, które kryły się w sprzecznościach ludzkiej natury. „Wtedy wilk zamieszka wraz z 

barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je 

poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół 

będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii” (Iz 

11,6-8). W czasie sprawowania jego władzy Ezechiasz czynił: „to, co jest słuszne w oczach Pańskich, 

zupełnie tak jak jego przodek, Dawid. On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża 

miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne” 

(2Krl 18,3-4). Przylgnął on do Pana i przestrzegał Jego przykazań, jakie Pan zlecił Mojżeszowi. Toteż Pan 

był z nim” (2 Krl 18,5-7). Stąd wzięło się imię „Emmanuel” (tj. „Bóg z nami”), nadane królowi 

Ezechiaszowi (Iz 7,14; 8,8; Mt 1,23).  

   

   

2. NARODZINY JEZUSA (Łk 2,1-14)  
 

Ezechiasz, ten ziemski i sprawiedliwy król stał się dla Nowego Testamentu pierwowzorem Jezusa, króla 

niebieskiego, którego panowanie będzie „w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem” (Iz 

9,6). Dopiero Jezus przekroczył w zasadniczy sposób dzieje wszystkich królów judzkich razem wziętych, 

ponieważ każdy z nich był tylko śmiertelnikiem i nie mógł panować „wiecznie”. Dopiero w Jezusie pokój i 

sprawiedliwość rzeczywiście mogły przekroczyć przestrzeń i czas. Dopiero w Jezusie po raz pierwszy 

niewidzialny Bóg stał się widzialny.  

 

W tę betlejemską noc wszystko wzięło swój początek, co Ewangelista Łukasz wyraził w najprostszy z 

możliwych sposobów: „Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 

pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w 

gospodzie” (Łk 2,7).  

 

Narodził się Jezus, człowiek, jeden z miliardów ludzi, którzy się urodzili, rodzą i będą się rodzić a 

jednocześnie jeden, jedyny i niepowtarzalny. „Jezus, syn Józefa z Nazaretu” (J 1,45), który został oficjalnie 

zapisany – podczas spisu ludności – w rejestrach cesarstwa rzymskiego a z zapis ten potwierdził, że Jezus 

należy do rodzaju ludzkiego, że jest człowiekiem pośród ludzi, że jest obywatelem tego świata, podległym 

prawom i instytucjom państwowym.  

 

Teologiczne skutki tego wpisu opisał Orygenes: „kto wnikliwie to rozważy, dostrzeże pewną tajemnicę 

ukrytą w fakcie, iż tym spisaniem całej ziemi objęty został także Chrystus: skoro wszyscy zostali zapisani, 

wszystkich mógł uświęcić; skoro cała ziemia została spisana, ziemię dopuścił do komunii z sobą, po czym 

wszystkich ludzi wpisał do księgi żyjących” (Orygenes, Homilia XI in Lucam, 6). Doprawdy, konieczne 

było właśnie takie utożsamienie boskości Jezusa z Jego człowieczeństwem, bo: „Gdyby Chrystus nie był 

prawdziwym Bogiem, nie mógłby nas uratować; gdyby nie był prawdziwym człowiekiem, nie mógłby być 

dla nas przykładem” (św. Leon Wielki). 

 

Dzisiejszej nocy - jak promień jasnego światła - dociera do nas Dobra Nowina: „Ukazała się łaska Boga, 

która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11). „Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, 
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umiłowani! Nie ma miejsca na smutek, kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje 

radość z obietnicy niekończącego się życia. Nikogo ona nie omija, wszyscy mają ten sam powód do tego 

wesela, bo nasz Pan niweczy grzech i śmierć, a chociaż nikogo nie znajduje wolnego od winy, to przecież 

wszystkich przychodzi wyzwolić.  

 

Niech się weseli święty, bo bliski jest palmy zwycięstwa;  

niech się raduje grzeszny, bo dane mu jest przebaczenie;  

niech powróci do życia poganin, bo do niego jest powołany”  

(św. Leon Wielki, Kazanie I o Narodzeniu Pańskim, 1-3) 

 

To samo dzieło wyzwolenia innymi słowami tak opisał poeta: 

 

„Po życiu pełnym bezsensu i rozpaczy, 

Zmieniony ręką boską w srebrnego anioła, 

W noc, która gwiazdą betlejemską straszy, 

Człowiek pewien przyfrunął tam, gdzie Dziecko woła. [...] 

 

I wiedząc, że za chwilę śnieg znów się zakrwawi, 

Rzekł anioł: Dziecko ziemię nie od krwi wybawi. 

Jak promień, co przywraca czarnej fali płynność, 

Tak ono zbrodni ludzkiej przywróci niewinność”. 

(Czesław Miłosz, Baśń wigilijna) 

 

Tak więc, „Patrzcie na początek rodzącego się Kościoła – pisze św. Ambroży – Chrystus się rodzi, 

zaczynają czuwać pasterze, aby trzody pogan żyjących przedtem jak zwierzęta zgromadziły się w świątyni 

Pana”.  

   

3. NASZE NARODZINY  
 

Tajemnica nocy betlejemskiej trwa dalej i dociera do progu każdego ludzkiego serca.  

 

a. A odpowiedzią naszego serca na Boże Narodzenie może być tylko zdumienie i radość. Znakiem tej 

radości jest najpierw prosta, ziemska radość, przypominająca szczęście z powodu narodzin każdego dziecka. 

Radość pierwszego oddechu na ziemi, pierwszego płaczu i uśmiechu, pierwszego nieświadomego spojrzenia 

na matkę. Radość pierwszego słowa, pierwszego kroku, pierwszej myśli. Echem naszej ziemskiej radości z 

powodu narodzin Zbawiciela jest także choinka, kolorowe światełka, zimne ognie, gwiazda na niebie i 

Święty Mikołaj, podarunki, kolędy, cała nasza liturgia domowa.  

 

Nasza radość nadprzyrodzona z kolei bierze się ze zdumienia serca, z tego, że Bóg może być tak blisko nas, 

że myśli o nas, że działa w naszej historii. Tak, Boże Narodzenie jest samą radością, bo w nim Bóg zniża się 

aż do poziomu człowieka, aby go do siebie wywyższyć. W tym Dzieciątku to, czym jest Bóg (a więc 

wieczność, moc, świętość, życie) łączy się z tym, czym my jesteśmy (słabością, grzechem, cierpieniem, 

śmiercią) (por. Benedykt XVI, Przedziwna wymiana. Audiencja generalna – 4.01.2012). 

 

Kto zdaje sobie sprawę z tego, że Bóg myśli o nas, że działa w naszej historii, ten odzyskuje pokój serca. 

Dlatego „Zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem z Betlejem – prosi papież Franciszek. Pozwólmy, aby nasze 

serce się wzruszyło, nie bójmy się tego. Nie obawiajmy się, że nasze serce się wzruszy, bo potrzebujemy 

tego! Pozwólmy, by rozpaliło się ono czułością Boga. Potrzebujemy Jego serdeczności. Dotyk Boga nie 

rani: on daje pokój i siłę. [...] Bóg jest pokojem: prośmy Go, aby nam pomógł budować go każdego dnia w 

naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszych miastach i krajach, na całym świecie”. Módlmy się o 

prawdziwy pokój, który nie jest piękną fasadą, za którą kryją się spory i podziały. Pokój jest owocem 
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wysiłków każdego dnia, które podejmujemy wychodząc od daru Boga, od Jego łaski, jaką nam dał w Jezusie 

Chrystusie (por. Papież Franciszek, 25.12.2013). 

 

b. Przeżywać owocnie Boże Narodzenie to zmieniać nasze obyczaje. „Ukazała się bowiem łaska Boga, która 

niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, 

rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się 

chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa” (Tt 2,11-13). 

 

„Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! - woła św. Leon Wielki - Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, 

porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i 

jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i 

królestwa Bożego” (Kazanie I o Narodzeniu Pańskim, 1-3).  

   

c. A zatem, przeżywać owocnie Boże Narodzenie to poddać się potrójnemu zdumieniu.  

   

Pierwsze zdumienie powoduje nasz bliźni, w którym trzeba rozpoznać brata, ponieważ od chwili 

Narodzenia Jezusa każde oblicze bliźniego nosi w sobie podobiznę Syna Bożego. Zwłaszcza, gdy jest to 

oblicze ubogiego, bo Bóg przyszedł na świat jako ubogi i najpierw ubogim pozwolił przyjść do siebie.  

 

Drugie zdumienie wywołuje historia, jeśli patrzymy na nią z wiarą. Często jesteśmy przekonani, że 

rozumiemy ją do końca, tymczasem grozi nam odczytanie jej na opak. Zwłaszcza gdy wydaje się nam, że 

jest ona zdeterminowana przez ekonomię rynku, regulowaną przez finanse i interesy, przez aktualne potęgi. 

Tymczasem Bóg lubi „mieszać karty”, lubi strącać władców z tronu, a wywyższać pokornych, głodnych 

nasycać dobrami, a bogatych z niczym odprawiać (Łk 1,52-53).  

   

Trzecim miejscem zdumienia jest Kościół, postrzegany z wiarą, czyli nie widziany jedynie jako instytucja 

religijna, ale odczuwany jako Matka, która – mimo zmarszczek - objawia rysy Oblubienicy, ukochanej i 

oczyszczonej przez Chrystusa. Kościół-Matka, który zawsze ma otwarte szeroko ramiona, aby wszystkich 

przyjąć. Co więcej jest to Matka, który szuka z matczynym uśmiechem tych wszystkich, którzy są daleko, 

aby ich doprowadzić do Bożego miłosierdzia.  

   

Tak więc, nie możemy spotkać Jezusa, jeśli nie spotkamy Go w innych, w historii i w Kościele (por. Papież 

Franciszek, IV Niedzielę Adwentu, 20.12.2015).  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec zadajmy sobie samym pytanie: do czego jest mi potrzebne święto Bożego Narodzenia? 

„Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 

Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 



1768 
 

Dlatego, żeby sobie przebaczać”  

(ks. Jan Twardowski, Dlaczego jest święto...). 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 

1.1.2017 

Abp Stanisław Gądecki. Porodziłaś Tego, który stworzył Ciebie. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

Maryi (Poznań, kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika – 1.01.2017). 
 

W pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego powtarzamy za psalmistą: „Witaj Święta Boża 

Rodzicielko. Ty wydałaś na świat Króla, który włada niebem i ziemią na wieki wieków” (Antyfona na 

wejście). W tym dniu Kościół obchodzi bowiem uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, dzięki której 

przyszedł na świat Zbawiciel całej ludzkości.  

   

Podczas tej uroczystości czcimy macierzyństwo Maryi oraz dziękujemy za Jej macierzyńską opiekę, którą 

otacza cały Kościół. Dlatego dzisiaj podejmujemy refleksję dotyczącą dwóch tytułów Maryi: Matka Boża i 

Matka Kościoła. 

 

MATKA BOGA 
 

Pierwszy tytuł: „Matka Boga” – od strony historycznej – zapowiedział nam dzisiaj jednym zdaniem 

ewangelista Łukasz: „Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, 

leżące w żłobie” (Łk 2,16). 

 

Od strony teologicznej zwrócił na niego uwagę apostoł Paweł: „Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał 

swojego Syna, zrodzonego z niewiasty” (Ga 4,4). 

 

Te słowa Łukasza i Pawła przypominają nam, że prawda o bożym macierzyństwie Maryi jest najstarszą 

prawdą dotyczącą Matki Zbawiciela. A jednak – mimo starożytności tych stwierdzeń – jasne i wyraźnie 

dogmatyczne ogłoszenie bożego macierzyństwa Maryi nastąpiło dopiero po zakończeniu sporów 

prowadzonych na ten temat podczas soboru Efeskiego (w 433 roku). Niektórzy Ojcowie tego soboru – 

pragnąc bronić nauki o pełnym człowieczeństwie Jezusa – zamiast Theotókos, „Bogarodzica”, opowiadali 

się za określeniem Christotokos, tj. „Matka Chrystusa”. 

 

Słusznie jednak uznano to za zagrożenie dla nauki o pełnej jedności bóstwa i człowieczeństwa w osobie 

Chrystusa. Dlatego – po długiej dyskusji przy obecności legatów papieskich – uroczyście potwierdzono z 

jednej strony jedność dwóch natur (boskiej i ludzkiej) w osobie Syna Bożego, a z drugiej, zasadność 

przyznania Maryi Dziewicy tytułu „Matka Boża”. Zaznaczono przy tym, że Maryja nie dała Panu Jezusowi 

natury boskiej, którą On posiadał odwiecznie od Ojca. Ona przekazała Jezusowi tylko naturę ludzką i 

ludzkie ciało; jest więc Matką Syna Bożego według ciała. 

 

Tekst tzw. „Formuły zjednoczenia” soboru efeskiego ujmuje to w następujący sposób: „Pragniemy wyłożyć 

w skrócie, jak myślimy i jak nauczamy o Bogarodzicy Dziewicy i o sposobie, w jaki Jednorodzony Syn 

Boży stał się człowiekiem. […] 

 

Wierzymy więc, że Pan nasz Jezus Chrystus, Jednorodzony Syn Boży, jest doskonałym Bogiem i 

doskonałym człowiekiem, złożonym z rozumnej duszy oraz ciała, zrodzony z Ojca przed wiekami co do 

Bóstwa, a „w ostatnich czasach” dla nas i dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy co do człowieczeństwa; 

współistotny Ojcu co do Bóstwa i współistotny nam co do człowieczeństwa. Nastąpiło bowiem zjednoczenie 

dwóch natur. Dlatego wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna, jednego Pana. Z racji zjednoczenia bez 

pomieszania wierzymy, że święta Dziewica jest Bogarodzicą, ponieważ Słowo Boże się wcieliło, stało się 
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człowiekiem i od chwili swego poczęcia zjednoczyło się ze świątynią, którą z Niej wzięło. Co do wyrażeń 

Ewangelii i Apostołów o Panu wiemy, że teolodzy jedne pojmują jako wspólne i orzekające o jedności 

osoby, inne zaś jako rozróżniające i mówiące o dwóch naturach; pierwsze godne są Boga i odpowiadają 

Bożej naturze Chrystusa, drugie odznaczają się uniżeniem i odpowiadają Jego naturze ludzkiej” 

(Dokumenty soborów powszechnych, opr. ks. A. Baron – ks. H. Pietras, t.1, s. 177-178). 

 

Po upływie kilkunastu wieków św. Jan Paweł II tak skomentował tę prawdę: „Pokorne stworzenie zrodziło 

Stworzyciela świata! Czas Bożego Narodzenia odnawia w nas świadomość tej tajemnicy, ukazując nam 

Matkę Syna Bożego jako współuczestniczkę najważniejszych wydarzeń historii zbawienia. Wielowiekowa 

tradycja Kościoła zawsze uznawała narodziny Jezusa i Boskie macierzyństwo Maryi za dwa aspekty 

wcielenia Słowa. «Istotnie — jak stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego słowami Soboru Efeskiego — 

Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego i który prawdziwie stał się Jej Synem według ciała, 

nie jest nikim innym jak wiecznym Synem Ojca, drugą Osobą Trójcy Świętej. Kościół wyznaje, że Maryja 

jest rzeczywiście Matką Bożą (Theotókos)» (KKK, 495). (Jan Paweł II, Boże macierzyństwo Maryi. 

Audiencja generalna – 7.01.2004). 

 

Najbardziej znaną, wspaniałą liturgiczną pochwałą tej prawdy jest grecki hymn Akatyst, pochodzący z V-VI 

wieku: 

 

„Witaj, Ty, co ograniczasz Nieograniczonego 

Witaj, bramo wzniosłej tajemnicy, 

Witaj, nowino sprzeciw budząca niewiernych, 

Witaj, chwało nieobalona wierzących.[…] 

 

Witaj, która jednoczysz, co niepojednane, 

Witaj, która dziewiczość łączysz z macierzyństwem. 

 

Witaj, przez którą przestępstwo się gładzi, 

Witaj, przez którą raj nam się otwiera, 

Witaj, kluczu królestwa Chrystusa, 

Witaj, nadziejo szczęśliwej wieczności. 

Witaj, Oblubienico Dziewicza” 

(Kontakion 8, Ikos 8). 

 

MATKA KOŚCIOŁA 

 

Ale Maryja jest nie tylko Matką Boga, ona – przez to że była i jest Matką Boga – stała się również Matką 

Kościoła. Z tej racji – uczył papież Benedykt XVI: „Macierzyństwo Maryi rozpoczęte słowem ‘fiat’ w 

Nazarecie, dopełnia się pod krzyżem. Jeśli jest prawdą, jak to zauważył św. Anzelm, że ‘od chwili «fiat» 

Maryja zaczęła nosić nas wszystkich w swym łonie’, to powołanie i macierzyńskie posłannictwo Dziewicy 

wobec wierzących w Chrystusa rzeczywiście się rozpoczęło, gdy Jezus powiedział Jej: ‘Niewiasto, oto syn 

Twój’ ” (J 19,26). 

 

Widząc z wysokości krzyża Matkę i stojącego obok umiłowanego ucznia, umierający Chrystus potwierdził 

powstanie nowej Rodziny, która zaczęła tworzyć się na świecie – zalążek Kościoła i nowej ludzkości. 

Dlatego zwrócił się do Maryi, nazywając Ją ‘niewiastą’ a nie ‘matką’; terminu tego użył jednak, gdy 

powierzył Ją uczniowi: ‘Oto matka twoja’ (J 19,27). 

 

Syn Boży wypełnił w ten sposób swoją misję: zrodzony z Dziewicy, aby dzielić we wszystkim, z wyjątkiem 

grzechu, naszą kondycję ludzką, w chwili powrotu do Ojca pozostawił w świecie sakrament jedności 

rodzaju ludzkiego (por. konstytucja soborowa Lumen gentium, 1): Rodzinę zgromadzoną ‘w jedności Ojca i 

Syna i Ducha Świętego’ (św. Cyprian, De Orat. Dom., 23: PL 4,536), której podstawową komórką jest 

właśnie ta nowa więź między Matką a uczniem. W ten sposób pozostają nierozerwalnie zjednoczone 
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macierzyństwo Boskie i macierzyństwo kościelne. […] Matka Chrystusa i Kościoła jest Matką tej tajemnicy 

jedności, którą Chrystus i Kościół tworzą w sposób nierozerwalny i którą budują w świecie i w historii 

(Benedykt XVI, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w Efezie – 29.11.2006).  

   

KULT MARYJNY 
 

Od wieku V można mówić o powszechnym kulcie Maryi w Kościele. Wzmógł się on po Soborze Efeskim 

(431), odkąd ku czci Matki Bożej zaczęto stawiać kościoły, otaczać kultem Jej obrazy, układać modlitwy, 

wygłaszać homilie i obchodzić Jej święta. Dzisiaj kult Matki Bożej w Kościele katolickim jest tak 

powszechny i żywy, że stanowi on jedną z jego cech charakterystycznych. 

 

Sobór Watykański II tak to ujmuje: „Maryja [….] która uczestniczyła w tajemnicach Chrystusa, słusznie 

doznaje od Kościoła czci szczególnej. Już też od najdawniejszych czasów Błogosławiona Dziewica czczona 

jest pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki, pod której obronę uciekają się w modlitwach wierni we 

wszystkich swoich przeciwnościach i potrzebach. Zwłaszcza od czasu Soboru Efeskiego wzrastał 

przedziwnie kult Ludu Bożego dla Maryi wyrażający się we czci i miłości, w inwokacjach i naśladowaniu, 

zgodnie z proroczymi słowami Jej samej: ‘Błogosławioną zwać mię będą wszystkie narody, albowiem 

uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest’ (Łk 1,48). 

 

Kult ten – taki jak zawsze istniał w Kościele – choć zgoła wyjątkowy, różni się przecież w sposób istotny od 

kultu uwielbienia, który oddawany jest Słowu wcielonemu na równi z Ojcem i Duchem Świętym, i jak 

najbardziej sprzyja temu kultowi. Albowiem rozmaite formy pobożności względem Bożej Rodzicielki, jakie 

Kościół w granicach zdrowej i prawowiernej nauki zatwierdził stosownie do warunków czasu i miejsca oraz 

stosownie do charakteru i umysłowości wiernych, sprawiają, że gdy Matka czci doznaje, to poznaje się, 

kocha i wielbi w sposób należyty i zachowuje się przykazania Syna (Konstytucja dogmatyczna o Kościele 

Lumen gentium, 66). 

 

PARAFIA 
 

W encyklice Redemptoris Mater czytamy: „Kościół „staje się matką (…) przyjmując z wiarą słowo Boże”, 

podobnie jak Maryja, która pierwsza „uwierzyła”, przyjmując słowo Boże objawione Jej przy zwiastowaniu 

i zachowując wierność temu słowu, poprzez wszystkie doświadczenia aż do Krzyża. Kościół zaś „staje się 

matką”, gdy przyjmując słowo Boże z wiarą „przez przepowiadanie i chrzest rodzi do nowego i 

nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych i z Boga zrodzonych”. Ów „macierzyński” rys 

Kościoła wyraził się w sposób szczególny w nauczaniu Apostoła narodów, gdy pisał: „Dzieci moje, oto 

ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje” (Ga 4,19). Zawiera się w tych słowach 

Pawłowych bardzo znamienny ślad macierzyńskiej świadomości Kościoła, związanej z jego apostolskim 

posługiwaniem wśród ludzi. Świadomość ta pozwalała i stale pozwala Kościołowi widzieć tajemnicę swego 

życia i posłannictwa na wzór samej Rodzicielki Syna Bożego,…” (Redemptoris Mater, 43). 

 

Kościół rodzi do życia wiecznego swoje dzieci nie w sposób ogólny, bezosobowy. Nie, autentyczny Kościół 

rodzi swoje dzieci przez analogię do porządku natury, czyli w sposób ściśle osobowy: „Należy do istoty 

macierzyństwa, że odnosi się ono do osoby. Stanowi o nim ów zawsze jedyny i niepowtarzalny związek 

osób: matki z dzieckiem oraz dziecka z matką. Również, kiedy ta sama niewiasta jest matką wielu dzieci, jej 

osobisty stosunek do każdego z nich charakteryzuje macierzyństwo w samej jego istocie. Każde bowiem z 

dzieci jest zrodzone w sposób jedyny i niepowtarzalny, zarówno dla matki, jak dla dziecka. Każde też w 

sposób jedyny i niepowtarzalny jest ogarnięte ową macierzyńską miłością, na jakiej opiera się jego 

wychowanie i dojrzewanie w człowieczeństwie. Można powiedzieć, iż „macierzyństwo w porządku łaski” 

zachowuje analogię tego, co „w porządku natury” charakteryzuje związek matki z dzieckiem (Redemptoris 

Mater, 45). 
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Myśląc o 25. leciu tutejszej parafii łatwo możemy zauważyć, że właśnie takiego macierzyńskiego Kościoła 

najczęściej wyczekujemy przede wszystkim od własnej parafii. Każdy wierzący od momentu chrztu żyje 

przecież w jakiejś parafii. Nawet jeśli nie korzysta zbyt gorliwie z tej przynależności, to – dopóki nie 

zadeklaruje formalnego wystąpienia – pozostaje członkiem parafii, przynajmniej z socjologicznego, 

prawnego i statystycznego punktu widzenia. 

 

To przede wszystkim w żywej, własnej wspólnocie parafialnej możemy w praktyce doświadczyć, czym jest 

wiara. Niestety, między marzeniem a rzeczywistością istnieje zawsze pewne napięcie, wynikające z tego, że 

przeważnie nie dosięgamy do ideału. Wielu katolikom wystarcza samo uczestniczenie w niedzielnej i 

świątecznej mszy świętej, przyjmowanie księdza po kolędzie czy składanie ofiar na różne potrzeby. Nie 

widzą potrzeby dodatkowego zaangażowania się w pracę którejś z grup lub organizacji, działających w 

parafii. Zadowalają się zwyczajnym „byciem chrześcijaninem”. Nawiązują od czasu do czasu krótki kontakt 

z parafią przy okazji różnych życiowych wydarzeń (chrztu i pierwszej komunii dziecka, pogrzebu w 

rodzinie), a potem znowu znikają z pola widzenia. 

 

Tymczasem parafia uobecnia i reprezentuje w konkretnym miejscu cały Kościół. Co możemy powiedzieć o 

Kościele, to dotyczy w odpowiednich proporcjach również parafii. To, czy chrześcijanin odnajdzie w parafii 

piękno, które Bóg dla niej zamierzył, zależy w dużej mierze od tego, na ile realizuje ona i utożsamia 

tajemnicę całego Kościoła, bo Kościół jest czymś więcej niż tylko sumą wszystkich parafian. On jest 

Oblubienicą Chrystusa (por. Ef 5, 21-32), która zachowuje i głosi Jego słowo. Która gwarantuje, że nauka 

Jezusa będzie głoszona w sposób niezafałszowany. 

 

Kościół nie jest jedynie twierdzą, w której można się schronić w kryzysowych sytuacjach. Nie jest tylko 

warsztatem, w którym można na nowo „naładować duchowe akumulatory” ani studnią, z której czerpie się 

wodę życia wiecznego. Chrześcijanie nie powinni być wyłącznie konsumentami lub użytkownikami 

Kościoła. Nie można być chrześcijaninem tylko po to, by poczuć się przyjemnie i zabezpieczyć sobie 

wieczną przyszłość. Kościół jako całość nie istnieje tylko ze względu na siebie, on ma do wykonania 

większe zadanie. Ma być znakiem nadziei dla narodów i prowadzić wszystkich do wspólnoty z Bogiem. 

Takie jest również zadanie parafii (por. ks. Artur Filipiak, Po co nam parafia? Deon). 

 

W takiej perspektywie patrzymy więc na wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia administracyjne i 

budowlane z XXV lat dziejów tutejszej parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika, przebiegając w 

myślach te najważniejsze:  

   

 powstanie parafii, dekret erekcyjny (ks. abp Jerzy Stroba – 1.01.1992), 

 nabycie działki gruntu pod budowę kościoła w wieczyste użytkowanie (8.05.1995), 

 uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nową świątynię (21.03.1999), 

 I Pasterka w murach nowej świątyni (25.12.2001), 

 ukończenie budowy wieży zwieńczonej krzyżem (28.10.2004), 

 poświęcenie nowego 500-kilogramowego dzwonu (8.05.2005), 

 wprowadzenie relikwii św. Stanisława BM (30.10.2005), 

 malowanie wnętrza kościoła oraz zakończenie instalacji ołtarza, ambony, chrzcielnicy i kropielnic 

(marzec 2011), 

 uroczystość poświęcenia kościoła (8.05.2012). 

 

Wszystkie te dokonania administracyjno-budowlane oraz – co ważniejsze – wiele wysiłków duszpasterskich 

było dziełem dotychczasowych proboszczów:  
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 ks. proboszcza Krzysztofa Królika (21.04.1990 – 19.04.1997), 

 ks. proboszcza Waldemara Kasprzaka (19.04.1997 – ). 

 

Zwłaszcza w przedsięwzięciach katechetycznych i duszpasterskich wspierali ks. proboszczów tutejsi 

wikariusze. 

 

Jak wielki strumień Ducha Świętego i łaski towarzyszył tej parafii przez 25 lat. Ile udzielonych 

sakramentów. Ile wysiłku katechetycznego. Ile działań charytatywnych. Ile narodzin i pogrzebów. A nad 

tym wszystkim miłość Maryi, jaką żywi Ona do nas. Jej troska o nas, podobna do troski, jaką żywiła dla Jej 

boskiego Syna. 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Dziękujmy Bogu za wszelkie dobro duchowe i materialne, jakie powstało dzięki tej parafii. Dziękujmy 

wszystkim ludziom, którzy ją budowali i budują tak w sensie duchowym jak i materialnym i zakończmy to 

noworoczne rozważanie o Bożej Rodzicielce słowami najstarszej modlitwy skierowanej do Niej, „Pod 

Twoją obronę”, pochodzącej jeszcze z czasów przed soborem nicejskim, w jej wersji bizantyjskiej: 

 

„Pod Twoje miłosierdzie uciekamy się, Boża Rodzicielko. 

Naszych próśb Ty nie odrzucaj w potrzebie, 

ale z niebezpieczeństw wybaw nas, 

jedyna czysta, jedyna błogosławiona”  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Niedziela Chrztu Pańskiego, 8.1.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Duch mój na Nim spoczął. Niedziela Chrztu Pańskiego (Poznań, kościół pw. 

Nawiedzenia NMP - 8.1.2017)  

   

W niedzielę po uroczystości Trzech Króli przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres 

świętowania Bożego Narodzenia. W tym dniu radość wypływająca z uroczystości Bożego Narodzenia 

znajduje wypełnienie w święcie Chrztu Pańskiego.  

   

   

1. SŁUGA PAŃSKI (Iz 42,1-4.6-7)  

   

Pierwsze z dzisiejszych czytań liturgicznych zapowiada pojawienie się pewnej enigmatycznej, lecz 

jednocześnie bardzo ważnej dla dziejów zbawienia postaci. Będzie nim „Sługa Pański": „Oto mój Sługa, 

którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął" 

(Iz 42,1).  

   

a. „Sługa Pański" to najpierw tytuł przysługujący pojedynczym ludziom, wybranym przez Boga do pełnienia 

ważnej misji w Jego planie zbawienia. Tym zaszczytnym tytułem zostali nazwani najwięksi bohaterowie 

historii zbawienia: patriarchowie (Abraham, Izaak i Jakub), przywódcy Ludu Bożego z czasów wyjścia z 
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Egiptu i wejścia do Ziemi Obiecanej (Mojżesz i Jozue), także królowie będący prototypem przyszłego 

Mesjasza (Dawid). Sługami Bożymi byli nazywani również prorocy i kapłani.  

   

Lecz tytuł ten przysługiwał nie tylko indywidualnym osobom, on przypadał czasem w udziale także całej 

wspólnocie Ludu Bożego (Iz 40-55): „Ty zaś, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie, 

potomstwo Abrahama, mego przyjaciela! Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi, powołałem cię z jej 

stron najdalszych i rzekłem ci: „Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem" (Iz 41,8-9). „Teraz 

więc słuchaj, Jakubie, mój sługo, Izraelu, którego wybrałem! Tak mówi Pan, twój sprawca, twój twórca od 

narodzenia, twój wspomożyciel: Nie bój się, sługo mój, Jakubie, Jeszurunie, którego wybrałem" (Iz 44,1-2). 

Księga Dutero-Izajasza przedstawia ten lud najpierw jako Sługę niewiernego, leniwego, głuchego i ślepego, 

który za niewierność został sprawiedliwie ukarany niewolą. Następnie jako Resztę Izraela, czyli Sługę, o 

którym Bóg nie zapomniał, ale przebaczył mu w swoim miłosierdziu wszelkie jego niewierności, 

wyzwalając go w sposób całkowicie niezasłużony.  

   

Główną i podstawową misją izajaszowego Sługi jest przyniesienie Prawa: „Oto mój Sługa, którego 

podtrzymuję. [...] On niezachwianie przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo 

na ziemi" (Iz 42,1.3-4). tego rodzaju zadanie należy do króla; jest to zadanie dla Pomazańca Bożego, który 

będzie sądził lud sprawiedliwie i ubogich zgodnie z Prawem (por. Ps 72[71],1-2).  

   

Jego działalność nie ograniczy się do wprowadzenia sprawiedliwości w Izraelu, narodzie wybranym, jego 

zadaniem będzie zaniesienie Prawa Mojżesza także narodom pogańskim. On stanie się duchowym 

„światłem" dla wszystkich narodów (Iz 42,4.6), przynosząc im wyjaśnienie im Prawo Boże i zaprowadzając 

sprawiedliwości na ziemi. Pan powołał Go po to, by stał się „światłością dla narodów", aby „otworzył oczy 

niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności", tzn. aby 

uwolnił ich z życia poza Prawem, poza sprawiedliwością.  

   

Ta misja daleko przekracza możliwości samego człowieka. „Sługa" wypełni ją tylko dlatego, ponieważ 

zostanie napełniony Duchem Bożym: „Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął". W tym momencie warto 

zwrócić uwagę na to, że Izajasza zauważył wcześniej tego rodzaju wylanie Ducha Bożego na jednego z 

potomków Dawidowych w czasach sobie współczesnych: „I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i 

rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej" (Iz 11,2). Mowa tu o Ezechiaszu (728-699), 

synu króla Achaza, o idealnym władcy z rodu dawidowego, który - wyposażony w dary Ducha Bożego - 

zaprowadzi w kraju i na ziemi rajski porządek. Wprowadzi sprawiedliwość i pokój (Iz 42,4). Kierowany 

przez Ducha Bożego okaże wielką łagodność: „Nie złami trzciny nadłamanej" (Iz 42,3). Jego łagodność 

przejawi się nade wszystko w cierpliwym znoszeniu przez niego prześladowań (Iz 50,5-6; 53,7).  

   

Tak więc, kilkaset lat przed narodzeniem Chrystusa, prorok przepowiedział - świadomie czy nieświadomie - 

nie tylko misję króla Ezechiasza, ale także powołanie, misję, śmierć ekspiacyjną i zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa.  
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b. Czego nas uczy ten fragment tekstu z Księgi Izajasza? Uczy nas tego, iż cała godność władzy wynika z 

tego, że pełni ona swoją misję w granicach porządku moralnego, którego źródłem i celem jest Bóg.  

   

Władza - ze względu na niezbędne odniesienie do tego porządku, który ją poprzedza i stanowi jej podstawę, 

ze względu na jej cele i adresatów - nie może być pojmowana jako siła zdeterminowana jedynie przez 

kryteria czysto socjologiczne i historyczne. Niestety, niektóre koncepcje władzy „odważają się zaprzeczać 

istnieniu porządku moralnego, transcendentnego w stosunku do świata materialnego, a nawet w stosunku do 

człowieka, porządku absolutnego, któremu podlegają wszyscy ludzie i wobec którego wszyscy są równi. 

Ponieważ więc ludzie nie uznają jednego i tego samego prawa sprawiedliwości, dlatego w żadnej sprawie 

nie mogą w pełni i pewnie dojść do porozumienia. Wskazania te „znajdują swe jedyne oparcie w Bogu, bez 

którego porządek moralny musiałby całkowicie zaniknąć" [...]  

   

Gdyby, z powodu tragicznego zagłuszenia sumienia zbiorowego, sceptycyzm poddał w wątpliwość nawet 

fundamentalne zasady prawa moralnego, zachwiałoby to podstawami samego porządku państwowego, 

sprowadzając go jedynie do mechanizmu pragmatycznej regulacji różnych i przeciwstawnych interesów 

(Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 396-397).  

   

2. CHRYSTUS (Mt 3,13-17)  

   

Do tego starożytnego, odległego w czasie, izajaszowego obrazu „Sługi Pańskiego" nawiąże po wiekach 

ewangelista Mateusz, odnosząc go do Jezusa w chwili Jego chrztu.  

   

Chrzest Jezusa w Jordanie - to pierwsze publiczne Jego ujawnienie się w roli Króla i Zbawcy, a 

jednocześnie objawienie całej Trójcy Świętej. To początek działalności Jezusa i szczyt działalności Jana 

Chrzciciela, który pierwszy rozpoznał w Jezusie obiecanego Mesjasza. Kończy się czas spędzony w ukryciu, 

na uboczu. Jezus staje się osobą publiczną (por. 4,24; 9,26.31; 14,1). Od uroczystego aktu chrztu Chrystus 

rozpoczął swoją misję nauczycielską, którą św. Piotr - przygotowując rodzinę rzymskiego urzędnika 

Korneliusza do przyjęcia chrztu - opisał w następujących słowach: „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, 

którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 

którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim" (Dz 10,38). Jezus miał wtedy trzydzieści lat, gdyż 

dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. 

Uważano, że od trzydziestu lat rozpoczyna się pełnia dojrzałości.  

   

Oto Jezus zanurza się w wody Jordanu, jako w wody śmierci, przyjmując na siebie nasze grzechy. „Stając 

się już dorosłym, Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną wchodząc do rzeki Jordan, aby otrzymać od 

Jana chrzest pokuty i nawrócenia. W ten sposób ma miejsce coś, co w naszych oczach może się zdawać 

paradoksalne. Czy Jezus potrzebuje pokuty i nawrócenia? Z pewnością nie. A jednak to Ten, który jest bez 

grzechu, staje między grzesznikami, żeby się ochrzcić, aby dokonać tego gestu pokuty. Święty Boży łączy 

się z tymi, którzy uznają siebie za potrzebujących przebaczenia i proszą Boga o dar nawrócenia, to znaczy 

łaskę powrotu do Niego całym sercem, aby należeć do Niego całkowicie. Jezus chce stanąć po stronie 

grzeszników, stając się z nimi solidarnym, wyrażając bliskość Boga. Jezus ukazuje swoją solidarność z 
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nami, z naszym wysiłkiem nawrócenia, aby porzucić nasz egoizm, oderwać się od naszych grzechów, żeby 

nam powiedzieć, że jeśli przyjmiemy Go w naszym życiu, On może nas podnieść i doprowadzić ku 

wyżynom Boga Ojca. Ta solidarność Jezusa nie jest, że tak powiem, jedynie wysiłkiem umysłu i woli. Jezus 

naprawdę zanurzył się w naszej ludzkiej kondycji, żył nią dogłębnie, z wyjątkiem grzechu i może zrozumieć 

jej słabość i kruchość. Dlatego porusza Go współczucie, wybiera, by „cierpieć wraz" z ludźmi, by stać się 

wraz z nimi pokutującym. Dzieło Boga, którego pragnie dokonać Jezus to Boża misja leczenia zranionych i 

uzdrowienia chorych, aby wziąć na siebie grzech świata" (Benedykt XVI, Homilia wygłoszona w Niedzielę 

Chrztu Pańskiego, 13.01.2013).  

   

b. Wypełnienie swojej misji przez tego nowego Sługę Pańskiego uzależnione było również od wylania na 

Niego Ducha Bożego, ducha ognia. Z pewnością - od momentu swojego poczęcia - Jezus posiadał już 

Ducha (por. Mt 1,20; Łk 1,35), jednakże w chrzcie otrzymał na nowo namaszczenie Duchem Świętym, co 

potwierdza św. Piotr w swoim przemówieniu w domu Korneliusza: „Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą 

Jezusa z Nazaretu" (por. Dz 10,38). To nowe namaszczenie było potrzebne nie dla Jezusa, ale dla 

wywyższenia Go w oczach Izraela jako Mesjasza i Zbawiciela (por. Dominum et Vivificantem, 19).  

   

Zaraz po chrzcie Jezus będzie dalej „prowadzony" przez Ducha na pustynię, „aby był kuszony przez diabła" 

(Mt 4,1; por. Łk 4,1; Mk 1,12).Tam dokonuje się Jego wybór jasny i niedwuznaczny; Jezus godzi się stać 

Mesjaszem cierpiącym i ukrzyżowanym, który odda swoje życie za zbawienie świata.  

   

Zapoczątkowana na pustyni walka z szatanem trwała dalej przez całe życie Jezusa. Jezus „mocą Ducha 

Świętego" wypędza złe duchy (Mt 12, 28). Jak twierdzi św. Bazyli z Cezarei, wobec Jezusa „diabeł stracił 

swą moc w obecności Ducha Świętego" (De Spir. S., 19).On dokonuje wielu egzorcyzmów, co sprawia, że 

ludzie wołają z podziwem: „Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne" (Mk 1,27). Kto 

odważa się twierdzić, że moc Jezusowa nie pochodzi od Ducha Bożego, ale pochodzi od szatana, ten bluźni 

przeciw Duchowi Świętemu (por. Mk 3,22-30).  

   

Po kuszeniu na pustyni „powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei" i „nauczał w ich synagogach" (Łk 4,14-

15). Przemożną obecność Ducha Świętego odnajdujemy również w ewangelizacyjnej działalności Jezusa. 

Podkreślił to sam Jezus w inauguracyjnym przemówieniu w synagodze w Nazarecie (por. Łk 4, 16-30), gdy 

- mówiąc o sobie - przytoczył On słowa Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie" (Iz 61, 1). Ożywione 

mocą Ducha słowo Jezusa było słowem Kogoś, w kim Duch mieszka tak dalece, iż może Go udzielać „z 

niezmierzonej obfitości" (J 3,34).  

   

Obecność Ducha Świętego była widoczna w szczególny sposób w modlitwie Jezusa. Ten związek między 

modlitwą Jezusa a obecnością Ducha wyrażony jest w hymnie radości: „Jezus rozradował się w Duchu 

Świętym i rzekł: 'Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi' " (Łk 10,21). Duch obecny w najgłębszym 

doświadczeniu Jezusa pozwolił Mu nazywać Boga swoim Ojcem (Abba - Mk 14,36) z tak wielką 

poufałością, z jaką żaden inny Żyd nie zwracał się do Najwyższego (por. Jan Paweł II, Duch Święty w 

chrzcie i życiu publicznym Chrystusa. Audiencja generalna - 3.06.1998).  
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W chwili zakończenia swojej ziemskiej misji Jezus poleci swoim uczniom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie 

narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19).  

   

3. MY  

   

W Święto Chrztu Pańskiego Kościół nie tylko wspomina chrzest naszego Zbawiciela, ale przypomina także 

chrzest miliardów swoich dzieci, które otrzymały nowe życie. Chrzcielnica stała się kołyskę naszych 

narodzin dla nieba. W to święto kapłani dokonują uroczystego poświęcenia wody chrzcielnej, udzielają 

chrztu katechumenom a wszyscy wierni zgromadzeni w kościołach odnawiają w sposób publiczny obietnice 

chrztu świętego.  

   

Myśląc o Kościele Domowym, o rodzinach z których się składa, trzeba z mocą podkreślać konieczność 

przeżywania swojej codzienności w mocy Ducha Świętego, otrzymanego na chrzcie świętym: „Jest rzeczą 

bardzo ważną dla was, rodzice, a także dla rodziców chrzestnych - uczył Ojciec Święty Benedykt XVI - aby 

mocno wierzyć w obecność i działanie Ducha Świętego, przyzywać Go i przyjmować do swego wnętrza 

poprzez modlitwę i sakramenty. To On bowiem oświeca umysł, rozpala serce wychowawcy, aby umiał 

przekazywać wiedzę o Jezusie i Jego miłość. Modlitwa jest pierwszym warunkiem wychowania, bo modląc 

się, usposabiamy się do tego, aby pozostawić Bogu inicjatywę, Jemu powierzyć dzieci, bo On zna je 

wcześniej i lepiej od nas i doskonale wie, co jest ich prawdziwym dobrem. A jednocześnie, kiedy się 

modlimy, wsłuchujemy się w Boże podszepty, aby dobrze wywiązać się z zadania - które do nas należy i 

które mamy zrealizować. Dzięki sakramentom, zwłaszcza Eucharystii i sakramentowi pokuty, możemy 

wykonywać zadania wychowawcze w zjednoczeniu z Chrystusem, w jedności z Nim, i jesteśmy nieustannie 

odnawiani przez Jego przebaczenie. Modlitwa i sakramenty dają nam światło prawdy, dzięki któremu 

możemy być zarazem czuli i mocni, postępować łagodnie i stanowczo, milczeć i mówić we właściwym 

momencie, ganić i korygować we właściwy sposób" (Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. w 

Niedzielę Chrztu Pańskiego, Bazylika Watykańska - 8.01.2012).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec warto przytoczyć wzór wdzięczności za łaskę chrztu świętego, jaki stanowi kardynał Wojtyła: „ 

Przybywam więc [do wadowickiej parafii], ażeby dzięki czynić Bogu miłosiernemu, Bogu w Trójcy 

Przenajświętszej Jedynemu, Bogu żywemu, Bogu ojców naszych, Ojcu Jezusa Chrystusa i samemu 

Jezusowi Chrystusowi, który w sakramencie chrztu św. po raz pierwszy mojemu ludzkiemu duchowi, 

dopiero co poczętemu, dopiero co narodzonemu, dał Ducha Świętego.  

Ale równocześnie, dziękując za to Bogu, muszę podziękować i Kościołowi, tej wspólnocie, w której z łaski 

Bożej stajemy się dziećmi Boga; tej wspólnocie, która nas do chrztu przygotowuje poprzez katechumenat. A 

od czasu, kiedy chrztu doznają niemowlęta, ten chrzest przyjęty przez dziecko gruntuje się potem przez całe 

życie chrześcijańskiej rodziny i parafii. I dlatego też poczytuję to sobie za obowiązek, ażeby parafii 

podziękować. Parafii - mojej rodzinie, moim Rodzicom i wszystkim, którzy łaskę chrztu św. dopełnili 

zdrową nauką wiary, a także rzetelnym przykładem życia chrześcijańskiego.  
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Wielu z tych, którym dziękować wypada, już nie znajduje się wśród żyjących na ziemi. Przede wszystkim 

moi Rodzice i kapłan, który mnie chrzcił. Wielu z tych, którzy mnie potem przez naukę wiary i wychowanie 

chrześcijańskie gruntowali w tym, czym się przez chrzest św. z łaski Bożej stałem. Więc myśląc o nich z 

wdzięcznością, polecam ich dusze Bogu, a żyjącym dziękuję żywym słowem; dziękuję całej wspólnocie 

parafialnej za to, że stała się po chrzcie św. dla mnie środowiskiem zbawienia, środowiskiem, w którym 

moje chrześcijańskie powołanie od dziecka stopniowo się rozwinęło i stopniowo dojrzało" (ks. kard. Karol 

Wojtyła, Dziękczynienie za łaskę swojego chrztu, w: Kazania. 1962-1978, Kraków 1979, 432-434).  

Kazanie Arcybiskupa Poznańskiego, XX Dzień Judaizmu w Kościele, 17.1.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. XX Dzień judaizmu w 

Kościele katolickim w Polsce (Poznań, kościół pw. św. Wojciecha - 17.1.2017)  

   

Ponad 20 lat temu polscy biskupi wpisali do kalendarza kościelnego ogólnopolskie obchody Dnia Judaizmu 

(1997). Była to odpowiedź na wezwanie soborowego dokumentu „O stosunku Kościoła do religii 

niechrześcijańskich" Nostra aetate (tj. „W naszej epoce").  

   

Zadaniem tego Dnia jest pomoc w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa, w pogłębianiu 

świadomości tego, że religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa „rzeczywistością zewnętrzną, lecz 

czymś wewnętrznym oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii" (św. Jan 

Paweł II). Dlatego można mówić o ścisłym pokrewieństwie obu religii, a wyznawców judaizmu nazywać 

„starszymi braćmi w wierze" (jak to określił św. Jan Paweł II), albo „naszymi ojcami w wierze" (według 

papieża Benedykta XVI).  

   

Hasłem tegorocznego, XX. już Dnia Judaizmu w Kościele katolickim Polsce - są słowa pochodzące z Księgi 

Jeremiasza: „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść" (20,7). Te słowa przywołują nie tylko 

dramatyzm powołania prorockiego Jeremiasza, człowieka niejako wewnętrznie „przymuszonego" do 

głoszenia nadchodzącej klęski, lecz także tragizm losu jego ziomków, z jednej strony wybranych przez Boga 

a z drugiej strony - odrzucających ten wybór.  

 

   

1. JEREMIASZ  

a. Kontekst historyczny, w jakim zostały wypowiedziane wspomniane słowa („Uwiodłeś mnie, Panie, a ja 

pozwoliłem się uwieść") jest stosunkowo dobrze znany. Judea, mały kraj, który pragnął zachować swoją 

tożsamość, musiał szukać silnych sprzymierzeńców, aby obronić się przed wrogami. Takich właśnie 

sprzymierzeńców szukali królowie Judei w VII w. przed Chrystusem, wiążąc się sojuszami z Asyrią albo 

Egiptem. W taki sposób zapewniali oni pokój krajowi, lecz jednocześnie narażali ten kraj na 

rozprzestrzenienie się kultu obcych bóstw. Umożliwiali szerzenie się kultów bałwochwalczych a wraz z tym 

obyczajów pogańskich, tak że niewielu ludzi pozostało wiernych jedynemu Bogu Abrahama, Izaaka i 

Jakuba.  

 

W takiej właśnie sytuacji Pan Bóg powołał proroka Jeremiasza w celu nawrócenia narodu. Prorok ten 
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pochodził z Anatot (ok. 5 km od Jerozolimy), z kapłańskiego rodu w pokoleniu Beniamina. Czterdzieści lat 

jego publicznej działalności (na które wskazuje Jer 1,2, między 627 r. a 587 r.) to bardzo burzliwy czas w 

dziejach narodu, najpierw okres upadku imperium asyryjskiego a następnie narodziny imperium 

babilońskiego..  

   

Samo powołanie Jeremiasza zrodziło się o wiele wcześniej, aniżeli on sam sobie to uświadomił: „Pan 

skierował do mnie następujące słowo: "Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim 

przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię". I rzekłem: "Ach, Panie 

Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!" Pan zaś odpowiedział mi: "Nie mów: "Jestem 

młodzieńcem", gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie 

lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić" - wyrocznia Pana.  

I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: "Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci 

dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i 

sadził [...] Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię [zwyciężyć], gdyż Ja jestem z tobą - wyrocznia 

Pana - by cię ochraniać"" (Jr 1,4-9.19).  

   

Tak więc - zgodnie ze swoim powołaniem - Jeremiasz zaczął wzywać mieszkańców Jerozolimy i Judei do 

skruchy i nawrócenia. Nie walczył w swoim własnym interesie ani w imię własnej sławy. On podjął 

dramatyczna walkę o fizyczne przetrwanie swojego narodu. Nie tylko zapowiadał nadchodzące cierpienia 

(wojnę, klęskę i wygnanie), ale sam osobiście cierpiał, lecz bardziej niż własne cierpienia bolało go 

lekceważenie prawa Bożego w narodzie i brak jakiejkolwiek chęci poprawy. „Przebiegnijcie ulice 

Jerozolimy, zobaczcie, zbadajcie i przeszukajcie jej place, czy znajdziecie kogoś, czy będzie tam 

ktokolwiek, kto by postępował sprawiedliwie, szukał prawdy..." (Jr 5,1). Nadchodzące dni napawały go 

grozą, chciał powstrzymać sąd Boży nad ojczyzną, ale nie był w stanie.  

   

W końcu - będąc wystawiony na fałszywe oskarżenia i kpiny ze strony swoich ziomków - doszedł do 

zwątpienia w sens pełnionej przez siebie misji, skutkiem czego przeszedł swój pierwszy kryzys duchowy: 

„Nigdy nie zasiadałem w wesołym gronie, by się bawić; pod Twoją ręką siadałem samotny, bo napełniłeś 

mnie gniewem. Dlaczego mój ból nie ma granic, a moja rana jest nieuleczalna, niemożliwa do uzdrowienia? 

..." (Jr 15,17-18). Ten pierwszy kryzys został jednak szczęśliwie przezwyciężony dzięki obietnicy pomocy 

Bożej: „Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo Ja jestem z tobą, by cię wspomagać i uwolnić - 

wyrocznia Pana. Wybawię cię z rąk złoczyńców i uwolnię cię z mocy gwałtowników" (Jr 15,20-21).  

   

Niestety, potem nadszedł drugi, jeszcze poważniejszy kryzys. Kiedy prorok udał się do świątyni Pańskiej, 

aby powtórzyć swoje groźby dotyczące oblężenia Jerozolimy, śmierci jej mieszkańców, kiedy przekazał 

słowo Pańskie: „To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: "Oto sprawię, że przyjdzie na to miasto i na wszystkie 

jego osiedla całe to nieszczęście, jakie na nich zapowiedziałem. Uczynili bowiem kark swój twardym, nie 

chcą słuchać moich słów" (Jr 19,15), miara cierpliwości jego rodaków się przebrała. Nadzorca świątyni 

jerozolimskiej kazał go wychłostać i zakuć w dyby (Jr 20,2). W tym momencie prorok znalazł się na granicy 

psychicznej wytrzymałości i doszedł do przekonania, że powinien przestać prorokować („I powiedziałem 

sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię!" (Jr 20,9).  
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b. I właśnie wtedy z ust proroka padają gorzkie słowa pod adresem Boga („Uwiodłeś mnie, Panie, a ja 

pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś"; Seduxisti me, Domine, et seductus sum - Jr 20,7). 

Słowo „uwiodłeś" w Biblii Hebrajskiej bywa czasami traktowane jako synonim słowa „przekonałeś mnie", 

ale także „oszukałeś mnie" (por. Sdz 16,5).  

   

Według Abrahama Joshuy Heschela właściwe tłumaczenie okrzyku oburzenia Jeremiasza brzmi: „Panie, 

uwiodłeś mnie, a ja pozwoliłem się uwieść. Zgwałciłeś mnie, i uległem". Sens tego wyznania - twierdzi 

Heschel - staje się jasny, gdy zwrócimy uwagę na szczególne znaczenie dwóch obecnych w tym tekście 

czasowników: patah i chazaq, nadających tym wersetom wyjątkowy sens. „Pierwszy termin pojawia się w 

Biblii na określenie niezgodnego z prawem nakłaniania kobiety do stosunku przedmałżeńskiego (Wj 22,16; 

por. Oz 2,14, Hiob 31,9). Termin drugi oznacza brutalne zmuszanie kobiety do pozamałżeńskiego aktu 

seksualnego, czyli działania wbrew jej woli (Pwt 22,15; por. Sdz 19,25; 2 Sam 13,11). Pierwsze słowo 

wskazuje więc na uwiedzenie, drugie zaś - na gwałt. Uwiedzenie różni się od gwałtu tym, że nie wiąże się z 

przemocą. Uwiedziona kobieta wyraża zgodę, chociaż jej przyzwolenie zostaje zdobyte podstępnie dzięki 

zauroczeniu. Okazuje się, że słowa, którymi posługuje się Jeremiasz, by wyrazić moc Boga użytą wobec 

niego, są identyczne z określającymi uwiedzenie i gwałt terminami prawniczymi występującymi w Biblii" 

(A.J. Heschel, Prorocy, Kraków 2014, 207).  

   

Heschel w następujący sposób odnosi te spostrzeżenia do misji prorockiej. „Pojęcia te, pojawiające się w 

bezpośrednim sąsiedztwie, wyrażają niezwykle mocno złożoność relacji między Bogiem a człowiekiem: 

słodycz uwiedzenia i przemoc gwałtu. Jeremiasz, który podobnie jak Ozeasz rozumiał więź między Bogiem 

a człowiekiem w kategoriach miłości, ukazał swoje zaangażowanie w taki właśnie sposób. [...] Wezwanie 

do tego, aby być prorokiem, to coś więcej niż zaproszenie. To przede wszystkim poczucie bycia wabionym, 

wrażenie uległości czy też dobrowolnego poddania się. Jednak to pociągające odczucie jest tylko jednym z 

aspektów doświadczenia. Drugi aspekt to poczucie zniewolenia lub porwania gwałtem, poczucie uległości 

wobec wszechpotężnej siły - wbrew własnej woli. Prorok odczuwa zarówno urok Boga, jak i przymus z 

Jego strony; powab, ale i presję; wdzięk i napięcie. jest świadom zarówno swej dobrowolnej zgody, jak i 

wymuszonej siłą uległości" (A. J. Heschel, Prorocy, Kraków 2014, 207-208).  

   

Kilkanaście wieków wcześniej nad tym samym zdaniem („Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się 

uwieść") zastanawiał się Orygenes, jeden z Ojców Kościoła (II/III w.). Najpierw przytacza on opinię 

pewnego znajomego żyda, który uwierzył w Chrystusa, według którego Pan Bóg szuka odpowiedniego 

sposobu przekonania człowieka. „Kłamstwo, czy uwodzenie" stosowane przez Boga jest - według niego - 

czymś zupełnie odmiennym od kłamstwa do jakiego ucieka się człowiek. Kiedy Bóg „oszukuje" człowieka, 

to stara się go skutecznie przekonać, by ten dobrowolnie a nie z przymusu wypełniał Bożą wolę.  

   

Orygenes rozwinął ten komentarz na swój własny sposób: „Otóż jak ojciec chce zwieść syna, który jest 

jeszcze małym dzieckiem, a czyni to dla jego dobra, bo dziecko nie może osiągnąć pożytku, jeśli nie 

zostanie oszukane, i jak lekarz stara się zwieść chorego, który nie może zostać wyleczony, jeśli nie 

zaakceptuje zwodniczych wyjaśnień, tak samo może postępuje i Bóg wszechrzeczy, skoro jego celem jest 

udzielenie pomocy rodzajowi ludzkiemu. Przypuśćmy, że lekarz powie choremu: "Trzeba cię pokroić, 

trzeba cię przypiec ogniem, musisz zaznać jeszcze większych przykrości" - chory nie zgodziłby się na to. 

Niekiedy jednak lekarz mówi co innego, a pod gąbką ukrywa ostry nóż chirurgiczny, albo znów, że się tak 

wyrażę, w miodzie skrywa gorzkie i niesmaczne lekarstwo, chcąc nie zaszkodzić choremu, ale go wyleczyć. 

[...] Dlatego ojciec ukrywa słodycz czułości, a pokazuje gorycz groźby" (Orygenes, Homilie o Księdze 
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Jeremiasza, Warszawa 1983, 175-177). Z tej racji prorok jest przekonany, że - w sensie mistycznym - Pan 

Bóg działa podobnie; udziela mu tak wielkiej łaski, iż prorok prosi Boga: „Okłam mnie, jeśli to przynosi 

korzyść". On zrozumiał, że tzw. „kłamstwo" Boga sprawiło, iż wzrosła w nim siła czyniąca go zdolnym do 

służenia Bogu bez lęku przed ludźmi.  

   

c. Kiedy już Jeremiasz powziął już decyzję o wycofaniu się z pełnienia swojej misji, wtedy zaczął trawić 

jego serce jakby ogień, nurtujący w jego ciele. „Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem"; Et 

factus est in corde meo quasi ignis exaestuans claususque in ossibus meis: et defeci, ferre non sustinens - Jr 

20,9). Czym był ów płonący ogień w sercu proroka? Jedni są przekonani, że idzie tu o obecność Słowa 

Bożego w sercu proroka, które jest jak ogień (Jr 5,14; 23,29) i domaga się głoszenia go z całą odwagą. Inni, 

że jest to palący i nieustający gniew Pański, z którym prorok się utożsamia, gorejący w jego sercu, którego 

nie da się ugasić (Jr 21,12): „A ja pełen jestem gniewu Pańskiego, nie mogę go powstrzymać" (Jr 6,11).  

.  

Ostatecznie to właśnie ten żar wewnętrzny, którego doświadczył Jeremiasz na rozmowie z Bogiem odwiódł 

go od porzucenia swego powołania. Przywrócił mu wiarę w konieczność kontynuowania jego misji. 

Przywrócił pragnienie dalszego głoszenia Słowa Bożego. „Z przebywania "sam na sam z Bogiem" - powie 

Katechizm Kościoła Katolickiego - prorocy czerpią światło i siłę dla swojego posłannictwa. Ich modlitwa 

nie jest ucieczką od niewiernego świata, ale słuchaniem słowa Bożego, czasami sporem lub skargą, zawsze 

jednak wstawiennictwem, które oczekuje i przygotowuje na interwencję Boga Zbawiciela, Pana historii" 

(KKK, 2584).  

   

d. Ostatecznie jednak całe dalsze przepowiadanie Jeremiasza również nie przyniosło pożądanego skutku. 

Ludzie się nie nawrócili a król judzki Sedecjasz nie dał wiary prorokowi, zbuntował się przeciwko 

Babilończykom. Nabuchodonozor wyruszył z wojskiem do Judei i obległ Jerozolimę. I tak - po kilku 

miesiącach oblężenia - w roku 587 przed Chrystusem Jerozolima padła a Judejczycy, którzy: „Poszli za 

nicością, i stali się sami nicością" (Jr 2,5).  

   

   

2. CHRYSTUS  

Do tej tragicznej postaci proroka Jeremiasza chętnie nawiązywało później chrześcijaństwo. Zauważyło, że 

istnieje najpierw pewien związek między treściami zawartymi w proroctwach Jeremiasza a osobą Jezusa 

Chrystusa. Jeremiasz zapowiadał przecież nadejście Mesjasza: „Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy 

wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie 

wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie 

mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: "Pan naszą sprawiedliwością"" (Jr 

23,5-6). W bliższym, historycznym kontekście zapowiedź ta odnosiła się do króla Sedecjasza (597-586), na 

co wskazuje jego imię („Pan naszą sprawiedliwością"). Natomiast w dalszej perspektywie ta zapowiedź 

Mesjasza została odniesiona przez chrześcijan do Chrystusa.  

   

W Ewangelii Mateusza czytamy: „Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: 

"Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za 



1781 
 

Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie 

uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". [...] Wtedy surowo 

zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem" (Mt 16,13-16.20).  

   

Postać Jeremiasza - uważanego przez pierwotny Kościół za typ Chrystusa, pokornego baranka 

prowadzonego na rzeź - jest symbolem wierności powołaniu. Wybrane epizody z jego życia ukazują jego 

zmagania w walce o wierność misji, do której wybrał go Bóg. Na ziemi doświadczył mnóstwa cierpień i nic 

nie wskazuje na to, by umarł szczęśliwy, mimo iż do końca był wierny Bogu. Jego charakterystyczną cechą 

była niezłomność w głoszeniu Słowa Bożego, któremu poświęcił się w sposób całkowity.  

Po wtóre, istnieje nie tylko związek między treścią Księgi Jeremiasza, ale również między osobą Jeremiasza 

a osobą Chrystusa. Prorok ten - podobnie jak Chrystus - prowadził święte życie. Był wierny Bogu mimo 

wszelkich przeciwności. Podobnie jak Chrystus zniósł wiele zelżywości ze strony swoich ziomków. Bolał 

nad zburzeniem Jerozolimy a nawet wypowiedział skargę, którą niekiedy stosuje się do Chrystusa: 

„Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza" 

(Lm 1,12).  

   

Ten osobliwy związek osoby Jeremiasza z Jezusem a także z chrześcijanami dostrzega przesłanie na 

tegoroczny Dzień Judaizmu: „My, chrześcijanie - w osobie Jeremiasza dostrzegamy zapowiedź Chrystusa, 

zmagającego się z trudną wolą Ojca, a także obraz każdego chrześcijanina, doświadczającego różnych 

dramatycznych sytuacji, które w duchu wiary trzeba podporządkować woli Boga oraz dostrzegać zbawczy 

sens każdego cierpienia. Nie jest to łatwe, gdyż w pewnym sensie - paradoksalnie - wiara potęguje to 

cierpienie, gdyż rodzi bunt przeciwko Bogu. Jednak dobrowolnie przyjęte cierpienie daje wewnętrzną 

wolność, ostateczne poczucie sensu".  

   

Jeremiasz nie miał do dyspozycji żadnych spektakularnych znaków, którymi mógłby przekonać do siebie 

mieszkańców Jerozolimy. Nie miał - jak Mojżesz - laski zamieniającej się w węża. W opisywanych przez 

Barucha cierpieniach Jeremiasza nie ma obecności żadnego cudu. Nie ma anioła w piecu ognistym, nie ma 

garnka z nieskończoną ilością mąki ani kruka, który by karmił proroka w lochu. Jeremiasz był całkowicie 

bezsilny, wydany na pastwę wrogów, na których nie wywarł wielkiego wrażenia. Jego historia nie ma też 

jakiegoś pomyślnego zakończenia; Jeremiasz odchodzi cicho, bez nimbu chwały, jakoby zapomniany i 

opuszczony.  

   

Człowiek współczesny Jeremiaszowi powiedziałby, że nic mu się w życie nie udało; nie nawrócił 

Judejczyków. A jednak jego nauka przetrwała. W szczególności przetrwała przepowiednia o zawarciu 

nowego przymierza z Domem Izraela (Jr 31,33). To Nowe Przymierze - ustanowione później przez krew 

Chrystusa (Łk 22,20) - sprawiło, że my, poganie, zostaliśmy włączeni do Domu Izraela i mamy udział w 

obiecanych mu błogosławieństwach.  

   

Dzisiaj sylwetka proroka Jeremiasza przemawia tak do tych, którzy rozeznają swoje powołanie, jak i do 

tych, którzy już dawno odpowiedzieli na wezwanie Boże. Jednych uczy odwagi w wiernym trwaniu przy 

Bożym powołaniu, drugim wskazuje na modlitwę, jako drogę odzyskania sił po największych kryzysach 

wewnętrznych. Jednym i drugim daje do zrozumienia, że bez żywego odniesienia do Słowa Bożego nie da 
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się zrealizować własnego powołania. Nie da się też zrozumieć tej szczególnej więzi, jaka nas łączy z Ludem 

Jeremiasza.  

ZAKOŃCZENIE  

   

Na zakończenie więc, módlmy się - słowami św. Jana Pawła II - w intencji Żydów:  

   

„Boże Abrahama, Boże Proroków,  

Boże Jezusa Chrystusa,  

w Tobie zawarte jest wszystko,  

do Ciebie zmierza wszystko,  

Ty jesteś kresem wszystkiego.  

Wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za naród żydowski, który - ze względu na swoich przodków - 

jest Tobie nadal bardzo drogi.  

Wzbudzaj w nim nieustannie coraz żywsze pragnienie zgłębiania Twojej prawdy i Twojej miłości.  

Wspomagaj go, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość mógł objawiać światu moc Twojego 

błogosławieństwa.  

Wspieraj go, aby doznawał szacunku i miłości ze strony tych, którzy jeszcze nie rozumieją wielkości 

doznanych przez niego cierpień, oraz tych, którzy solidarnie, w poczuciu wzajemnej troski, wspólnie 

odczuwają ból zadanych mu ran.  

Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach, aby niezmiennie wierne Tobie trwały w tym, co 

stanowi szczególną tajemnicę ich powołania.  

Umocnij wszystkie pokolenia,  

aby dzięki ich świadectwu ludzkość pojęła, że twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkość i że Ty, 

Boże, jesteś dla wszystkich narodów początkiem i ostatecznym celem. Amen.  

(Umschlagplatz, 11.06.1999).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, 2.2.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Wczoraj, dziś i jutro życia konsekrowanego. Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego (Katedra Poznańska - 2.2.2017)  

   

W dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskiego dziękujemy Panu Bogu za wszystkie dary hierarchiczne i 

charyzmatyczne rozsiane pośród Zakonów i Instytutów zakonnych - kontemplacyjnych jak i prowadzących 

dzieła apostolskie - w Stowarzyszeniach życia apostolskiego, Instytutach świeckich oraz pośród tych osób, 

które w ukryciu swego serca oddają się Bogu poprzez szczególną konsekrację (por. Vita consecrata, 2).  
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Zgodnie z logiką eklezjalności, do eucharystycznego dziękczynienia są zaproszone dzisiaj nie tylko osoby 

konsekrowane, ale również pozostali członkowi Ludu Bożego (kapłani, diakoni, młodzi, rodziny), bo 

dzisiejszy dzień jest nie tylko świętem konsekrowanych, ale jest jednocześnie świętem całego Ludu Bożego, 

wezwanego do wielbienia Boga za dar życia konsekrowanego. Jest za co wielbić Boga i za co dziękować. 

Za konsekrowane wczoraj, dzisiaj i jutro.  

   

1. WCZORAJ  

   

Na wczoraj i na historyczne zasługi zwraca uwagę tegoroczny List Komisji ds. Instytutów Życia Zakonnego 

i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Najpierw przebiega pamięcią historyczne zasługi życia 

konsekrowanego, począwszy od Chrztu Polski. Przypomina jak wiele dobra dokonało się w dziejach naszej 

Ojczyzny i Kościoła dzięki życiu i pracy zakonników i zakonnic.  

   

Najpierw dzięki męczennikom, których krew użyźniła początki Kościoła w Polsce. Dzięki benedyktynom - 

świętemu Wojciechowi, Brunonowi z Kwerfurtu wraz z osiemnastoma misjonarzami, dzięki Pięciu Braciom 

Międzyrzeckim.  

   

Ileż dobra pojawiło się na polskiej ziemi dzięki żeńskim formom życia konsekrowanego. Przepięknym 

dowodem tego jest choćby pochodzący z XI wieku „Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny", córki Mieszka II. 

Ten pierwszy polski tekst wyprzedza o jeden wiek „Kronikę Polski" mistrza Wincentego Kadłubka. Warto 

przytoczyć pochodzącą z tego modlitewnika najstarszą, spisaną w języku polskim modlitwę wznoszoną w 

intencji wspólnoty zakonnej: „Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad duszą sługi Twojego Adama, i 

nad duszą służebnicy Twojej, Ewy, i nad duszami sług i służebnic Twoich, i nad [duszami] braci i sióstr 

naszego zgromadzenia, i nad [duszami] wszystkich naszych przodków, tu i wszędzie spoczywających w 

Chrystusie, i nade mną, niegodną służebnicą Twoją Gertrudą, i nad tymi, którzy wyświadczyli mi dobro dla 

twojego imienia, i nad tymi, za których nakazano mi się modlić albo którym winna jestem modlitwę, albo za 

których modlić się sama postanowiłam".  

   

Historyczne zasługi życia konsekrowanego są nie do przecenienia. Wystarczy wspomnieć klasztory 

benedyktynów, jak i przybyłych do Polski w XII wieku cystersów, które stały się ośrodkami ewangelizacji i 

katechizacji, ale także rozwoju kultury, rolnictwa i gospodarki. Cystersem był bł. Wincenty Kadłubek, 

pierwszy dziejopisarz Polski.  

   

Wiek XIII i XIV wiek w Polsce to czas dynamicznego rozwój augustianów, franciszkanów oraz 

dominikanów, na czele z tak wybitnymi postaciami jak św. Jacek i bł. Czesław. W tym okresie powstają też 

klasztory klarysek z takimi osobowościami jak święte księżne: Kinga i Jolanta.  

   

Pod koniec XIV wieku zostają sprowadzeni do Polski paulini, których klasztor na Jasnej Górze stał się 

duchową stolicą Polski i punktem odniesienia w najtrudniejszych chwilach polskiej historii.  
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W wiekach XVI-XVIII nowoczesne szkolnictwo tworzą jezuici a także pijarzy ze Stanisławem Konarskim 

na czele. Jezuita Jakub Wujek tłumaczy Biblię, przez co przyczynia się do rozwoju nowożytnej mowy 

polskiej. Jezuita Piotr Skarga uczy Polaków szacunku dla Ojczyzny i dobrych obyczajów.  

   

Urodzona w tym czasie w Braniewie Regina Protmann zakłada zgromadzenie sióstr katarzynek, które 

podejmują dzieła miłosierdzia. Charyzmatyczna benedyktynka Magdalena Mortęska - pisarka i tłumaczka - 

zostaje autorką wybitnych dzieł, które weszły do kanonu barokowej literatury religijno-mistycznej. 

Założycielka prezentek, Zofia Czeska, tworzy zgromadzenie kobiet zaangażowanych aktywnie w życie 

społeczne, szczególnie na polu edukacji. W 1612 roku przybywają do Polski karmelitanki, których klasztory 

stają się promieniującymi ośrodkami modlitwy. Jedną z pierwszych polskich karmelitanek była mistyczka, 

Marianna Marchocka.  

   

W czasie zaborów życie konsekrowane - pomimo szykan - nie zamarło, a nawet pojawiły się nowe jego 

formy. Kapucyn Honorat Koźmiński założył 14 żeńskich zgromadzeń tzw. skrytek, poświęcających się 

pracy wychowawczej i charytatywnej. Powstaniec Albert Chmielowski, sługa ubogich, został założycielem 

albertynów i albertynek. Innym znanym zakonnikiem okresu zaborów był Rafał Kalinowski, powstaniec, 

sybirak, a następnie karmelita, który zasłynął jako gorliwy spowiednik. Bogdan Jański, o. Paweł 

Smolikowski, ks. Piotr Semenenko, Ks. Hieronim Kajsiewicz - apostołowie odrodzenia duchowego polskiej 

emigracji - stworzyli początki zmartwychwstańców. 

 

W czasach zaborów powstają też niepokalanki, które wychowywały pokolenia polskich dziewcząt w duchu 

pobożności i patriotyzmu. W pracy na rzecz Ojczyzny odznaczyła się Aniela Róża Godecka, 

współzałożycielka sióstr honoratek. Maria i Matylda Merkert, Franciszka Werner i Klara Wolff - wszystkie 

z III Zakonu św. Franciszka - zdecydowane służyć chorym i ubogim, tworzą zgromadzenie elżbietanek. Z 

inicjatywy błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej powstaje Sodalicja św. Piotra Klawera dla Misji 

Afrykańskich. 

 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zakony włączyły się nie tylko w dzieło odbudowy polskiej 

państwowości, ale także w dalszy ciąg duszpasterskiej troski o polską emigrację. Tak powstało 

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, założone przez Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda i 

ks. Posadzego. 

 

Później - w czasie II wojny światowej - zakony opierały się hitlerowskiej i stalinowskiej napaści, często 

płacąc za to najwyższą cenę, czego symbolem jest Maksymilian Kolbe a także 11 nazaretanek 

zamordowanych przez niemieckiego okupanta w Nowogródku, czy też niepokalanki, które zginęły z rąk 

UPA.  

   

W czasach komunizmu zakony nie tylko przetrwały, ale stały się przestrzeniami wolności i nadziei. Tak np. 

powstało Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, wyrastające z 

duchowych i kulturalnych potrzeb polskich emigrantów (por. Życie konsekrowane i Chrzest polski. 1050 lat 

wspólnych dziejów. List Komisji ds. Instytutów Życia Zakonnego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na 

Dzień Życia Konsekrowanego - 2 lutego 2017 roku).  
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W sumie więc, historia życia konsekrowanego - uformowana przez Ewangelię o Krzyż - jest świadkiem 

pozytywnego wpływu autentycznej wiary na życie Kościoła i naszej Ojczyzny. Jest to niebagatelny wkład, 

dzięki któremu w samej Archidiecezji Poznańskiej możemy cieszyć się z obecności 36 zakonów i 

zgromadzeń żeńskich oraz 19 zakonów i zgromadzeń męskich, nie zapominając przy tym o Zgromadzeniu 

Braci Serca Jezusowego.  

   

2. DZIŚ  

   

I tak, chociaż zakonne „wczoraj" przeminęło, to jednak samo życie zakonne nie zatrzymało się w miejscu. 

Także dzisiaj potrzeba nam odważnej i pełnej wiary obecności, modlitwy i pracy zakonników i zakonnic, 

dla przybliżenia ludziom Chrystusa, który uczy jak żyć, po co żyć i dla kogo żyć. Dzisiaj potrzeba - zgodnie 

z hasłem tegorocznego roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście" - ukazywania w sposób delikatny i pełen 

szacunku, ale również z misyjną odwagą tego, że wiara w Chrystusa rozjaśnia swoim światłem całe życie 

człowieka, nie podważając wartości ludzkich, ale przeciwnie, doskonaląc je i wywyższając (por. VC, 97). 

„Podobnie jak szlachetne kamienie wrzucone do miodu nabierają większego blasku jaśniejąc zgodnie ze 

swoją barwą, tak też powołanie każdego człowieka doskonali się i staje się pożyteczniejsze, gdy łączy się z 

nim pobożność" (Franciszek Ksawery, Wprowadzenie do życia pobożnego, część 1, rozdz. 3).  

   

„Idźcie i głoście" to wezwane do aktywności na polu kultury. Osłabienie zakonnego wysiłku w tej 

dziedzinie miałoby bardzo szkodliwy wpływ na apostolat, budząc poczucie wyobcowania i niższości lub 

prowadząc do powierzchowności i bezmyślności w działaniu (por. VC, 98).  

   

„Idźcie i głoście" to również wezwane do dawania świadectwa Ewangelii przez środki społecznego 

przekazu, aby dzisiejszemu człowiekowi mogły przekonująco mówić o Chrystusie (por. VC, 99).  

   

Aby sprostać temu „Idźcie i głoście" potrzeba odnowienia konsekracji zakonnej. Potrzeba ponownego 

ofiarowania siebie na służbę Bogu i ludziom. Potrzeba ofiarowania dokonującego się w warunkach zwykłej 

codziennej aktywności. Zbawiciel przecież nie objawia się nam dzisiaj w sposób nadzwyczajny i 

spektakularny, ale w zwyczajności i monotonii naszego codziennego życia. To właśnie nie gdzie indziej, ale 

w naszej codzienności musimy odnaleźć Pana. To tam On się nam objawia i pozwala naszemu sercu odczuć 

swoją miłość. To właśnie tam nasze serce przemienia się przez dialog z Nim w codzienności.  

   

Codzienność nie może jednak w żaden sposób oznaczać rutyny. „Strzeżcie się rutyny w życiu duchowym - 

ostrzega papież Franciszek - strzeżcie się sprowadzania waszych charyzmatów do abstrakcyjnej doktryny. 

Charyzmatów założycieli nie można zamknąć w butelce ani traktować ich jako eksponat w muzeum. Nasi 

założyciele zostali natchnieni przez Ducha Świętego i nie bali się pobrudzić sobie rąk codziennym życiem, 

problemami ludzi. Wychodzili odważnie na peryferie geograficzne i egzystencjalne. Nie zatrzymali się w 

obliczu przeszkód i niezrozumienia ze strony innych, ponieważ podtrzymywali w sercu zadziwienie 

spotkaniem z Chrystusem. W swoim sercu mieli zawsze zdrowy niepokój, gorące pragnienie niesienia 

Chrystusa innym, podobnie jak to uczynili Maryja i Józef w świątyni. Także my jesteśmy dzisiaj wezwani, 
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by dokonywać wyborów prorockich i odważnych (por. Papież Franciszek, Homilia na zakończenie Roku 

Życia konsekrowanego - 2.02.2016).  

   

3. JUTRO  

   

A jaka jest przyszłość życia konsekrowanego? Jakie wyzwania dla niego niesie ze sobą przyszłość? Wasza 

przyszłość zależy najpierw od odnowienia własnych korzeni i własnych wyborów, ponieważ No roots - No 

fruits; czyli bez korzeni nie ma owoców. Idzie więc o to, by zacząć żyć w pełni radami ewangelicznymi, z 

możliwością konfrontacji ze źródłami własnego charyzmatu i własnych Konstytucji, wciąż otwartych nie na 

łatwiznę, ale na coraz bardziej wymagające interpretacje. Podczas gdy w społeczeństwie znajduje uznanie 

człowiek niezależny, zdolny sam osiągać swoje cele, a więc w sumie pewny siebie indywidualista, to życie 

konsekrowane przyszłości potrzebuje ludzi, którzy - niczym ziarno -potrafią umrzeć dla siebie samych, aby 

mogło się odrodzić życie siostrzane i braterskie. Potrzebuje ludzi, którzy patrzą w przyszłość w 

perspektywie zmartwychwstania, gotowi do naśladowania przykładu Jezusa, który przyszedł do nas, „aby 

dać życie i dać je w obfitości" (J 10,10). Wszystko to oczywiście w żaden sposób nie odpowiada naturze 

„starego człowieka", który pragnie wspólnoty i jedności, ale nie za cenę osobistego wysiłku i poświęcenia. 

Tak, droga prowadząca od „starego człowieka", który skłonny jest zamykać się w sobie, do „człowieka 

nowego", który ofiaruje się innym jest często długa i uciążliwa.  

   

Czy w takiej perspektywie tragiczna śmierć Heleny Kmieć, ze Wspólnoty Wolontariatu Misyjnego 

"Salvator", która miała miejsce w Cochabamba, w Boliwii nie jest dla nas wszystkich szczególnym 

znakiem. Helena została zamordowana dnia 24 stycznia nad ranem czasu polskiego, podczas rabunkowego 

napadu na ochronkę salwatorianów. W obliczu tej śmierci jej bliscy członkowie woluntariatu piszą: „Życie 

naszej Przyjaciółki było, jest i będzie inspiracją do świadczenia o Bogu i oddawaniu Mu się bez reszty".  

   

Ze zdolności obumierania dla siebie rodzi się autentyczna radość Ducha świętego we wspólnotach 

zakonnych. Wprawdzie tę radość może przytłumić nadmiar pracy, przesadna troska o sprawy tego świata, 

zastanawianie się nad własną tożsamością może ją osłabić, to jednak, w jakiej mierze radość pochodząca z 

góry będzie promieniowała z waszych wspólnot, w takiej też mierze młodzi, patrząc na was i wasze życie, 

zdołają łatwiej przyjąć wezwanie, jakie Jezus nie przestaje do nich kierować. „Niech ... osoby zakonne 

pamiętają, że przykład ich własnego życia jest najlepszym zaleceniem instytutu i zachętą do obrania życia 

zakonnego" (Evangelica testificatio, 55).  

   

Przyszłość życia zakonnego zależy nastepnie od wiary i dyspozycyjności młodych. To oni bowiem mogą 

dokonać - z racji wymiany pokoleń - odnowy duchowej własnych instytutów. Nadzieja na zakonne "jutro" 

istnieje, pod warunkiem, że kandydaci do tego rodzaju życia nie będą powodowani pragnieniem wygodnego 

życia, chęcią zaspokajania własnych ambicji kosztem innych. Jeśli zrozumieją do czego się nadają a do 

czego się kompletnie nie nadają. Jeśli tylko - z jeszcze większym poświęceniem niż dawne pokolenia - 

dadzą się przeniknąć gorliwością świętych i wykształcą w sobie ducha prawdziwie ubogiego, 

prawdomównego, służebnego, gotowego do solidarnej pracy dla bliźnich. Jeśli tylko będą otworzą się na 

łaskę, która czyni z nas ludzi "nowych".  
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Przy tym wszystkim, należy nie tylko wspominać własną, chwalebną przeszłość zakonną, trzeba także 

budować nową wielką, historię! Drodzy Bracia i Siostry, wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje was 

Duch, aby dokonać z waszą pomocą nowe, wielkie dzieła. Bądźcie zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi, 

swojemu Instytutowi i ludziom a dzięki temu Chrystus będzie was odnawiał każdego dnia, abyście byli 

zdolni do budowania autentycznie braterskich i siostrzanych wspólnot. Abyście razem z Nim umywali stopy 

ubogim i wnosili swój niezastąpiony wkład w odnowę duchową świata (por. VC, 110).  

   

I wreszcie ostatnia uwaga. Kto próbuje w życiu zakonnym prowadzić życie niezależne, z dala od wspólnoty, 

ten z pewnością oddala się od drogi doskonałości odpowiedniej dla swojego stanu. Nie można iść ku 

przyszłości w rozproszeniu. Potrzeba wzajemnego dzielenia się doświadczeniem Ewangelii. Potrzeba 

zdolności do pokochania innych rodzin zakonnych i instytutów jak swoich własnych. Radości i cierpienia, 

troski i sukcesy innych należą przecież do wszystkich (por. Rozpocząć na nowo od Chrystusa, 30. 

Dokument Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego - 

19.05.2002).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec, wystarczy, abyście zapamiętali sobie słowa papieża Franciszka: „Niektórzy mówią, że życie 

konsekrowane to niebo na ziemi. Nie! Jeśli już to raczej czyściec. Ale mimo to, idźmy naprzód z radością!  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Światowy Dzień Walki z Depresją, 6.2.2017  

Abp Stanisław Gądecki. A sami byli dla siebie większym ciężarem niż ciemność. Światowy Dzień 

Walki z Depresją (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa – 6.2.2017)  

   

Dnia 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Dzień ten ma poprawić świadomość 

społeczeństwa na temat zaburzeń psychicznych oraz wpłynąć na zmianę zachowań w stosunku do ludzi 

dotkniętych depresją. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest najczęściej spotykanym 

zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób 

dorosłych. Jest ona czwartą najpoważniejszą chorobą zdrowotną na świecie i jedną z głównych przyczyn 

samobójstw.  

   

Z tego tytułu chciałbym dzisiaj odnieść się do dwóch tekstów biblijnych, które mogą nam rzucić nieco 

światła na kondycję człowieka w depresji.  

 

1. GRZECH PIERWORODNY (Rdz 3,3,9-24)  

 

Pierwszy tekst pochodzi z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. W kontekście dzieła stworzenia oraz 

obdarowania go stanem pierwotnej świętości i sprawiedliwości, znajdziemy tam opis grzechu 

pierworodnego.  
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Opis ten ma podstawowe i decydujące znaczenie dla zrozumienia relacji między człowiekiem a Bogiem, a 

także „sytuacji” wewnętrznej samego człowieka, dla wzajemnego obcowania ludzi ze sobą, wreszcie dla 

stosunku człowieka do świata. Fakt grzechu jest natury moralnej, a jego korzenie tkwią głęboko w ludzkiej 

duszy. Oto człowiek zostaje wytrącony ze stanu pierwotnej sprawiedliwości, ażeby znaleźć się w stanie 

grzeszności (status naturae lapsae); tj. w stanie natury naznaczonej grzechem i zawierającej w sobie 

skłonność do grzechu. Człowiek utracił łaskę (popadł w niełaskę) także w perspektywie swoich potomków. 

W tym pozbawieniu łaski przyznanej naturze zawiera się sama istota grzechu pierworodnego, jako 

dziedzictwa pozostawionego nam przez pierwszych rodziców.  

 

Tę myśl rozwinie Św. Paweł w Liście do Rzymian: „Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł 

na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 

zgrzeszyli... [...] Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, 

tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi” (Rz 5,12.19).  

 

a. Grzech ludzkiego początku – ów pierwotny grzech – rodzi się z inspiracji szatana, który został nazwany 

„ojcem kłamstwa” (J 8,44). „Niewiasta odpowiedziała wężowi: „tylko o owocach z drzewa, które jest w 

środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli”. 

Wtedy wąż rzekł do niewiasty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego 

drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3,1-5).  

 

Samo w sobie zjedzenie lub niezjedzenie owocu z jakiegoś drzewa wydaje się sprawą błahą. Jednakże 

drzewo „poznania dobra i zła” oznacza sprawę istotną dla ludzkiego życia. Kusiciel wie o tym doskonale, że 

to drzewo oznacza nieprzekraczalną granicę nie tylko dla człowieka, ale w ogóle dla stworzenia, choćby ono 

było najdoskonalsze. To Bóg bowiem jedynie jest źródłem wszelkiego bytu i On jeden - jako absolutna 

Prawda i absolutne Dobro - stanowi o tym, co jest dobrem, a co złem. On jeden jest odwiecznym 

Prawodawcą, źródłem wszelkiego prawa w świecie stworzonym, a w szczególności prawa o naturze ludzkiej 

(lex naturae). Człowiek zaś - jako stworzenie rozumne - winien poznawać to prawo i nim się kierować we 

własnym postępowaniu. Nie może sam ustanawiać sobie własnych praw moralnych, sam stanowić o tym, co 

jest dobre a co złe, niezależnie od Stwórcy i co więcej - wbrew Stwórcy. Człowiek ani żadne stworzenie nie 

może stawiać siebie na miejscu Boga, uważając się za pana porządku moralnego wbrew ontologicznej 

strukturze dzieła stworzenia, która poprzez podstawowe nakazy sumienia, a więc ludzkiego postępowania, 

odzwierciedla się w sferze psychoetycznej.  

Tak więc w tym opisie Księgi Rodzaju - pod osłoną pozornie błahego wątku - odkrywamy sprawy 

podstawowe dla człowieka, uzależnionego od swej kondycji jako stworzenia. Człowiek, jako istota 

rozumna, musi kierować się „pierwotną Prawdą”, która jest również prawdą jego istnienia. Nie może on 

rościć sobie prawa do tego, by samemu zająć miejsce owej prawdy lub stawiać się na równi z nią. W chwili, 

gdy zostaje zachwiana ta zasada, zostaje także podważona u podstaw ludzkiego działania „sprawiedliwość” 

stworzenia wobec Stwórcy.  

 

b. Z tej opowieści biblijnej wynika też, że grzech ten nie rodzi się w sercu (i sumieniu) człowieka, z jego 

samorodnej inicjatywy, ale że jest on odbiciem i konsekwencją grzechu, który już wcześniej zaistniał w 

świecie istot niewidzialnych, do którego należy Kusiciel. Już wcześniej bowiem Bóg został postawiony w 

stan podejrzenia i oskarżenia przez istoty duchowe. Prawda istnienia - które domaga się podporządkowania 

stworzenia Temu, który je stworzył - została w świecie istot niewidzialnych zakwestionowana i wyparta 

przez pierworodną pychę, która doprowadziła te istoty do uczynienia z własnego „ja” źródła i normy 

wolności.  
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Następnie człowiek - ulegając namowom Kusiciela - stał się uległy wobec zbuntowanych duchów i stał się 

ich wspólnikiem. Słowa, które wedle Rdz 3 słyszy pierwszy człowiek w pobliżu „drzewa poznania dobra i 

zła”, kryją w sobie cały ładunek zła, jakie może się zrodzić w wolnej woli stworzenia wobec Tego, który 

jako Stwórca jest źródłem wszelkiego bytu i dobra, wszelkiego obdarowania, do jakiego zdolna jest 

absolutnie bezinteresowna i prawdziwie ojcowska Miłość. Właśnie ta obdarowująca Miłość spotyka się z 

zakwestionowaniem, z zaprzeczeniem, z odrzuceniem. Stworzenie, które chce być „tak jak Bóg”, głosi to, 

co bardzo trafnie wyraził św. Augustyn: „miłość własną, posuniętą aż do pogardy Boga” (por. De civitate 

Dei, XIV, 28). (Jana Pawła II, Katecheza na temat Księgi Rodzaju wygłoszona w czasie audiencji generalnej 

w dniu 10 września 1986 r.; za: Jan Paweł II, Komentarz do Ksiąg Starego Testamentu).  

 

Tyle pierwszy opis dotyczący kondycji natury ludzkiej po grzechu pierworodnym. Daniela Defoe - w swojej 

powieści „Robinson Kruzoe” - starał się forsować tezę o tym, że człowiek nigdy nie stracił swojej 

pierwotnej dobroci, czemu przeczy cała historia ludzkości.  

 

2. Z DZIEJÓW GRZECHU PIERWORODNEGO (Mdr 17)  

 

Do tego samego trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju odwołuje się potem autor Księgi Mądrości w rozdziale 

17. Ten rozdział - napisany stylem midraszowym - opisuje plagę ciemności egipskich. Autor natchniony - 

rozwijając motywy obecne w Wj 10,21-24) - dokonuje psychologicznej analizy uczucia strachu 

paraliżującego Egipcjan, wywołanego ciemnością oraz świadomością popełnionego wobec Izraelitów zła. 

Lęk, któremu ulegają Egipcjanie, jest potęgowany przez ukazujące im się urojone zjawy (17,3-4.14) i 

wzmacniany przez wyrzuty sumienia (17,11[10]) – do tego stopnia, że nawet normalne odgłosy codziennych 

czynności stają się nie do zniesienia, „obezwładniając strachem” (17,4.9.17-18).  

 

Działając z inspiracji nieprzyjaciela rodzaju ludzkiego, czyli diabła, Egipcjanie: „Nie pojęli tajemnic 

Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dusz czystych. Bo dla 

nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na 

świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą” (Mdr 2,22-24). 

 

I tak autor Księgi Mądrości przeciwstawia sobie dwa narody: Egipcjan i Izraelitów; niesprawiedliwych i 

sprawiedliwych. Mówi nie tylko o niesprawiedliwości, ale również o jej konsekwencjach:  

 

„Niegodziwcy, co zamyślili ujarzmić lud święty, legli, uwięzieni ciemnością,  

zniewoleni długą nocą: zbiegowie przed wieczną Opatrznością - zamknięci pod strzechą.  

Ci, którzy mniemali, że się ukryją z grzechami tajemnymi pod ciemną zasłoną zapomnienia,  

pogrążeni zostali w ciemnościach, wielce zatrwożeni i przerażeni zjawami.  

tchórzliwa bowiem jest nieprawość, gdy sama się potępia i zawsze przymnaża trudności,  

dręczona sumieniem [συνεχομένη τῇ συνειδήσει]. 

Bo strach to nic innego jak zdradziecka odmowa pomocy ze strony rozumowania, [φόβος εἰ μὴ προδοσία 

τῶν ἀπὸ λογισμοῦ βοηθημάτων]  

a im mniejsze jest wewnątrz oczekiwanie [pomocy], tym bardziej wyolbrzymia nieznaną, dręczącą 

przyczynę.  

A ich w tę noc rzeczywiście bezwładną i z czeluści bezwładnej Otchłani wypełzłą, [ᾅδου μυχῶν 

ἐπελθοῦσαν] uśpionych snem zwyczajnym raz trapiły zjawy straszliwe [φαντασμάτων], to znów upadek 

ducha [τὰ δὲ τῆς ψυχῆς προδοσίᾳ] obezwładniał, padł bowiem na nich strach nagły i niespodziewany. I tak 

padał każdy, gdzie się kto znajdował,  

i był więziony, zamknięty w więzieniu bez krat [εἰς τὴν ἀσίδηρον εἱρκτὴν]. 

Cały bowiem świat [ὁ κόσμος] był zalany światłem i oddawał się pracy bez przeszkody:  

tylko nad nimi uciążliwa noc [βαρεῖα νύξ] się rozpostarła, obraz mroków, które miały ich ogarnąć.  
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A sami byli dla siebie większym ciężarem niż ciemność [βαρύτεροι σκότους]” (Mdr 17,2-3.10-15.19-20). 

 

Co ten tekst z Księgi Mądrości - korzystający ze starożytnej myśli filozoficznej – może powiedzieć 

współczesnemu człowiekowi? Przyjmując stosowany przez natchnionego autora sposób interpretacji 

wydarzeń zbawczych, możemy powiedzieć: to, co się przydarzyło Egipcjanom przed ponad dwoma 

tysiącami lat, jest modelem tego, co się dzieje obecnie. Współczesny człowiek czuje się zdradzony przez 

własny rozum, który ufając zbytnio sobie i odrzucając Boga, sam nie wystarcza w obliczu prawdziwych 

życiowych prób. Także dzisiaj wiele osób przeżywa lęk, boi się o swoją przyszłość, popada w zniechęcenie i 

depresję. Również dzisiaj wielu cierpi z powodu udręk sumienia, nie widząc dla siebie nadziei. Czyż życie 

współczesnego człowieka nie przypomina sytuacji więźniów ciemności z Mdr 17? Jedyną drogą powrotu do 

pokoju serca jest powrót do wiary w prawdziwego Boga, który objawia siebie i swoją wolę wobec świata 

poprzez „niezniszczalne światło Prawa” (Mdr 18,4);(por. ks. Rajmund Pietkiewicz, Czym jest strach? 

Studium egzegetyczno-teologiczne Mdr 17,12[11]). 

 

3. DEPRESJA  
 

Dzisiaj jednak gromadzimy się tutaj w związku ze Światowym Dniem Walki z Depresją. Przypominamy 

sobie z tej okazji XVIII Międzynarodową Konferencję, zorganizowaną w dniach 13-15 listopada 2003 roku 

przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, na temat: «Depresja chorobą naszych czasów». 

Obrady dotyczyły wówczas takich zagadnień jak: istota depresji, jej rozpowszechnianie się w świecie 

współczesnym, depresja a nadzieja chrześcijańska, subiektywne i obiektywne aspekty choroby, depresja i 

cierpienie rozważane w świetle chrześcijaństwa, judaizmu, islamu, hinduizmu i buddyzmu, wychowanie w 

duchu poszanowania osoby, odpowiedzialności i szacunku dla siebie samego, troska o osoby dotknięte 

depresją, rola rodziny, opieka duszpasterska i duchowa. Jan Paweł II przyjął wszystkich uczestników 

konferencji dnia 14 listopada i wygłosił do nich przemówienie.  

 

a. przyczyny choroby 

W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na to, że pojęcie depresji jest zazwyczaj złożone. Obejmuje ono 

głębokie stany chorobowe (biochemiczne), przyczyny psychologiczne takie jak utrata poczucia własnej 

wartości, poczucie winy, strach przed odrzuceniem, mniej lub bardziej trwałe, ale także formy przejściowe, 

związane z trudnymi doświadczeniami — takimi jak konflikty małżeńskie i rodzinne, poważne problemy 

zawodowe, poczucie osamotnienia samotność, izolacja, przewlekła choroba, bezrobocie, kłopoty finansowe, 

śmierć bliskiej osoby, rozwód, ale także np. poród, które prowadzą do osłabienia lub wręcz do zerwania 

więzi społecznych, zawodowych, rodzinnych. Chorobie towarzyszy często kryzys egzystencjalny i 

duchowy, który sprawia, że człowiek traci z oczu sens życia. 

Coraz powszechniejsze występowanie stanów depresyjnych budzi niepokój. Ujawniają się bowiem ludzkie 

słabości — psychiczne i duchowe — które częściowo przynajmniej są skutkiem oddziaływania 

społeczeństwa. Trzeba sobie koniecznie uświadomić, jaki wpływ mają na ludzi treści szerzone przez środki 

przekazu, które głoszą pochwałę konsumpcjonizmu, wzywają do natychmiastowego zaspokajania pragnień, 

do zabiegania o coraz większy dobrobyt materialny.  

 

b. spieszyć z pomocą  

Sama w sobie i sama przez się depresja z pewnością nie jest grzechem. Wielu ludzi zaskoczonych jest 

opisem Jezusowej depresji w ogrodzie Getsemani. Jezus będąc doskonałym i całkiem wolnym od grzechu 

człowiekiem. Mateusza (26, 36-38): „Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić 

i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze 

Mną»”. Jezus wiedział, co miało Mu się przydarzyć, i to było przyczyną Jego depresji. Z powodu 

popadnięcia w depresję nie czuł się jednak winny.  

 

To prawda jednak, że niektóre przyczyny depresji wynikają z grzesznego zachowania lub myślenia. Gdy 
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zatem nasze postępowanie znajduje się w sprzeczności z Ewangelią, jego rezultatem może być wina i 

depresja. Depresja oznacza, że potrzebne jest dokonanie jakiejś zmiany. Jedno jest pewne, sama silna wola 

nie wystarczy, aby zwalczyć depresję. Nie można za pomocą siły woli uleczyć choroby, która posiada 

biologiczne, społeczne, psychologiczne i genetyczne podłoże (H.Norman Wright, Mity o depresji).  

Depresja jest zawsze doświadczeniem duchowym. Ci, którzy opiekują się osobami cierpiącymi na depresję a 

nie spełniają określonych funkcji terapeutycznych, winni przede wszystkim dopomagać im w odzyskaniu 

szacunku dla samych siebie, wiary we własne umiejętności, zainteresowania przyszłością i wolą życia. 

Dlatego ważne jest, aby wyciągnąć do chorych pomocną dłoń, pozwolić im odczuć dobroć Boga, włączyć 

ich we wspólnotę wiary i życia, w której mogliby czuć się akceptowani, rozumiani, wspomagani; w której - 

jednym słowem - czuliby się godni, aby kochać i być kochanymi. Dla nich, jak dla każdego, kontemplacja 

Chrystusa i zarazem przyzwolenie, aby On na nich patrzył, to doświadczenie, które otwiera na nadzieję i 

przynagla do wyboru życia (por. Pwt 30, 19).  

 

Na drodze duchowego rozwoju bardzo pomocna może być lektura i rozważanie Psalmów, w których 

natchniony autor wyraża w modlitwie swoje radości i lęki. Udział w Eucharystii będzie źródłem 

wewnętrznego pokoju tak dzięki działaniu Słowa i Chleba życia, jak i przez uczestnictwo we wspólnocie 

kościelnej. Zdając sobie sprawę, ile trudu kosztuje osoby cierpiące na depresję to, co innym wydaje się 

proste i naturalne, trzeba dopomagać im cierpliwie i delikatnie, zgodnie z napomnieniem św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus: „Mali stawiają małe kroki”.  

 

Depresja może być drogą do odkrycia nowych aspektów własnej osobowości oraz nowych form spotkania z 

Bogiem. Chrystus słyszy wołanie tych, którzy płyną łodzią miotaną przez burzę (por. Mk 4, 35-41). Jest 

przy nich, aby dopomóc im w żegludze i doprowadzić do portu, gdzie znów zaznają spokoju.  

 

c. praktyczne wskazania 

Zjawisko depresji uświadamia Kościołowi i całemu społeczeństwu, jak bardzo konieczne jest wskazywanie 

ludziom, zwłaszcza ludziom młodym, wzorców osobowych oraz proponowanie określonych praktyk, które 

pomogą im wzrastać na płaszczyźnie ludzkiej, psychicznej, moralnej i duchowej. Brak takich punktów 

odniesienia z pewnością przyczynia się do osłabienia struktury osobowości, prowadzi do przekonania, że 

wszystkie rodzaje zachowań zasługują na taką samą ocenę. Z tego względu rola rodziny, szkoły, ruchów 

młodzieżowych, stowarzyszeń parafialnych jest bardzo istotna, jako że wywierają one istotny wpływ na 

formację osoby.  

 

Ważny jest także udział instytucji publicznych w zapewnieniu godziwych warunków życia zwłaszcza 

ludziom opuszczonym, chorym i starszym. Równie niezbędne są odpowiednie programy polityczne służące 

młodzieży, które mają wskazywać nowym pokoleniom motywy nadziei, chroniąc je przed pustką i takimi 

próbami jej wypełnienia, które mogą okazać się niebezpieczne (por. Jan Paweł II, Jak pomagać ludziom 

cierpiącym na depresję? Do uczestników międzynarodowej konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa 

Służby Zdrowia, 14.11.2003).  

 

Na zakończenie przykład. Papież Franciszek napisał list ze słowami otuchy do argentyńskiego muzyka 

rockowego Patricio Fontaneta, leczonego z ciężkiej depresji po pożarze w dyskotece w Buenos Aires przed 

9 laty, w którym zginęły 194 osoby. Fontanet został skazany na 7 lat więzienia. W trakcie odbywania kary, 

leczony jest z ciężkiej depresji. W tych dniach argentyńska prasa opublikowała nowy list do Fontaneta. 

„Musisz stawić czoła dniom, w których będziesz czuł, że upadłeś na duchu. Ale nie bój się. Miej siłę, 

wszystko mija”.  
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ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec więc, wyrażam moje podziękowanie dla wszystkich specjalistów, którzy badają tę chorobę a 

przez to przyczyniają się do znalezienia skuteczniejszej terapii oraz do zapewnienia właściwszej opieki 

zarówno samym chorym, jak i ich rodzinom. 

Dziękuję tym wszystkim, którzy z oddaniem służą chorym na depresję, pomagając im zachować wiarę w 

życie. Wdzięczną myślą ogarniam też rodziny, które z miłością i w sposób delikatny opiekują się swoimi 

bliskimi. 

Moi Drodzy - zachęcając was, abyście ze zdwojoną energią podjęli na nowo waszą niezwykle ważną pracę u 

boku braci i sióstr cierpiących na depresję - zawierzam was wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, 

Salus infirmorum. Oby każdy człowiek i każda rodzina mogli zaznawać Jej macierzyńskiej opieki w 

trudnych chwilach.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza za Koptów, 15.2.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Wiara wyklucza przemoc. Msza św. za Koptów zabitych w Trypolisie (Poznań, 

k-ł Karmelitów - 15.2.2017)  

   

Jego Ekscelencjo Anba Damian, Księże Biskupie Generalny Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego w 

Niemczech,  

Ojcze Girgis El Moharaky, duszpasterzu wspólnoty koptyjskiej w Polsce,  

Członkowie wspólnoty koptyjskiej,  

Przedstawiciele Poznańskiej Grupy Ekumenicznej,  

Czcigodni Ojcowie Karmelici, gospodarze tego sanktuarium,  

Śpiewacy scholi karmelickiej,  

Wszyscy zgromadzeni w tej świątyni wierni,  

Słuchacze Katolickiego Radia Emaus,  

   

W dniu dzisiejszym mija druga rocznica dramatycznych wydarzeń, jakie miały miejsce na libijskiej plaży w 

okolicach Trypolisu. Tego dnia dwudziestu jeden obywateli egipskich - chrześcijan z Ortodoksyjnego 

Kościoła Koptyjskiego - zostało w bestialski sposób zamordowanych przez dżihadystów z tzw. Państwa 

Islamskiego.  

Dzisiaj wiec Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie" pragnie upamiętnić ich śmierć, 

modląc się - w sanktuarium św. Józefa w Poznaniu - nie za nich, ponieważ oni już są świętymi, ale za ich 

prześladowców, a także przybliżając aktualną sytuację Kościoła koptyjskiego w Egipcie i diasporze.  

   

1. MĘCZEŃSTWO  
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Męczeństwo egipskich Koptów jest w pewnym sensie wynikiem rewolucji, która wybuchła w Libii na fali 

„arabskiej wiosny" w lutym 2011 roku. Jesienią tamtego roku koalicja bojowników opozycji - przy wydatnej 

pomocy NATO - obaliła reżim Muammara Kadafiego, rządzący w Libii od 42 lat. Dyktator został zabity.  

   

Po rewolucji ogłoszono wybory, wybrano parlament i powołano demokratyczny rząd złożony z 

umiarkowanych polityków. Faktyczna władza szybko przeszła jednak w ręce radykalnych milicji, mających 

swoje bazy w lokalnych, skłóconych ze sobą klanach, w których ręce wpadły tysiące sztuk broni zdobytej na 

armii Kadafiego. Libia pogrążyła się w chaosie i anarchii, tworząc idealny grunt dla ekstremistów. W 

bratobójczej wojnie zginęły tysiące ludzi, a ponad 100 tysięcy zostało zmuszonych do opuszczenia domów. 

Nastał tam ostry kryzys humanitarny.  

   

Pośrodku tego wojennego zamętu znaleźli się chrześcijańscy Koptowie z Egiptu, którzy przybyli do Libii w 

poszukiwaniu pracy. Dla niektórych z nich skończyło się to tragedią. Dnia 31 grudnia i 3 stycznia - zostali 

porwani przez terrorystów z Państwa Islamskiego. Przez 40 dni byli przymuszani do przejścia na islam a 

potem ubrano ich w pomarańczowe kombinezony, zabrano na plażę w okolicy Trypolisu, wzięto noże i 

bezbronnym, pojmanym osobom odcięto głowy. Cała scena została sfilmowana a następnie wrzucona do 

internetu.  

   

Ekspert w sprawach terroryzmu, Walid Shoebat, skomentował to męczeństwo w następujący sposób: 

„Wybór, przed którym postawiono koptyjskich chrześcijan to nawrócenie na islam albo śmierć. Żaden z 

nich nie wyrzekł się chrześcijaństwa, pozostając wiernym aż do śmierci".  

   

Tych 21 ludzi dołączyło do grona męczenników, czyli do grona najbardziej wiarygodnych i przekonujących 

świadków wiary. Oddali własne życie za Chrystusa. Także współcześnie katolicy, prawosławni, wierni 

starożytnych Kościołów orientalnych (Koptowie, Syryjczycy, Ormianie, Etiopczycy), protestanci i inni 

chrześcijanie urzeczywistniają słowa Jezusa: „Ze względu na moje imię podniosą na was ręce i będą was 

prześladować... Będziecie znienawidzeni przez wszystkich ze względu na moje imię, ale włos wam z głowy 

nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze dusze" (por. Łk 21,12-19, przekład ekumeniczny)  

   

Jan Paweł II w liście apostolskim „Tertio millennio adveniente" pisał: „U kresu drugiego tysiąclecia Kościół 

znowu stał się Kościołem męczenników... Świadectwo dawane Chrystusowi, aż do przelania krwi, stało się 

wspólnym dziedzictwem zarówno katolików, jak i prawosławnych, anglikanów, protestantów... To 

świadectwo nie może zostać zapomniane" (TMA, 37). Tak, ekumenizm świętych, męczenników jest chyba 

najbardziej przekonującym argumentem na powagę chrześcijaństwa (TMA, 37). A chociaż wspólnota 

chrześcijan jest niedoskonała i podzielona w wymiarze widzialnym, to pozostaje ona rzeczywista i 

doskonała „w tym, co wszyscy uważamy za szczyt życia łaski: w męczeństwie (martyria) aż do śmierci, w 

tej najprawdziwszej realistycznej komunii z Chrystusem, który rozlewa własną krew i przez tę ofiarę 

przybliża ku sobie tych, którzy niegdyś byli daleko" (UUS, 84) (por. ks. Jarosław Grabowski, Ekumenizm 

męczenników obietnicą jedności).  
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2. REAKCJE NA MORDERSTWO  

a. Wiadomość o zamordowaniu w Libii egipskich chrześcijan z Kościoła koptyjskiego bardzo dotknęła 

papieża Franciszka. Papież zadzwonił do Tawadrosa II, patriarchy Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, 

aby zapewnić go o swym głębokim bólu. „Krew naszych braci chrześcijan to świadectwo, które woła" - 

wyznał papież. O głębokim poruszeniu papieża świadczą też słowa skierowane do delegacji 

kalwinistycznego Kościoła Szkocji: „Dziś mogłem przeczytać o egzekucji tych 21 koptyjskich chrześcijan. 

Mówili tylko: «Jezu, pomóż mi!». Zostali zamordowani jedynie dlatego, że byli chrześcijanami".  

W swojej odpowiedzi Moderator delegacji Kościoła kalwinistycznego Szwecji nawiązał do słów papieża 

Franciszka: „Krew naszych braci chrześcijan to świadectwo, które woła. Nieważne, czy to katolicy, 

prawosławni, Koptowie, luteranie. Są chrześcijanami! A krew jest ta sama. Krew wyznaje Chrystusa. 

Przypominając tych braci, którzy ponieśli śmierć jedynie za wyznawanie Chrystusa, proszę, byśmy 

wzajemnie zachęcali się do dalszego kroczenia drogą tego ekumenizmu, który nam dodaje otuchy - 

ekumenizmu krwi. Męczennicy należą do wszystkich chrześcijan".  

   

Grupa bestialsko zamęczonych Koptów została już kanonizowana przez Tawadrosa II. Zwierzchnik 

Kościoła Koptyjskiego ortodoksyjnego wprowadził ich imiona i nazwiska do koptyjskiego „Synaxarium", 

co jest procedurą analogiczną do kanonizacji w Kościele katolickim. Wspomnienie liturgiczne nowych 

męczenników jest obchodzone - według kalendarza gregoriańskiego - w dniu 15 lutego każdego roku.  

   

b. Z kolei Koptyjsko-Katolicki biskup Gizy podkreślił przy tej okazji potrzebę jedności wszystkich 

Egipcjan. Jego zdaniem, celem islamistów jest podzielenie opinii publicznej i wykorzystanie tych podziałów 

dla własnych celów. Dżihadyści chcieliby przedstawić mord na egipskich chrześcijanach jako część ich 

walki z „krzyżowcami", maskując w ten sposób znacznie poważniejszy problem islamu, jakim jest 

wzajemna, bratobójcza walka odłamów muzułmańskich między sobą.  

   

c. Niezwykle ważną reakcją na to, co się stało było stanowisko uniwersytetu Al-Azhar z Kairu, będącego 

czołowym ośrodkiem myśli islamskiej. Uniwersytet potępił zabójstwo Koptów, podkreślając, że „taki 

barbarzyński czyn nie ma nic wspólnego z żadną religią ani wartościami ludzkimi". Należy z 

zadowoleniem przyjąć wypowiedzi tych uczonych muzułmańskich, którzy potępili ostatnią serię zabójstw. 

Bardzo ważne jest to, by - inteligencja muzułmańska i ludzie dobrej woli spośród wyznawców islamu - 

wypowiadali się otwarcie w obronie wolności wyznania i religii.  

   

3. OWOCE MĘCZEŃSTWA  

   

a. Męczeństwo - uczył św. Jan Paweł II - jest zawsze radykalną, najwyższą próbą człowieczeństwa, próbą 

godności człowieka w obliczu samego Boga. To wielka próba człowieka rozgrywająca się na oczach 

samego Boga, ale i na oczach świata zapominającego o Bogu. W tej próbie człowiek - wsparty Bożą mocą - 

odnosi zwycięstwo i staje się wymownym świadkiem mocy Bożej.  

 

Z tego tytułu męczennicy stanowią dla nas wzór do naśladowania. Z ich krwi winniśmy czerpać moc do 
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codziennej ofiary, jaką mamy składać Bogu z naszego życia. Są dla nas przykładem tego, byśmy tak jak oni 

odważnie dawali świadectwo wierności Krzyżowi Chrystusa (por. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. 

w Bydgoszczy - 7.06.1999) 

b. Jeden z Koptów - w wywiadzie przeprowadzonym z nim po męczeńskiej śmierci jego ziomków - w 

znamienny sposób komentuje tę śmierć. Tu potrzeba wielkiej wiary - mówi on. Nasz kalendarz koptyjski 

jest oparty na męczennikach. Nazywa się nawet kalendarzem męczenników. Codziennie wspominamy tych, 

którzy zginęli danego dnia, słyszymy o nich na Mszach, czytamy ich życiorysy i pamiętamy ich. Tego dnia, 

kiedy zostali zamordowani nasi bracia w Kościele wspominaliśmy św. Pawła, któremu ścięto głowę w taki 

sam sposób. To był niesamowity znak od Boga.  

   

My od dzieciństwa wiemy, że możemy umrzeć w tak tragiczny sposób. Już Jezus powiedział, że będziemy 

prześladowani. Ten, który uważa się za Kopta musi to zagrożenie wkalkulować w swoje życie. Kościół 

nikogo nie przywiązuje do siebie łańcuchami. Chcesz odejść? Proszę bardzo. Ale my trwamy i wierzymy, że 

potem, po śmierci otrzymamy wielką nagrodę.  

   

Przede wszystkim nie wierzymy w to, że ta śmierć pójdzie na marne. To jest silne przesłanie dla każdego z 

nas. To jest także przesłanie dla tych ludzi, którzy łatwo zmieniają wiarę, którzy zastanawiają się, dlaczego 

ci Koptowie nie przeszli na islam i nie uratowali życia. Na pewno jest w tym coś ważnego.  

   

I jeszcze jedna ważna rzecz,... Nie czuję nienawiści. Brat jednego z męczenników powiedział, że jest 

dumny z jego śmierci. A najważniejsze pytanie jest takie: jeśli ten, który zabił, który trzymał nóż - nagle 

poznał Jezusa, to przyjmiemy go czy nie? Kiedyś Kościół przyjął Pawła Apostoła, więc przyjmiemy i tego 

nawróconego. W sercu oczywiście jest ból, ale nie ma nienawiści. Ja tak zostałem wychowany. Jestem 

„wizytówką" Pana Jezusa. Nie mogę inaczej. Kiedyś spalono nam w Egipcie 64 kościoły. Nie 

reagowaliśmy. Uznaliśmy, że to jest ofiara, ofiara za ludzi Egiptu. Co się potem stało? 2 miliony ludzi - 

muzułmanów - zmieniły wiarę. Milion konwertowało z islamu na chrześcijaństwo, a milion stało się 

ateistami (por. Zabici za Krzyż. Wywiad z Koptem, red. Sławomir Dynek).  

   

c. Wyznawcy Chrystusa od samego początku kierowali się przekonaniem, że „krew chrześcijan jest 

nasieniem nowych ich zastępów" (Tertulian, Apologeticum 50, 12). Potwierdzeniem tego jest wyznanie 

libijskiego misjonarza Shahid'a - występującego pod zmienionym imieniem ze względów bezpieczeństwa w 

programie „Leading The Way" - który stwierdził, że osobiście udzielił chrztu muzułmanom nawróconym na 

chrześcijaństwo na tej samej libijskiej plaży, gdzie 21 Koptów zginęło od miecza fundamentalistów.  

   

4. RELIGIA A PRZEMOC  

   

Wreszcie ostatnia i niezwykle ważna kwestia, czy wolno krzewić religię uciekając się do przemocy?. Papież 

Benedykt XVI - w swoim słynnym przemówieniu na uniwersytecie w Ratyzbonie - w nawiązaniu do 

podobnych tragicznych wydarzeń - podjął ten temat. Odniósł się przy tym do historycznego dialogu, który 

miał miejsce pomiędzy bizantyjskim cesarzem Manuelem II Paleologiem (1391-1425) a wykształconym 
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Persem. W siódmej rozmowie (διάλεξις - kontrowersja) tego dialogu cesarz dotyka tematu dżihadu (świętej 

wojny). Cesarz musiał wiedzieć, że w surze 2,256 - pochodzącej z wczesnego okresu, gdy Mahomet był 

jeszcze słaby i zagrożony - napisano: „Nie ma przymusu w religii". Ale cesarz znał też późniejsze przepisy 

Koranu, dotyczące świętej wojny. Zwrócił się więc do swojego rozmówcy, zadając mu kluczowe pytanie na 

temat ogólnej relacji między religią a przemocą: „Pokaż mi, co przyniósł Mahomet, co byłoby nowe, a 

odkryjesz [...] jego nakaz zaprowadzania mieczem wiary, którą głosił".  

   

Cesarz tłumaczy dalej dlaczego rozpowszechnianie wiary przemocą jest czymś nierozumnym. Przemoc jest 

bowiem niezgodna z naturą Boga i naturą duszy. „Bóg nie cieszy się z krwi, a nierozumne postępowanie 

(συν λόγω) jest sprzeczne z Bożą naturą. Wiara rodzi się z duszy, nie z ciała. Ktokolwiek miałby 

doprowadzić drugiego do wiary, potrzebuje zdolności dobrego przemawiania i właściwego rozumowania, 

bez przemocy i gróźb... Aby przekonać rozumną duszę, nie potrzeba silnego ramienia ani żadnej broni, ani 

żadnych innych sposobów grożenia danej osobie śmiercią..."  

   

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że Państwa Islamskiego nie wolno utożsamiać z całym islamem. 

Tym niemniej jednak jest prawdą, że ISIS to jedna z odmian islamu. Sytuowanie ISIS poza islamem jest 

nieuprawnione. W rzeczywistości działania ISIS są próbą naśladowania zachowań, które najstarsze biografie 

przypisują Mahometowi. W Ewangeliach nie ma nawoływania do przemocy, a w Koranie i Hadisie tak, jeśli 

czyta się je dosłownie - zauważa w wywiadzie dla „Le Figaro" prof. Brague.  

   

Czas więc najwyższy, aby przestać twierdzić, że Państwo Islamskie nie ma nic wspólnego z islamem - 

uważa abp Justin Welby, zwierzchnik Wspólnoty Anglikańskiej. Przemawiając w Instytucie Katolickim w 

Paryżu podkreślił on, że - w związku z tym - wszelkiego rodzaju liderzy religijni muszą wziąć 

odpowiedzialność za działania ekstremistów, którzy wyznają ich wiarę. Bez zrozumienia religijnej 

motywacji terrorystów, nie można - jego zdaniem - skutecznie walczyć z ich ideologią.  

   

Zamachy dokonywane obecnie przez młodych muzułmanów pokazują, w jak wielkiej próżni żyje często 

dzisiejsza młodzież. Okazuje się, że narzucany jej totalny relatywizm bardzo szybko zmienia się w skrajny 

fanatyzm, jeśli tylko młodzi poczują, że coś wypełnia istniejącą w nich próżnię. Dlatego młodzi potrzebują 

dzisiaj świadectwa męstwa. Jeśli u nas tego męstwa nie znajdą, będą się go uczyć w zwyrodniałej formie, 

jaką reprezentują islamiści, którzy uciekają się do przemocy (Fabrice Hadjadj, francuski filozof i 

dramaturg).  

   

Istnieje więc potrzeba poważnego dialogu z muzułmanami na temat najistotniejszych kwestii, takich jak 

interpretacja słów Koranu o przemocy, wolność sumienia czy możliwość poślubienia wyznawcy innej 

religii. Bez takiego dialogu czeka nas konflikt cywilizacji, który będzie dramatyczny - belgijski arcybiskup 

senior André-Joseph Léonard w wywiadzie dla tygodnika „Famille Chrétienne". Istnieje pilna potrzeba 

modlitwy o pokój oraz paląca konieczność naprawy wypaczonych, zafałszowanych i zwodniczych wizji 

Boga i religii.  

   

ZAKOŃCZENIE  
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Kiedy więc sprawujemy tę Eucharystię, która uobecnia krzyżową ofiarę Chrystusa, pragniemy ogarnąć nią 

tych wszystkich, którzy - podobnie jak Chrystus - cierpieli prześladowanie dla sprawiedliwości. Modlimy 

się też o nawrócenie serc sprawców tych zbrodni.  

 

Ogarniamy naszą modlitwą również tych, którzy nadal poddawani są próbie. Chrystus mówi do nich: 

Cieszcie się i radujcie, bo nie tylko macie udział w Moim cierpieniu, ale także w mojej chwale i 

zmartwychwstaniu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie!  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Kościoły stacyjne w Poznaniu, 1.3.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Natchniony zwyczaj nas uczy. Kościoły stacyjne w Poznaniu (Katedra 

Poznańska - 1.3.2017)  

   

Dzisiejsze spotkanie eucharystyczne na początku Wielkiego Postu jest jednocześnie zaproszeniem do 

włączenia się w nowe dla naszej archidiecezji wielkopostne wydarzenie zwane kościołami stacyjnymi 

miasta Poznania. Obok tradycyjnych nabożeństw czasu wielkopostnego, mających nam pomóc w 

przygotowaniu do świat wielkanocnych, pojawia się nowa inicjatywa polegająca na codziennym 

pielgrzymowaniu - począwszy od Środy Popielcowej z wyłączeniem Wielkiego Tygodnia - do następnej 

świątyni naszego miasta po to, by trwać na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Aby - przez 

sakrament pokuty i pojednania - powracać do jedności z Bogiem. By rozważać mękę i śmierć Pana Jezusa w 

nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz karmić się słowem Bożym i Ciałem Pańskim w Eucharystii.  

   

„Natchniony zwyczaj nas uczy, 

Byśmy w zbawiennym okresie 

Czterdziestu dni umartwienia 

Szczerą czynili pokutę. 

 

Do tego Prawo przynagla 

I napomnienia proroków, 

A nade wszystko sam Chrystus, 

Król i Stworzyciel wszechświata".  

(z hymnu na niedzielną Godzinę Czytań Wielkiego Postu)  

   

1. HISTORIA STATIO  

   

Skąd się bierze ten wielkopostny obyczaj. Tradycja kościołów stacyjnych posiada głębokie korzenie i sięga 

okresu wczesnego chrześcijaństwa. Tuż po zagwarantowaniu wolności religijnej przez cesarza Konstantyna 

Wielkiego rozpoczęto w Rzymie wielkopostne pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych, w których 

znajdowały się groby męczenników.  
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Co to jest statio? Łacińskie słowo statio - wywodzące się od czasownika stare, czyli „stać" - miało różne 

znaczenia. Najpierw oznaczało ono „posterunek, straż, miejsce czuwania" żołnierzy. Przejęte z praktyki 

wojskowej starożytnego Rzymu statio było miejscem czuwania straży obozowej.  

   

W praktyce kościelnej oznaczało ono najpierw „miejsce modlitwy", miejsce wielkopostnego czuwania 

modlitewnego. Było w tym słowie jakieś nawiązanie do starotestamentalnego zwyczaju „stania przed 

Panem, służenia Panu". Podobnie jak czuwa żołnierz na warcie, tak chrześcijanin czuwa nad własnymi 

zmysłami, przygotowując się do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.  

   

Poza tym, dla niektórych dawnych pisarzy chrześcijańskich statio znaczyło również „poszczenie" (Pasterz 

Hermasa; Similitudines, 5,1,1; Didache, VIII). U Tertuliana była to praktyka religijna (officium, obsequium) 

o charakterze pokutnym (De oratione, 23,4). U Laktancjusza pojawia się zwrot stationem celebrare, czyli 

„celebrować stację". W końcu statio może też być synonimem „celebrowania Eucharystii" pod 

przewodnictwem biskupa. A zatem, może to być tak miejsce zgromadzenia jak i samo zgromadzenie.  

   

a. Praktyka stacyjna rozpoczęła się najpierw w Jerozolimie, w nawiązaniu do miejsc i czasów związanych z 

życiem i działalnością Jezusa. Od V wieku podjęto ją także w Rzymie, czego potwierdzeniem Liber 

pontificalis z czasów papieża Hilarego (461-468). Papież ten ustanowił posługujących dla obsługi stacji. Ich 

zadaniem było przygotowanie złotego bądź srebrnego kielicha dla poszczególnych statio. Praktyka stationes 

podkreślała jedność Kościoła Rzymu, który w jednym czasie gromadził tak biskupa Rzymu, jak i jego 

duchowieństwo oraz reprezentantów Ludu Bożego. Stacje wielkopostne były jednocześnie znakiem 

żywotności Kościoła Rzymu, który spotka się razem każdego dnia Wielkiego Postu.  

W poszczególne dni Wielkiego Postu wierni gromadzili się w Rzymie przy jednym z kościołów, zwanych 

ecclesia collecta, by udać się stamtąd do wyznaczonego na ten dzień kościoła stacyjnego, gdzie znajdowały 

się groby męczenników. Po odmówieniu modlitwy, uczestnicy procesji podążali - z litanią do Wszystkich 

Świętych na ustach - do kościoła zwanego „stacyjnym", zatrzymując się po drodze przy innych kościołach. 

Sama procesja była poprzedzana przez krzyż stacyjny. Za krzyżem szło duchowieństwo, na końcu podążał 

boso papież. Wchodził on do zakrystii kościoła stacyjnego, tam obmywał sobie nogi a potem odprawiał 

Mszę świętą. Przed Komunią subdiakon informował zebranych o miejscu przypadającej na następny dzień 

stacji.  

Z czasem ten zwyczaj pielgrzymowania do kościołów stacyjnych rozszerzył się z Rzymu na inne kościoły 

Europy i północnej Afryki. Istnieją teksty liturgiczne tamtejszych Kościołów, które wiążą ich stacje z 

tytułami kościołów rzymskich, w celu podtrzymywania wspólnoty z kościołem i biskupem Rzymu.  

   

Pierwszą reformę oraz próbę usystematyzowania pielgrzymowania do kościołów stacyjnych podjął papież 

Grzegorz Wielki (590-604).  

   

Pierwotnie nie pielgrzymowano każdego dnia, lecz tylko w niektóre, bardziej znaczące dni tygodnia (np. 

wtorek, środę i piątek). Później - papież Grzegorz II - dodał do tego czwartek. W ten sposób na koniec 

wszystkie 40 dni Wielkiego Postu stały się dniami stacyjnymi. Ta praktyka trwała do czasu przeniesienia się 
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papieża Klemensa V do Awinionu (1305) (por. Leksykon liturgii, opr. ks. B. Nadolski TChr., Poznań 2006, 

1473-1475).  

   

b. Historia jednakże przekazuje, że - wraz z niewolą awiniońską - obyczaj kościołów stacyjnych nie obumarł 

całkowicie. Augustianin Jan Capgrave - przybyły do Rzymu między 1447 a 1452 rokiem - brał udział w 

liturgiach stacyjnych. Praktyka ta ożywiła się chwilowo za czasów św. Karola Boromeusza i papieża Piusa 

V. W roku 1586 papież Sykstus V podejmował próbę odrodzenia zwyczaju nawiedzania kościołów 

stacyjnych, lecz z niewielkim skutkiem. Chociaż podupadły same procesje, to jednak papieże nie zaprzestali 

nawoływać wiernych do nawiedzania kościołów stacyjnych w określone dni w celu otrzymania określonych 

odpustów.  

   

Od czasu zdobycia Rzymu (1870) i ogłoszenia się przez papieża więźniem Watykanu praktyka 

pielgrzymowania do kościołów stacyjnych faktycznie zamarła. Odrodziła się dopiero w XX wieku. 

Wówczas to - po zawarciu Traktatów Laterańskich (11.02.1929), dzięki którym państwo Watykan 

otrzymało swoją niezależność a papież przestał być więźniem Watykanu - za przyczyną prałata Respighi 

tradycja kościołów stacyjnych odżyła (1931-1947). Od tego momentu papież zaczął brać udział w pierwszej 

wielkopostnej stacji, w kościele św. Sabiny na Awentynie. Ten kościół bowiem - od czasu gdy Wielki Post 

zaczęto rozpoczynać od Środy Popielcowej - został wyznaczony jako pierwsza stacja. Dzisiaj papież 

Franciszek również tam celebruje Środę Popielcową.  

   

Papież Pius XI - w roku 1934 - wprowadził zmiany w wykazie kościołów stacyjnych, dodając stację w 

kościele Santa Agatha i Santa Maria Nuova. W czasach nam współczesnych zaszły dalsze zmiany. W 

miejsce starożytnych kościołów które popadły w ruinę, albo znajdują się w miejscach trudno dostępnych dla 

osób starszych, przeniesiono niektóre statio z historycznego kościoła do innego, czego przykładem statio w 

nowej parafii pw. „Protomartiri romani".  

   

Rzymskie liturgie stacyjne powoli przerodziły się w zorganizowany system, nie tylko wyznaczając 

konkretny kościół na dany dzień Wielkiego Postu, lecz także przypisując określone liturgiczne propria (tj. 

modlitwy, czytania i śpiewy chorałowe) właściwe dla danej liturgii (czego dowodem Missale Romanum św. 

Jana XXIII z 1962 roku). Papież Jan XXIII ponownie włączył ten zwyczaj do papieskich ceremonii w 1959 

roku. natomiast papież Paweł VI - w łacińskiej edycji Missale Romanum z 1970 roku - gorąco zalecał 

kontynuowanie zwyczaju kościołów stacyjnych, przynajmniej w większych kościołach na świecie.  

   

Z kolei za czasów Jana Pawła II, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyjaśniła: 

„Zaleca się bardzo zachowywanie i rozwijanie tradycyjnej formy zgromadzenia Kościoła lokalnego na wzór 

rzymskich „stacji". Te zgromadzenia wiernych mogą się odbywać, zwłaszcza miastach biskupich, przy 

grobach świętych, w głównych kościołach lub sanktuariach, albo też częściej odwiedzanych w diecezji 

miejscach pielgrzymkowych" (List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych, p. 16; 

16.01.1988).  

   

2. TERAŹNIEJSZOŚĆ  
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Począwszy od Roku Świętego 1975, księża i seminarzyści z rzymskiego Kolegium Północno 

Amerykańskiego podjęli dawny zwyczaj nawiedzania kościołów stacyjnych w okresie Wielkiego Postu, 

podążając na poranną Mszę św. o godz. 7 rano do kolejnych kościołów. Do tej praktyki dołączyła z czasem 

pani Hanna Suchocka, ówczesna ambasador Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej, z czego zrodziła się 

spisana przez nią piękna książka Pt.: „Rzymskie pasje. Kościoły stacyjne wiecznego Miasta", wydana 

najpierw w języku włoskim (LEV, Città del Vaticano, 2014) a następnie przełożona na język polski. Książka 

ta jest echem ok. dziewięcioletniego, emocjonującego doświadczenia religijnego i artystycznego itinerarium 

wielkopostnego autorki. To także z jej inspiracji obyczaj kościołów stacyjnych pojawił się najpierw w 

Łodzi, Lublinie, Warszawie a teraz kolej na Poznań i Kraków.  

   

I tak dzisiaj rozpoczynamy szlachetny i wartościowy obyczaj pielgrzymowania do kościołów stacyjnych 

miasta Poznania, celem lepszego przygotowania się do świąt paschalnych. Każdego dnia Wielkiego Postu 

będziemy pielgrzymowali do kolejnych kościołów, aby uczestniczyć - indywidualnie lub wspólnotowo - w 

przygotowanych na ten moment specjalnych nabożeństwach.  

   

Program dnia w kościele stacyjnym zakłada:  

   

 godz. 15.00: wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, adorację w 

ciszy oraz okazję do spowiedzi św.  

 godz. 17.00: Droga Krzyżowa. 

 godz. 17.50: podanie informacji na temat kościoła, w którym odbywa się poznańskie spotkanie 

stacyjne oraz na temat kościoła, w którym przypada stacja tego dnia przypada stacja w Rzymie. 

 godz. 18.00/18.30: Eucharystia celebrowana przez ks. proboszcza, rektora kościoła lub zaproszonego 

kapłana (treść homilii winna zawierać intencję przypadającą na dany dzień, nawiązanie do wezwania 

kościoła stacyjnego oraz do hasła roku duszpasterskiego).  

 godz. 19.00/19.30: rozesłanie wraz z przypomnieniem, gdzie następnego dnia przypada stacja.  

   

Program nabożeństw jak i kolejność poszczególnych 35 kościołów stacyjnych został podany na plakatach 

oraz na stronie internetowej naszej archidiecezji. Dokładny spis 35 kościołów stacyjnych, szczegółowy 

program oraz intencje modlitewne towarzyszące poszczególnym stacjom odnajdziemy też w „Przewodniku 

Katolickim".  

   

Osoby chore i w podeszłym wieku, które nie są w stanie podjąć pielgrzymowania do kościołów stacyjnych 

zachęcamy do pielgrzymowania duchowego. „Przewodnik katolicki" i „List do Chorych" przekaże 

informacje o kościołach stacyjnych i treści modlitewne na każdy dzień. Radio „Emaus" - o stałej godzinie - 

poda myśl przewodnią, lub rozważanie na dany dzień.  

   

ZAKOŃCZENIE  
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A zatem, rozpocznijmy tę nową dla naszej archidiecezji praktykę z nadzieją, że będzie ona dojrzewać, 

angażując coraz to liczniejsze rzesze wiernych. Gorąco zachęcam wszystkich do udziału w tych 

spotkaniach, które pozwolą nam lepiej docenić czas Wielkiego Postu i Zmartwychwstania Pańskiego. 

„Stańmy w obliczu wszystkich wieków ludzkości i zobaczmy, że w każdym pokoleniu Pan udzielał 

sposobności do pokuty tym, którzy pragnęli się do Niego nawrócić. ... Dlatego winniśmy się ochoczo 

poddać tej pełnej chwały i uwielbienia woli. Błagając na klęczkach miłosierdzie Boga i Jego łaskawość, 

uciekajmy się do Jego zmiłowania i zdajmy się na nie, porzucając próżne uczynki, a także zwady i zawiści, 

które prowadzą do śmierci" (św. Klemens I, List do Koryntian).  

   

Przemówienie Arcybiskupa Poznańskiego, Stan ekumenizmu w Europie, 20.2.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Stan ekumenizmu w Europie. Aktualna sytuacja i perspektywy na przyszłość 

(Paryż, siedziba Francuskiej Konferencji Biskupów, 20.2.2017)  

   

Podstawy rzymskokatolickich zasad dialogu ekumenicznego znajdują się w soborowym dekrecie o 

ekumenizmie Vaticanum II Unitatis Redintegratio oraz w encyklice Ut unum sint papieża Jana Pawła II z 

1995 roku.  

   

Zdaniem kard. Waltera Kaspera również deklaracja watykańskiej Kongregacji Wiary Dominus Iesus z 

września 2000 roku, która wzbudziła tak wiele kontrowersji, powinna być interpretowana w świetle 

wspomnianych dokumentów: „Teza, że jedyny Kościół Jezusa Chrystusa istnieje w pełni tylko w Kościele 

katolickim, nie wyklucza, lecz zakłada, że poza widzialnymi granicami Kościoła katolickiego znajdują się 

nie tylko pojedynczy chrześcijanie, lecz także istotne elementy eklezjalne, które jako dary Chrystusa należą 

do Kościoła Chrystusowego. Zarówno dekret o ekumenizmie, jak i ekumeniczna encyklika jasno 

stwierdzają, że Duch Święty aktywnie obecny jest w innych Kościołach i Wspólnotach Kościelnych tak, że 

poza Kościołem Katolickim nie istnieje eklezjalna próżnia, lecz aktywnie obecny jest na różne sposoby 

jeden Kościół Jezusa Chrystusa".  

   

   

Ekumenizm „jest chrześcijańską odpowiedzią na znaki czasu, dla której nie istnieje żadna, realistyczna 

alternatywa" - twierdzi kard. Kasper. I nawet jeśli opisuje się stan dzisiejszego ekumenizmu jako 

kryzysowy, to ów kryzys trzeba rozumieć w jego pierwotnym sensie greckim, który nie oznacza załamania, 

katastrofy lub zburzenia dotychczasowych osiągnięć - lecz raczej dynamiczną sytuację przełomu, w której 

obecny jest nie tylko element rozczarowania, ale i element nadziei na lepszy bieg rzeczy.  

   

1. RELACJE Z PRAWOSŁAWIEM  
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Konkretnym przykładem zmian, jakie miały miejsce w tym względzie w ostatnim czasie było spotkanie 

głowy Kościoła katolickiego, papieża Franciszka, ze zwierzchnikiem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, 

patriarchą Moskwy i Całej Rusi Cyrylem I, które miało miejsce w Hawanie 12 lutego 2016 roku.  

   

Spotkanie to zakończyło się podpisaniem Wspólnej Deklaracji katolicko-prawosławnej, w której obaj 

przywódcy Kościołów stwierdzają, że we współczesnym świecie katolicy i prawosławni są wezwani do 

braterskiej współpracy w głoszeniu Dobrej Nowiny i dawania wspólnego świadectwa godności i 

autentycznej wolności osoby ludzkiej, tak aby świat uwierzył. Deklaracja ta podejmuje siedem zasadniczych 

tematów duszpasterskich.  

   

Pierwszym z nich jest współczesne prześladowanie chrześcijan. W wielu krajach Bliskiego Wschodu i 

Afryki Północnej są mordowani nasi bracia i siostry w Chrystusie - całymi rodzinami, wsiami i miastami. 

Ich kościoły są w sposób barbarzyński dewastowane i grabione. Ich święte przedmioty profanowane, a 

zabytki niszczone. W Syrii i Iraku przemoc spowodowała dotąd śmierć tysięcy osób, pozostawiła miliony 

ludzi bez dachu nad głową i bez środków do życia. „Chylimy czoło wobec męczeństwa tych, którzy za cenę 

własnego życia dają świadectwo prawdzie Ewangelii, przedkładając śmierć nad odstępstwo od Chrystusa. 

Wierzymy, że ci męczennicy naszych czasów, należący do różnych Kościołów, ale złączeni wspólnym 

cierpieniem, są zadatkiem jedności chrześcijan" (p. 8-12).  

   

Drugim tematem jest wolność religijna. Potwierdzając wielką wartość wolności religijnej, podpisujący te 

deklarację dzięki składają Bogu za bezprecedensową odnowę wiary chrześcijańskiej, do której dochodzi w 

Rosji i w wielu krajach Europy Wschodniej, gdzie przez całe dziesięciolecia panowały reżymy ateistyczne. 

Dziś okowy wojującego ateizmu są zerwane i w wielu miejscach chrześcijanie mogą swobodnie wyznawać 

swoją wiarę. Poważne zagrożenie dla wolności religijnej stanowi jednak przeobrażanie się niektórych 

krajów w społeczeństwa zeświecczone, gdzie obce jest wszelkie odniesienie do Boga i Jego prawdy. 

Sygnatariusze deklaracji są zaniepokojeni obecnym ograniczaniem praw chrześcijan, nie mówiąc o ich 

dyskryminacji tam, gdzie niektóre siły polityczne - kierując się często bardzo agresywną ideologią 

świeckości - usiłują zepchnąć chrześcijan na margines życia społecznego (p. 14-15).  

   

Trzecim tematem jest integracja europejska. Potrzeba czujności wobec takiego rodzaju integracji, która nie 

szanowałaby tożsamości religijnych. Pozostając otwarci na wkład innych religii w naszą cywilizację, papież 

i patriarcha są przekonani, że Europa musi pozostać wierna swoim chrześcijańskim korzeniom (p. 16).  

   

Czwartym temat to solidarność z ubogimi. Niepohamowana konsumpcja, jaką obserwuje się w niektórych 

najbardziej rozwiniętych krajach, stopniowo wyczerpuje zasoby naszej planety. Rosnące dysproporcje w 

rozdziale dóbr ziemskich zwiększają poczucie niesprawiedliwości panującego systemu stosunków 

międzynarodowych. Kościoły chrześcijańskie są wzywane do obrony wymogów sprawiedliwości i 

solidarności ze wszystkimi cierpiącymi. Nie możemy pozostawać obojętni na los milionów migrantów i 

uchodźców, pukających do drzwi krajów bogatych (p.17-18).  
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Piątym tematem jest rodzina. Rodzina jest naturalnym ośrodkiem życia ludzkiego i społeczeństwa. Jest 

drogą do świętości, co potwierdza wierność małżonków, ich otwartość na prokreację i wychowanie dzieci, 

solidarność między pokoleniami i szacunek dla najsłabszych. Rodzina oparta jest na małżeństwie, będącym 

dobrowolnym i wiernym aktem miłości mężczyzny i kobiety. Podpisujących deklaracje zasmuca to, że inne 

formy współżycia są obecnie stawiane na tym samym poziomie co związek małżeński, podczas gdy pojęcie 

ojcostwa i macierzyństwa - jako szczególnego powołania mężczyzny i kobiety w uświęconym przez 

tradycję biblijną małżeństwie - zostaje wyparte ze świadomości publicznej. Deklaracja wzywa wszystkich 

do poszanowania niezbywalnego prawa do życia. Jest również zaniepokojona niektórymi praktykami 

związanymi z rozwojem technik prokreacji wspomaganej medycznie, ponieważ manipulowanie ludzkim 

życiem jest zamachem na podstawy istnienia człowieka, stworzonego na obraz Boga. Ponadto, 

upowszechnianie eutanazji powoduje, że osoby starsze i chore zaczynają czuć się nadmiernym ciężarem dla 

swych rodzin i całego społeczeństwa. (p. 19-21).  

   

Szóstym tematem są młodzi, w szczególności młodzi chrześcijanie. Papież i patriarcha apelują do nich: 

macie obowiązek wykorzystywać wszystkie umiejętności, jakimi obdarzył was Bóg, aby wcielać w swoim 

życiu ewangeliczne przykazania miłości Boga i bliźniego. Wychowujcie wasze dzieci w wierze 

chrześcijańskiej, którą otrzymaliście od rodziców i przodków (p. 22-23).  

   

Ostatnim wreszcie tematem jest misja. Prawosławnych i katolików łączy nie tylko wspólna Tradycja 

Kościoła pierwszego tysiąclecia, lecz także misja głoszenia Ewangelii Chrystusa we współczesnym świecie. 

Misja ta wymaga wzajemnego szacunku członków wspólnot chrześcijańskich wobec siebie i wyklucza 

jakąkolwiek formę prozelityzmu. Natomiast gdy idzie o kwestię unityzmu, stwierdzono, że wspólnoty 

kościelne mają prawo do istnienia i czynienia wszystkiego, co niezbędne, aby zaspokajać potrzeby duchowe 

swoich wiernych, starając się jednocześnie żyć w pokoju z sąsiadami. Dokument wyraża nadzieję, że 

schizma między wiernymi prawosławnymi na Ukrainie zostanie przezwyciężona w oparciu o obowiązujące 

normy kanoniczne (p. 24-27).  

   

Treść wspólnej deklaracji - przygotowanej jako wyraz duszpasterstwa ekumenicznego - z różnych 

względów nie przez wszystkich została dobrze przyjęta. Na ostatniej konferencji CCEE usłyszeliśmy, że na 

Bałkanach niektórzy prawosławni uważają, że patriarchat moskiewski zdradził prawosławie. Nikt z 

prawosławnych w Serbii nie wspomniał o tym wydarzeniu. W Mołdawii stwierdzono, że prawosławie od 

średniowiecza żywi nieufność wobec Zachodu i rodzi fanatyzm równy islamskiemu. Deklaracja nie zmieniła 

tego nastawienia. Także sytuacja w Rumunii nic się nie zmieniła - kapłani prawosławni tracą parafie, jeśli 

zgodzą się na katolickich świadków. W Bułgarii prawosławie deklaruje się dalej jedynym, prawdziwym 

Kościołem.  

   

Ponadto prawosławie Europy zachodniej jest zasadniczo negatywnie nastawione do tej deklaracji, uważając 

ją za akt stricte polityczny a nie religijny. Została ona zaakceptowana bez modlitwy. Ze względu na to, że 

prawosławni nie stanowią federacji, dokument ten nie ma wpływu na kościoły ortodoksyjne. Poza tym 

traktuje się ten tekst jako wyraz pragnienia dominacji cerkwi rosyjskiej na patriarchatem ekumenicznym w 

Konstantynopolu. Poza tym rosyjskie prawosławie raczej odrzuca pojęcie „ekumenizm", ograniczając się 

bardziej do dialogu między-chrześcijańskiego.  
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2. RELACJE Z KOŚCIOŁAMI REFORMOWANYMI  

a. Podczas podróży apostolskiej Ojca Świętego Franciszka do Szwecji z okazji wspólnego luterańsko-

katolickiego upamiętnienia Reformacji (31 października - 1 listopada 2016 roku), w papieskiej homilii 

usłyszeliśmy poruszające słowa: „Niewątpliwie podział był ogromnym źródłem cierpienia i nieporozumień; 

ale jednocześnie doprowadził nas do szczerego uświadomienia sobie, że bez Niego nic nie możemy uczynić, 

umożliwiając nam lepsze zrozumienie pewnych aspektów naszej wiary. Z wdzięcznością uznajemy, że 

Reformacja przyczyniła się do przyznania bardziej centralnego miejsca Pismu Świętemu w życiu Kościoła. 

[...] Prośmy Pana, aby Jego Słowo utrzymywało nas w jedności, gdyż jest ono źródłem pokarmu i życia; bez 

Jego natchnienia nic nie możemy uczynić" (Franciszek, Homilia podczas nabożeństwa ekumenicznego w 

Lund, 31.10.2016).  

   

„Katolicy i luteranie zaczęliśmy podążać razem drogą pojednania. Obecnie, w kontekście wspólnego 

upamiętnienia Reformacji z roku 1517, mamy nową szansę na uznanie wspólnie przebytej drogi, która w 

ciągu minionych pięćdziesięciu lat wyrażała się w dialogu ekumenicznym między Światową Federacją 

Luterańską a Kościołem katolickim. Nie możemy pogodzić się z podziałem i dystansem, jaki rozdzielenie 

wytworzyło między nami. Możemy to naprawić w kluczowym momencie naszej historii, przezwyciężając 

spory i nieporozumienia, które często uniemożliwiały nam zrozumienie siebie nawzajem" (tamże).  

   

Kard. Kurt Koch zauważył, że wspólne upamiętnienie 500-lecia reformacji przez Papieża i liderów 

Światowej Federacji Luterańskiej zostało przez wielu przyjęte z wdzięcznością, jednak spotkało się też - jak 

to zwykle bywa - z krytyką, i to po obu stronach. Niektórzy katolicy widzieli w tym „dryfowanie" 

katolicyzmu w stronę protestantyzmu, natomiast wśród luteranów były głosy o „zdradzie Reformacji". 

Szwajcarski purpurat przypomniał, że dziś - dzięki lepszej znajomości historycznej czasów Reformacji - 

możemy trafniej uchwycić znaczenie wystąpienia Lutra, który pragnął reformy Kościoła w duchu Ewangelii 

a nie jego podziału, do którego ostatecznie doszło pod wpływem czynników politycznych. Obecnie 

odkrywamy zakorzenienie Lutra w myśli katolickiej, nie zaprzeczając przy tym cieniom jego życia i dzieła 

(18.01.2017).  

   

b. We wspólnej deklaracji z okazji wspólnego katolicko-luterańskiego upamiętnienia 500-lecia Reformacji 

(Lund, 31 października 2016 roku) czytamy: „Wielu członków naszych wspólnot tęskni za przyjmowaniem 

Eucharystii przy jednym stole, jako konkretnym wyrazem pełnej jedności. Doświadczamy bólu tych, którzy 

dzielą całe swoje życie, ale nie mogą dzielić zbawczej obecności Boga przy stole eucharystycznym. 

Uznajemy naszą wspólną odpowiedzialność duszpasterską, by odpowiedzieć na to duchowe pragnienie i 

głód naszego ludu, aby być jedno w Chrystusie. Chcielibyśmy, aby ta rana w Ciele Chrystusa została 

uleczona. To jest celem naszych dążeń ekumenicznych, które chcielibyśmy przyspieszyć, także poprzez 

odnowienie naszego zaangażowania w dialog teologiczny".  

   

Deklaracja zwraca też uwagę na możliwe pola wspólnego działania. „Modlimy się do Boga, aby katolicy i 

luteranie potrafili być razem świadkami Ewangelii Jezusa Chrystusa, zachęcając ludzkość do usłyszenia i 

przyjęcia dobrej nowiny o odkupieńczym działaniu Boga. Modlimy się do Boga o natchnienie, zachętę i 

siły, abyśmy mogli stanąć ramię w ramię w służbie, stojąc na straży ludzkiej godności i praw, zwłaszcza 

ubogich, pracując na rzecz sprawiedliwości i odrzucenia wszelkich form przemocy. Bóg wzywa nas, byśmy 

byli blisko wszystkich, którzy pragną godności, sprawiedliwości, pokoju i pojednania. Zwłaszcza dzisiaj 

głośno wołamy o położenie kresu przemocy i ekstremizmowi, które atakują wiele krajów i wspólnot oraz 
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niezliczone siostry i braci w Chrystusie. Wzywamy luteranów i katolików do współpracy, by ugościć 

cudzoziemców, przyjść z pomocą tym, których zmuszono do ucieczki z powodu wojny i prześladowań oraz 

bronić praw uchodźców i osób starających się o azyl".  

   

c. Postulaty te są zgodne z wcześniejszą Kartą Ekumeniczną zawierającą wytyczne dla wzrastającej 

współpracy między Kościołami w Europie z 2001 roku, podpisanej w Strasburgu, która głosi: 

„Najważniejszym zadaniem Kościołów w Europie jest wspólne głoszenie Ewangelii - słowem i czynem - dla 

zbawienia wszystkich ludzi. Wobec szeroko rozpowszechnionej utraty orientacji, wyobcowania ze świata 

wartości chrześcijańskich, ale również wobec różnorodnych poszukiwań sensu życia, chrześcijanki i 

chrześcijanie stoją przed szczególnym wyzwaniem do dawania świadectwa swojej wierze. Wymaga to 

zwiększonego zaangażowania i wymiany doświadczeń w zakresie katechezy i duszpasterstwa we 

wspólnotach lokalnych [parafiach]. Równie ważne jest, aby cały lud Boży wspólnie wprowadzał Ewangelię 

w życie społeczne, jak również ukazywał jej znaczenie przez zaangażowanie socjalne i podejmowanie 

odpowiedzialności politycznej" (p. 2).  

   

Deklaracja z Lund rozwija też myśl o wspólnym pragnieniu uczestnictwa w Eucharystii: „Dzięki temu, że 

wspólnie słuchamy Słowa Bożego oraz pozwalamy, aby Duch Święty działał w nas i przez nas. Mocą 

otrzymanej w ten sposób łaski istnieją dziś różne inicjatywy, które zmierzają - przez modlitwy i 

nabożeństwa - do pogłębienia wspólnoty duchowej między Kościołami oraz do widzialnej jedności Kościoła 

Chrystusowego. Szczególnie bolesnym znakiem rozdarcia istniejącego między wieloma Kościołami 

chrześcijańskimi jest brak wspólnoty eucharystycznej" (p. 2).  

   

Podsumowując, rok 2017 daje stosowną okazję do refleksji nad relacjami między Kościołem katolickim a 

niektórymi z głównych chrześcijańskich wspólnot kościelnych Zachodu, które powstały w wyniku 

Reformacji - uznając to, co w międzyczasie udało się już dokonać na ekumenicznej drodze ku pełnej i 

widzialnej jedności.  

   

3. WIZJA PAPIEŻA FRANCISZKA  

   

a. Konkretnym przykładem wizji papieża Franciszka są słowa jego orędzia skierowanego do Wspólnego 

Komitetu Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) w 

maju 2015.  

Papież najpierw dostrzega i docenia wielkie kroki pojednania, jakie już się dokonały na drogach 

ekumenizmu: „Komitet, który tworzycie, ma za zadanie towarzyszyć ekumenicznej drodze w Europie, gdzie 

miało miejsce wiele spośród podziałów, które aż dotąd istnieją między chrześcijanami. Przez długi czas 

chrześcijanie na tym kontynencie walczyli jedni przeciw drugim. Dzisiaj, dzięki Bogu, sytuacja jest zupełnie 

inna. Ruch ekumeniczny pozwolił kościołom i wspólnotom kościelnym w Europie uczynić wielkie kroki na 

drodze pojednania i pokoju.  
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Ostatnie Europejskie Zgromadzenia Ekumeniczne i zredagowana w Strasburgu w 2001 roku Charta 

Oecumenica są czynnikami owocnej współpracy pomiędzy Konferencją Kościołów Europy i Radą 

Konferencji Episkopatów Europy. Inicjatywy te są powodem wielkiej nadziei na przezwyciężenie 

podziałów, mimo świadomości, jak długa jest droga ku pełnej i widzialnej jedności wszystkich wierzących 

w Chrystusa. W istocie jednak już samo zdążanie drogą, z wszystkimi jej trudami, jest integralną częścią 

procesu pojednania i zjednoczenia, o który Pan nas prosi i daje nam realizować, abyśmy go przeżywali w 

miłości i w prawdzie"  

Następnie Ojciec Święty wskazuje na wciąż jeszcze istniejące trudności w dialogu ekumenicznym, do 

których należą przekazywane przez poszczególne kościoły i wspólnoty kościelne różne wizje na temat 

ważnych kwestii antropologicznych i etycznych: „Soborowy dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio 

stwierdza, że podział między chrześcijanami „szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii 

wszelkiemu stworzeniu" (nr 1). Widać to wyraźnie kiedy na przykład kościoły i wspólnoty kościelne w 

Europie przejawiają różnie wizje na temat ważnych kwestii antropologicznych bądź etycznych".  

   

Ta sytuacja domaga się wspólnej refleksji i znalezienia wspólnych odpowiedzi na pytania, jakie stawia 

dzisiejszy świat: „Wrażam zatem życzenie, by nie brakowało owocnych okazji do wspólnej refleksji w 

świetle Pisma Świętego i wspólnej Tradycji. Patrząc razem na Pana Jezusa Chrystusa, który «już w samym 

objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu 

najwyższe jego powołanie» (Gaudium et spes, 22), możemy odnaleźć wspólne odpowiedzi na pytania, które 

nam, chrześcijanom, zadaje dzisiejsze społeczeństwo. Im bliżej będziemy Chrystusa, tym bardziej będziemy 

między sobą zjednoczeni".  

   

Pośród trudności, jakim trzeba stawić czoła, poważne miejsce zajmuje laicystyczna legislacja: "Dziś 

Kościoły i wspólnoty kościelne w Europie stoją w obliczu nowych, decydujących wyzwań, na które można 

dać skuteczną odpowiedź wyłącznie mówiąc jednym głosem. Myślę na przykład o wyzwaniach stawianych 

przez prawodawstwo, które w imię źle interpretowanej zasady tolerancji nie pozwala obywatelom na 

swobodne wyrażanie i praktykowanie w sposób pokojowy i uprawniony własnych przekonań religijnych".  

   

Chrześcijańskiej odpowiedzi domaga się ponadto sprawa migracji: „ Ponadto, wobec postawy, z jaką 

Europa zdaje się podchodzić do dramatycznej i często tragicznej migracji tysięcy ludzi uciekających przed 

wojną, prześladowaniami i nędzą, Kościoły i wspólnoty kościelne w Europie mają obowiązek współpracy, 

by promować solidarność i gościnność. Europejscy chrześcijanie są powołani do wstawiania się modlitwą i 

do aktywnego działania, aby wnosić dialog i pokój tam, gdzie trwają konflikty" (Franciszek, Przemówienie 

do Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Episkopatów Europy i Konferencji Kościołów Europejskich, 7 

maja 2015).  

   

b. Z satysfakcją należy zwrócić uwagę w tej dziedzinie na pozytywne znaczenie Przesłania Kościołów w 

Polsce w sprawie uchodźców, podpisane przez przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie 

Ekumenicznej oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego 

(30.06.2016). „Nie ulega wątpliwości - czytamy w tym przesłaniu - że rozwiązanie problemu migracyjnego 

w Polsce i w Europie wymaga współpracy ludzi dobrej woli na wielu płaszczyznach. Potrzebna jest hojność 

i roztropność, otwarcie serca i ustanowienie praw gwarantujących poszanowanie godności własnych 

obywateli i tych, którzy proszą o pomoc.  
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Chrześcijanie powinni dążyć do współpracy z odpowiednimi organami władzy państwowej i organizacji 

społecznych. Tylko szeroko zakrojona akcja humanitarna i uwzględnienie politycznych i ekonomicznych 

przyczyn istniejących trudności może doprowadzić do rzeczywistej poprawy sytuacji. Niech będzie ona 

również impulsem dla rozwoju wolontariatu, także na poziomie naszych parafii, aby skutecznie i 

odpowiedzialnie zaradzić rodzącym się problemom". Niestety, postawa krajów Grupy Wyszehradzkiej jest 

zdecydowanie przeciwna przyjmowaniu uchodźców do swoich państw, tłumacząc się niebezpieczeństwem 

terroryzmu. Chęcią zachowania chrześcijańskiej substancji tych krajów, wreszcie licznymi migrantami 

obecnymi już na ich terenie (np. ponad 1 mln Ukraińców w Polsce). Ponadto, kraje takie jak Polska 

podejmują pomoc ofiarom wojen w miejscu ich zamieszkania.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec warto zwrócić uwagę na to, że wszystkie ostatnie dokumenty i dyskusje ekumeniczne oscylują 

dookoła pojęcia wspólnoty (communio). Czym jest owa - ekumenicznie rozumiana - communio? Kard. W. 

Kasper odpowiadał: „W myśl Pisma i starokościelnej tradycji communio nie ma nic wspólnego ze wspólnotą 

w sensie emocjonalnej, familijnej bliskości nadrzędnej wspólnoty. Communio nie oznacza także 

uwspólnotowienia jako połączenia pojedynczych chrześcijan lub pojedynczych kościołów wyznaniowych w 

większą jednostkę kościelną. Communio nie powstaje „od dołu", lecz poprzez udział we wspólnych dobrach 

zbawienia. Jest ona communio w jednej Ewangelii, jednym Duchu, jednym Panu Jezusie Chrystusie, w życiu 

Boga, konkretnie w jednym chrzcie (1 Kor 12,13) i w jednym eucharystycznym ciele Pana, poprzez które 

jesteśmy członkami jednego eklezjalnego ciała Pana (1 Kor 10,16-17)".  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Józefie, synu Dawida, 19.3.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Józefie, synu Dawida. Ogłoszenie nadania sanktuarium św. Józefa tytułu 

„Bazyliki Mniejszej" (Poznań - 19.3.2017).  

   

Boża Opatrzność pozwala nam dzisiaj uczestniczyć w radosnej uroczystości. Tutejsze sanktuarium, będące 

najstarszą świątynią dedykowana w Polsce św. Józefowi - decyzją Ojca Świętego - otrzymuje tytuł 

Bazyliki Mniejszej. Do pięciu istniejących już tego rodzaju bazylik w Archidiecezji Poznańskiej (do których 

należą: Katedra Poznańska - od 1962 roku i Sanktuarium Matki Bożej na Świętej Górze k/Gostynia - od 

1970 roku; Fara Poznańska - od 2010; Kolegiata Leszczyńska - 2013; Kolegiata Szamotulska - 2014) 

dochodzi oto szóste miejsce szczególnej łaski, Bazylika Mniejsza św. Józefa w Poznaniu.  

   

W takiej chwili dzisiejsze czytania liturgiczne z uroczystości św. Józefa każą nam podjąć dwa tematy, 

najpierw temat roli św. Józefa w narodzinach Jezusa a następnie - czci, jaką z racji tejże roli winien On 

doznawać w tutejszej bazylice.  

   

1. ZADANIE ŚWIĘTEGO JÓZEFA (Mt 1,16.18-21.24a)  
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Pierwsza sprawa to rola jaką św. Józef odegrał w dziejach narodzin naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 

W tych dziejach osoba Józefa odgrywa rolę podporządkowaną. Pojawia się tam nie tyle ze względu na nią 

samą, ile raczej z uwagi na osobę Jezusa. Gdyby bowiem nie było Józefa, Jezus nie mógłby być uznany za 

potomka króla Dawida. Gdyby nie Józef, Jezus nie mógłby stać się zapowiadanym przez proroków 

Mesjaszem, pomazańcem Bożym.  

   

Gdyby nie Józef, Ewangelista nie mógłby nazwać narodzenia Jezusa słowem genesis, tj. „stanie się, 

narodzenie, początek". Słowem które najpierw nawiązuje do „początku" świata stworzonego przez Boga 

(por. Rdz 2,4; 5,1; 6,9) a następnie do początku nowego stworzenia, w którym Józef ma decydujący udział.  

   

a. Ten nowy początek, początek nowego stworzenia, dokonał się za przyczyną zaślubin Maryi z Józefem, 

które - zgodnie ze żydowskim zwyczajem - odbywały się w dwóch etapach. Pierwszy etap (quiddushim; 

uświęcenie poślubionej) polegał na zaręczynach, które - w sensie prawnym - czyniły narzeczonych mężem i 

żoną, choć młodzi dalej mieszkali osobno. Gdyby jednak mężczyzna umarł po zaręczynach, kobieta byłaby 

uważana za wdowę. Podobnie też, niewierność poślubionej w tym akcie narzeczonej była już traktowana 

jako cudzołóstwo (por. Pwt 22,23n).  

   

Drugi etap (nissu'im) następował po kilkunastu miesiącach w dniu, w którym uroczyście przeprowadzano 

małżonkę wieczorem - pośród radosnych pieśni, w świetle pochodni - do domu jej męża (Rdz 24,67; Pnp 

8,2). Tam następnie przez cały tydzień świętowano wesele.  

   

W tym tradycyjnym żydowskim porządku nastąpił jednak poważny zgrzyt. „Po zaślubinach Matki Jego, 

Maryi, z Józefem (quiddushim), wpierw nim zamieszkali razem (nissu'im), znalazła się brzemienną za 

sprawą Ducha Świętego". Powstała niezwykle kłopotliwa sytuacja. O ile bowiem wiara w bezpośrednią 

interwencję Boga (kata pneuma; apo tou pneumatos) w akt poczęcia wybranych osób (Izaaka, Jakuba, 

Samsona; Rz 4,18-21; Ga 4,21-31) była znana w Starym Testamencie, o tyle zjawisko dziewiczego poczęcia 

było nieznane (powie o tym dopiero grecki przekład Izajasza 7,14 [LXX] oraz apokryficzny Henoch 

Słowiański). O duchowym narodzeniu „z Boga" uczy później Ewangelista Jan: „Wszystkim tym jednak, 

którzy Je [Słowo] przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy 

ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili [ek Theou egennethesan]" (J 1,12-13), 

idzie tu jednak o duchowe odrodzenie człowieka a nie o dziewicze poczęcie.  

   

b. Tak więc - w związku z brzemiennością Maryi - Józef znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji. Co robić? 

Jaką podjąć decyzję? Z jednej strony wydawało się uzasadnionym podejrzenie o niedochowanie wierności 

narzeczonej, czego konsekwencje byłyby - według Prawa - bardzo surowe: „Jeśli dziewica została 

zaślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał z nią, oboje wyprowadzicie do bramy 

miasta i kamienować ich będziecie, aż umrą: młodą kobietę za to, że nie krzyczała będąc w mieście, a tego 

mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego. Usuniesz zło spośród siebie. Lecz jeśli mężczyzna znalazł 

na polu młodą kobietę zaślubioną, zadał jej gwałt i spał z nią, umrze sam mężczyzna, który z nią spał. 

Młodej kobiecie zaś nic nie uczynisz. Młoda kobieta nie popełniła przestępstwa godnego śmierci. [...] 

znalazł ją na polu, młoda kobieta zaślubiona krzyczała, a nikt jej nie przyszedł z pomocą" (Pwt 22,23-27).  
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Z drugiej jednak strony, Józef - znając Maryję - wcale nie podejrzewał Maryi o wiarołomstwo, lecz nie 

potrafił sobie wytłumaczyć w sposób naturalny tego, co się wydarzyło. Nie chciał jej skrzywdzić, nie chciał 

jej publicznie zniesławić. „Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na 

zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie" (Mt 1,18). Józef decyduje się więc na separację. Dlaczego 

Józef zdecydował się na separację? Prawdopodobnie dlatego, ponieważ był on „tak czysty emocjonalnie, że 

nie chciał nawet w najmniejszych sprawach zasmucić Dziewicy ani Jej skrzywdzić" - powie Jan 

Chryzostom (Homiliae.., 4,4; PG 57,45). Św. Bernard z kolei jest przekonany, że Józef - dzięki swej 

pokorze - „czuł się niegodnym pozostawania z Tą, która poczęła za sprawa Ducha Świętego" (Homilia 

super Cissus est, II,14; PL 183,68).  

   

c. Podjąwszy niewłaściwą decyzję, z racji której Jezus nie mógłby być uważany za „potomka Dawida", 

Józef we śnie zostaje skorygowany przez Boga: „Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we 

śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha 

Świętego jest to, co się w Niej poczęło" (Mt 1,20; apo Kyriou pneumatos - 2 Kor 3,18). Bez tego 

nadprzyrodzonego światła Józef nie byłby w stanie zrozumieć Bożych planów. Dopiero umocniony słowami 

anioła zrozumiał prawdę o niewypowiedzianym powołaniu swojej Małżonki.  

   

„Ty strapiony, nie wiedząc skrytej tajemnice,  

Myślisz zaraz opuścić swą oblubienicę;  

Lecz to wszystko inaczej Anioł we śnie głosi,  

Wesel się, mówi, nie bój, Panna Boga nosi"  

(pieśń: Józefie Święty z domu królewskiego).  

   

Tak to, Józef odczytał prawdę o swoim własnym powołaniu i „posłuszny Duchowi, odnalazł w Nim samym 

źródło miłości - swej oblubieńczej, męskiej miłości. Była to miłość większa od tej, jakiej mógł oczekiwać 

„mąż sprawiedliwy" wedle miary swego ludzkiego serca" (Redemptoris custos, 19).  

   

Anioł nazwał Józefa „synem Dawida". Jest to jedyny tekst Nowego Testamentu, w którym ten tytuł 

mesjański odnosi się do kogoś innego niż do Jezusa. Tytuł ten zakłada, że Józef - podobnie jak jego przodek 

Dawid - był człowiekiem po myśli Bożej (Dz 13,22). To właśnie dzięki temu tytułowi przysługującemu 

Józefowi również Jezus stawał się dziedzicem obietnic związanych z rodem królewskim. Dzięki temu 

tytułowi Maryja usłyszy słowa potwierdzające królewską rolę Jezusa: „Będzie On wielki i będzie nazwany 

Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na 

wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca" (Łk 1,32-33). Samo pochodzenie z Maryi nie dawałoby 

Jezusowi prawa do pochodzenia z rodu królewskiego. Jezus mógł zostać uznany za potomka Dawida tylko 

po linii ojca. Tylko dzięki niemu Zbawiciel został włączony do królewskiego rodu Dawida i mógł wypełnić 

wszystkie proroctwa mesjańskie (por. 2Sm 7,12nn; Jer 33,17).  
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W ten sposób Pan Bóg powierzył Józefowi tajemnicę na której wypełnienie oczekiwał od wielu pokoleń 

cały „dom Izraela". Dzięki światłu pochodzącemu z góry Józef odkrył tajemnicę, która całkowicie zmieniła 

jego życiowe plany. Dzięki jej odkryciu adoptował Jezusa, który „zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 

1,21).  

   

To także Józef nadał synowi Maryi imię, którego dawcą był sam Bóg. Było to wyrazem świadomości 

Józefa, że to dziecko jest darem Bożym i że on ma go wychowywać w ten sposób, by Jezus bardziej 

wypełnił plany Boże, aniżeli pragnienia i ambicje swoich rodziców. Dzięki nadaniu Jezusowi jego imienia, 

w świetle żydowskich obyczajów, ojcostwo Józefa - choć nie dotyczyło fizycznej prokreacji - stało się 

ojcostwem rzeczywistym a nie tylko pozornym.  

   

„Zbudziwszy się ze snu (apo tou hypnou), Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją 

Małżonkę do siebie..." (Mt 1,24-25). Inaczej mówiąc, przyjął za swoje to, co było Boże. Stał się kimś więcej 

niż ojczymem. To właśnie on - jako przybrany ojciec - będzie kształtował ludzki charakter Jezusa i 

przygotowywał go do wypełnienia misji Sługi Pańskiego. Cieśla z Nazaretu okazał się doskonale 

posłusznym Bogu. On „wbrew nadziei uwierzył nadziei" a jego wiara objawiła się na miarę wiary 

Abrahama. Na miarę wiary Maryi.  

   

d. Od czasów świętego Józefa „warunki życia bardzo się zmieniły, a z tym zaszły znaczne postępy w 

technice, społeczeństwie i kulturze. Nie możemy się nimi zadowolić. Zawsze muszą iść z nimi w parze 

postępy moralne, jak troska, ochrona i pomoc dla rodziny, gdyż wielkoduszna, nierozerwalna miłość 

mężczyzny i kobiety to istotne ramy i podstawa ludzkiego życia w jego rodzeniu się, wzrastaniu i 

naturalnym kresie. Tylko tam, gdzie istnieją miłość i wierność, rodzi się i trwa prawdziwa wolność. Dlatego 

Kościół domaga się odpowiednich środków ekonomicznych i socjalnych, by kobieta w pełni realizowała się 

w domu i pracy; by państwo dawało zdecydowane poparcie mężczyźnie i kobiecie zawierającym 

małżeństwo i tworzącym rodzinę; by bronić życia jako świętego i nienaruszalnego od chwili poczęcia; by 

rodzeniu dzieci przyznać godność, wartość i poparcie na płaszczyźnie prawnej, społecznej i ustawodawczej. 

Dlatego Kościół przeciwstawia się wszelkim formom negowania życia ludzkiego i popiera wszystko, co 

sprzyja naturalnemu porządkowi instytucji rodziny" (Benedykt XVI, Homilia na poświęcenie Sagrada 

Familia, Barcelona, - 8.11.2010).  

   

2. BASILICA MINOR  

   

A teraz czas na drugi temat, czyli na cześć do św. Józefa, do której pomnożenia może znacząco przyczynić 

się tutejsza Bazylika Mniejsza. Na tę cześć wskazuje z pewnością już sama nazwa. „Bazylika" bowiem to 

dom „króla". Tego rodzaju nazwa - na określenie świeckiej budowli służącej do publicznych zgromadzeń, 

przede wszystkim do zgromadzeń związanych z wymiarem sprawiedliwości - jest starsza niż 

chrześcijaństwo. Etymologicznie rzecz biorąc pochodzi ona od greckiego słowa basileus, tzn. „król". 

Bazylika więc to inaczej mówiąc „aula królewska". W czasach republikańskiego Rzymu tego typu budowle 

służyły nie tylko jako trybunał, ale także jako centrum załatwiania spraw publicznych (res publica), centrum 

transakcji handlowych, uchwał politycznych, przemówień oratorów.  
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a. Odkąd w 313 roku - wraz z Edyktem Mediolańskim - cesarz Konstantyn zapewnił wolność kultu 

chrześcijańskiego, rozpoczęto budowanie kościołów, które swoją architekturą, imponującą wielkością i 

przestronnością nawiązywały do dawnych rzymskich bazylik, tym razem przeznaczonych już nie dla 

ziemskiego pana (dominus), lecz dla niebiańskiego Króla (Basileus).  

W średniowieczu „bazylikami" zaczęto nazywać tylko niektóre kościoły, będące siedzibą dostojników 

kościelnych wysokiej rangi. Pośród tychże wyróżniono najpierw tzw. Bazyliki Większe (basilica maior), 

czyli kościoły zarezerwowane dla samego papieża.  

b. Z czasem pojawił się także tytuł „Bazyliki Mniejszej". Po raz pierwszy taki tytuł nadał papież Pius VI 

kościołowi św. Mikołaja w Tolentino w 1783 roku. Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów - zatytułowany Domus Ecclesiae (9.11.1989) - wspomina, iż papieże obdarzają tym tytułem 

kościoły wyróżniające się wartością kulturową i duszpasterską, posiadające ściślejszy związek z katedrą św. 

Piotra na Watykanie.  

   

Takim tytułem są obdarzone znaczniejsze kościoły katedralne, kolegiackie i klasztorne. W chwili obecnej w 

Polsce tym przywilejem cieszy się 141 kościołów, w tym:  

   

 11 bazylik archikatedralnych, 

 10 bazylik katedralnych, 

 5 bazylik konkatedralnych, 

 25 bazylik kolegiackich, 

 90 innych, znaczące kościołów.  

   

c. Kongregacja Obrzędów stawia tym kościołom wysokie wymagania. Słowo Boże winno być tam 

przepowiadane z wszelką starannością i głębią. Ciesząc się ustaloną sławą - z powodów historycznych lub 

religijnych, bądź też z racji obecności w nich słynącego cudami obrazu - Bazyliki Mniejsze winny 

charakteryzować się dbałością o kult, który jak najdokładniej winien odpowiadać przepisom liturgicznym. 

Sprawowanie liturgii - a zwłaszcza Eucharystii - winno być wzorem dla innych kościołów, także pod 

względem czynnego uczestniczenia wiernych, do czego winni oni być przygotowywani przez konferencje 

liturgiczne. Kościoły te winny być ośrodkami pulsującymi aktywnym życiem duszpasterskim, szerszą 

dostępnością do Eucharystii, do sakramentu pokuty i pojednania oraz innych sakramentów. Z tej racji winny 

one dysponować większą ilością spowiedników, którzy byliby dostępni dla penitentów.  

   

W bazylikach takich powinna mieć miejsce wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu. Wierni winni 

mieć tam możliwość czynnego uczestnictwa w recytacji Jutrzni i Nieszpór. W okresie zaś Wielkiego Postu 

bazylika taka winna - rzymskim zwyczajem - stawać się kościołem stacyjnym.  

   

Nie może w niej zabraknąć dobrze przygotowanej schola cantorum, która swoim śpiewem i muzyką 

towarzyszyłaby wiernym podczas liturgii. W bazylikach, w których często gromadzą się obcokrajowcy 

należy przygotować wiernych do łacińskich śpiewów Credo i Pater noster oraz najprostszych melodii 

śpiewu gregoriańskiego, właściwych rzymskiej liturgii. Samej zaś liturgii winien towarzyszyć wzorowy 

śpiew wiernych. Bazylika winna być otwarta przez cały dzień i wyposażona w stałych przewodników.  



1812 
 

   

Każdego roku należy celebrować w niej:  

   

 święto Katedry św. Piotra (22 lutego),  

 uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca),  

 rocznicę wyboru lub inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego.  

   

d. Poza wymienionymi rozlicznymi obowiązkami, Bazylika Mniejsza cieszy się też określonymi 

przywilejami. Tak np. na szatach liturgicznych, chorągwiach i pieczęci bazyliki można umieścić znaki 

papieskie (czyli skrzyżowane klucze). Na frontonie kościoła winny znaleźć się symbole papieskie lub 

Stolicy Apostolskiej.  

   

Wierni, którzy pobożnie nawiedzą tę świątynię i będą w niej uczestniczyć w świętej liturgii lub 

przynajmniej odmówią „Ojcze nasz" i „Wierzę w Boga" pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, 

Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego) mogą tutaj uzyskać odpust zupełny w następujące 

dni:  

   

 w dzień wspomnienia nadania tytułu i godności Bazyliki Mniejszej (28 listopada), 

 w rocznicę poświęcenia tejże bazyliki (21 czerwca), 

 w dzień liturgicznej celebracji tytułu kościoła (19 marca), 

 w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), 

 raz w roku w dzień ustalony przez ordynariusza miejsca (16 lipca), 

 raz w roku w dzień dowolnie wybrany przez samego wiernego.  

   

W tym szczególnym momencie nadania temu kościołowi tytułu bazyliki Mniejszej pragnę jak najserdeczniej 

podziękować Ojcu Świętemu Franciszkowi za jego życzliwość dla tutejszego kościoła. Ojcu Prowincjałowi i 

wszystkim Ojcom bardzo dziękuję za wszystkie starania, jakich podjęli się w celu nadania honorowego 

tytułu tutejszemu kościołowi.  

   

Tak więc, przed naszymi karmelitami pojawił się szereg nowych obowiązków. Życzę więc wszystkim 

pracującym tutaj kapłanom wielu Bożych błogosławieństw dla jak najstaranniejszego wypełnienia waszych 

zadań duszpasterskich związanych z tytułem „Bazylika Mniejsza". Na większą chwałę i cześć św. Józefa.  

   

ZAKOŃCZENIE  
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Dziękując Panu Bogu za dar uczestnictwa w tym podniosłym dniu, który wpisuje się złotymi zgłoskami w 

wielowiekową historię Poznania, życzę wszystkim, którzy nawiedzają i będą nawiedzać tę nową Bazylikę 

Mniejszą Archidiecezji Poznańskiej, aby stali się jak najgorliwszymi czcicielami Patrona tego miejsca.  

 

„A gdy nastąpi ostatnia godzina, 

Sprowadź nam z Matką kochanego Syna, 

Żebyśmy przy nich szczęśliwie skonali, 

Duszę oddali"  

(pieśń: Józefie Święty z domu królewskiego)  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 25-lecie Diecezji Legnickiej, 25.3.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Dla pomnożenia duchowego dobra Kościoła i społeczeństwa. 25-lecie powstania 

Diecezji Legnickiej (Katedra Legnicka - 25.3.2017).  

   

W dniu dzisiejszym pragniemy uwielbić Boga i złożyć Mu dziękczynienie za podwójną uroczystość. Za 

uroczystość Zwiastowania Pańskiego i ściśle z nią związaną 25. rocznicę ustanowienia Diecezji Legnickiej. 

W takim kontekście wypada powiedzieć kilka słów o tych dwóch sprawach.  

   

   

1. TAJEMNICA ZWIASTOWANIA  

   

Najpierw o znaczeniu uroczystości Zwiastowania Pańskiego dla wiary każdego z nas. Jakże wzniośle tę 

tajemnicę wysławia grecki tekst Akatystu:  

   

„Archanioł z nieba posłan był, by witaj Matce Boga rzekł.  

A kiedy ujrzał, że na jego bezcielesny głos bierzesz na siebie ciało, Panie,  

stanął w zachwycie wołając do Niej:  

   

Witaj, gwiazdo Słońce nam ukazująca,  

Witaj, łono Boskiego wcielenia,  

Witaj, przez którą stworzenie się odnawia,  
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Witaj, przez którą Stwórca dzieckiem się staje.  

Witaj, Oblubienico Dziewicza"  

(Akatyst, Stasis I)  

   

Konsekwencje tego wydarzenia przedstawił w uderzających paradoksach papież Leon w liście do Flawiana, 

biskupa Konstantynopola:  

   

„niewidzialny w swojej naturze stał się widzialny w naszej;  

niepojęty chciał być ogarniony;  

istniejący przed wiekami zaczął istnieć w czasie; [...]  

a nieśmiertelny poddał się prawom śmierci"  

(O Eutychesie, 4).  

   

W tajemnicy Zwiastowania Syn Boży - przez swoje Wcielenie - zjednoczył się z każdym człowiekiem. Stał 

się podobnym do każdego z nas we wszystkim - oprócz grzechu. Ludzkimi rękami pracował, ludzkim 

umysłem myślał, ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał. Stał się prawdziwie jednym z nas. Dlatego 

kto przyjmuje tajemnicę Wcielenia, ten może też dostrzec piękno człowieczeństwa zamierzone przez 

Stwórcę.  

   

Wcielenie stało się początkiem całego dzieła Odkupienia. Bez Wcielenia nie byłoby Bożego Narodzenia, nie 

byłoby publicznej działalności Jezusa i w końcu nie byłoby także Jego śmierci i zmartwychwstania. Nie 

byłoby zbawienia.  

   

Co zaś dotyczy Maryi, to wspomnianą uroczystość obchodzimy jako święto nowej Ewy, posłusznej i 

wiernej Dziewicy, na którą zstąpił Duch Święty. A podobnie jak słońce, mgła i cień zstępując na osobę i 

oplótłszy ją całą nie wyrządzają jej żadnej szkody, w niczym jej nie naruszając - tak też stało się z Maryją. 

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.  

   

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski" (Łk 1,28), czyli „napełniona Chrystusem". Ty nie istniejesz dla siebie 

samej, ale dla Zbawiciela. Tyś zwrócona całą swoją osobowością do Syna, dlatego jesteś i będziesz na 

zawsze niedościgłym wzorem naszego zwracania się ku Chrystusowi, a przez Niego ku Ojcu i Duchowi 

Świętemu.  
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2. KOŚCIÓŁ POWSZECHNY A PARTYKULARNY  

   

Gdy zaś idzie o drugą sprawę, czyli o rocznicę ustanowienia diecezji, to wypada najpierw zwrócić uwagę na 

to, że dla czasów nam współczesnych Kościół znaczy tyle samo, co Chrystus dla Jemu współczesnych 

czasów. Kościół bowiem jest obecnością tego, co Boże, w zmysłowej formie (J. Ratzinger, Lud i Dom Boży 

w nauce św. Augustyna o Kościele, 88).  

   

W Kościele działa ten sam Duch Święty, który sprawił, iż Maryja stała się Matką Chrystusa i Matka 

Kościoła. Współpracując z tym Duchem apostołowie przemówili do ludzi różnymi językami, aby otworzyć 

dla całej ludzkości świetlistą drogę, aby odkryć to, co najlepsze w człowieku. By odkryć przed nami naszą 

najlepszą część. By odkryć powołanie do prawdy i miłości.  

   

I tak, od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół mówi różnymi językami, dzięki czemu jest „powszechną wspólnotą 

uczniów Pana, uobecniającą się i działającą pośród różnych osób, grup, czasów i miejsc". Kościół 

powszechny nigdy nie pozostaje więźniem granic politycznych, rasowych ani kulturalnych. Nie można go 

utożsamiać z państwami, ani z federacjami państw, bo jego jedność jest innego rodzaju. Jest to jedność 

przekraczająca wszystkie ludzkie granice.  

   

„Wśród tych wielu konkretnych form zbawczej obecności jedynego Kościoła Chrystusa, istnieją 

rzeczywistości, które są same w sobie Kościołami, ponieważ mimo że są partykularne, uobecnia się w nich 

Kościół powszechny z wszystkimi swoimi istotnymi elementami. Są one ukształtowane ‘na obraz Kościoła 

powszechnego', i każdy z nich ‘stanowi część Ludu Bożego, powierzoną pasterskiej trosce biskupa i 

współpracujących z nim kapłanów' " (Kongregacja Nauki Wiary. Communionis notio, 7, List do biskupów 

Kościoła katolickiego na temat niektórych aspektów Kościoła rozumianego jako communio - 28.05.1992). 

W każdym Kościele partykularnym (w każdej diecezji) „jest prawdziwie obecny i działa Jeden, Święty, 

Katolicki i Apostolski Kościół Chrystusowy". Ten jeden i jedyny Kościół powszechny rodzi Kościoły 

partykularne [diecezje] jako córki, wyrażając się w nich i będąc matką Kościołów partykularnych 

(Communionis notio, 9).  

   

Ukształtowanie Kościoła partykularnego na obraz Kościoła powszechnego nie czyni partykularnego 

Kościoła [diecezji] samowystarczalnym. Gdy w Kościele partykularnym ulega osłabieniu rzeczywista 

komunia z Kościołem powszechnym oraz z jego żywym i widzialnym centrum, wtedy też ulega zachwianiu 

jego jedność wewnętrzna, a ponadto naraża się on na niebezpieczeństwa utraty wolności wobec różnych sił 

pragnących go sobie podporządkować i wykorzystać (por. Communionis notio, 8).  

   

   

3. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
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W Polsce ten proces narodzin Kościołów partykularnych z Kościoła powszechnego nie jest niczym nowym. 

Historyk, ks. prof. Bolesław Kumor dzieli historię ewolucji struktur administracyjno-terytorialnych Kościoła 

katolickiego w Polsce aż na siedem okresów (Kumor 1969), wyznaczonych cezurami znaczących wydarzeń 

historycznych. Mówi o strukturach właściwych dla:  

   

- Polski niepodległej (lata 968-1772/1795),  

- okresu rozbiorów (lata 1772/1795-1918),  

- okresu międzywojennego (lata 1918-1939,  

- okupacji hitlerowskiej (lata 1939-1945),  

- pierwszego okresu Polski Ludowej (lata 1945-1972),  

- drugiego okresu Polski Ludowej (lata 1972-1992,  

- czasu polskiej transformacji (lata od 1992 -).  

   

Tę ostatnią, siódmą zmianę granic metropolii i diecezji umożliwiły przemiany polityczne w naszej 

ojczyźnie. Dokonała się ona właśnie w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, dnia 25 marca 

1992 roku, o godz. 12.00 w Gnieźnie, gdzie weszła w życie bulla cyrkumskrypcyjna Ojca Świętego Jana 

Pawła II zatytułowana Totus Tuus Poloniae populus (tzn. Cały Twój lud w Polsce). Bulla ta dokonała 

reorganizacji terytorialnej Kościoła katolickiego w obecnych granicach Polski. Była to największa 

reorganizacja Kościoła katolickiego w Polsce od 1945 roku. W konsekwencji głównej zasady bulli - jaką 

było „zbliżenie biskupów do wiernych" - doszło do znacznego pomniejszenia powierzchni terytorialnej 

dawnych archidiecezji i diecezji. Powołano wówczas 13 nowych diecezji, między innymi także diecezję 

legnicką.  

   

Organizacja ta miała na celu „pełniejsze dostosowanie misji Kościoła ... do warunków i wymagań, jakie 

stawiają czasy, w których żyjemy i w których wypadnie żyć następnym pokoleniom naszej ojczystej ziemi" 

(List Ojca świętego Jana Pawła II do Kościoła w Polsce, 3). Tę celowość Jan Paweł II jeszcze mocniej 

uwypuklił z okazji 10-lecia utworzenia nowych diecezji: „Wierni świeccy w Polsce, w okresie drugiej 

połowy minionego stulecia, dali wiele dowodów ofiarności i szczerego przywiązania do Kościoła. Proszę 

Boga, aby kontynuowali te dobrą tradycję i z nowym zaangażowaniem podejmowali ewangeliczne zadania, 

zajmując w Kościele i w życiu społecznym należne miejsce - miejsce, jakie przysługuje im z tytułu 

właściwego im powołania i na mocy sakramentów świętych. Niech przykład i zachęta pasterzy pobudza 

apostolat świeckich i ożywia współpracę wiernych w kształtowaniu nowego oblicza Kościoła na początku 

trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa" (Watykan, Aula Pawła VI - 9.03.2002).  

   

Utworzenie przez świętego Jana Pawła II Diecezji Legnickiej stało się - między innymi - impulsem do 

zebrania, przemyślenia i uporządkowania tego wszystkiego, co u schyłku XX wieku wypracowali duchowni 

i świeccy z wielkiej obszarowo Archidiecezji Wrocławskiej.  
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a. BISKUP TADEUSZ RYBAK (1992-2005)  

   

Tę misję Ojciec Święty powierzył księdzu biskupowi Tadeuszowi Rybakowi - jednemu z wrocławskich 

biskupów pomocniczych - który został mianowany biskupem legnickim. Od samego początku wspierał go w 

tej misji biskup pomocniczy Adam Dyczkowski.  

   

Patronami nowej diecezji zostali święci apostołowie Piotr i Paweł - patronowie centralnego kościoła 

Legnicy, który został podniesiony do rangi kościoła katedralnego.  

   

Jakie ważniejsze dokonania Diecezji Legnickiej miały miejsce za czasów pasterzowania biskupa Rybaka? 

Jedną z najwcześniejszych jego decyzji było erygowanie Caritas Diecezji Legnickiej (16 kwietnia 1992 

roku). Okazją do integrowania wiernych nowej diecezji ze swoim pasterzem stała się peregrynacja kopii 

cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W listopadzie 1992 roku ukazał się pierwszy numer 

Legnickich Wiadomości Diecezjalnych, pisma urzędowego legnickiej Kurii Biskupiej.  

   

W roku 1993 biskup erygował Wyższe Seminarium Duchowne, afiliowane do Papieskiego Wydziału 

Teologicznego we Wrocławiu. Czasochłonne i kosztowne prace adaptacyjne podjęte w zniszczonym 

budynku przeznaczonym na seminarium spowodowały, iż pierwsza inauguracja roku akademickiego 

nastąpiła 17 listopada 1993 roku. Pamiętam z jaką dumą biskup Tadeusz oprowadzał mnie po tym gmachu.  

   

W tym samym roku w Legnicy utworzono filię Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, 

umożliwiając tym samym osobom świeckim i zakonnym podjęcie stacjonarnych studiów magisterskich z 

zakresu filozofii i teologii. Rok 1993 to również moment powołania Rady Kapłańskiej i Kolegium 

Konsultorów.  

   

Od 3 września 1993 roku rozpoczęto kolportaż tygodnika Niedziela z własną edycją diecezjalną. Jesienią 

roku 1994 ksiądz biskup erygował Diecezjalne Studium Organistowskie. Następnie - 7 października - 

podczas wizyty w Watykanie przekazał zaproszenie dla papieża Jana Pawła II do odwiedzenia Diecezji 

Legnickiej.  

   

Jednym z ostatnich wydarzeń roku 1994 było ogłoszenie nominacji na biskupa pomocniczego dla diecezji 

legnickiej, którym - z woli papieża - został ks. dr Stefan Regmunt (3.12.1994).  

   

5 stycznia 1996 roku, podczas audiencji u Ojca Świętego w Watykanie papież pobłogosławił kopię ikony 

Matki Bożej z Krzeszowa, która od 25 marca uroczyście nawiedzała wszystkie kościoły diecezji.  
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Od 10 do 28 lipca 1996 roku z kolei - w wybranych kościołach diecezji - miało miejsce nawiedzenie 

peregrynującej po Polsce figury Matki Bożej Fatimskiej.  

   

Rok 1996 to czas powołania do istnienia Akcji Katolickiej. Ponadto - w listopadzie 1996 roku - ukazał się 

pierwszy numer serii wydawniczej Biblioteka Diecezji Legnickiej.  

   

Na czas pasterzowania księdza biskupa Rybaka przypada rzecz wielkiej wagi, pielgrzymka papieska (2 

czerwca 1997 roku). Uroczystą Msza święta pod przewodnictwem Ojca Świętego na byłym lotnisku 

wojskowym w Legnicy, gdzie zgromadziło się kilkaset tysięcy wiernych dała okazję Ojcu Świętemu do 

wypowiedzenia znaczących słów: „Pamiętamy, że Legnica to miejsce historyczne - miejsce, na którym 

książę piastowski Henryk Pobożny, syn św. Jadwigi, stawił czoło najeźdźcom ze Wschodu - Tatarom - 

wstrzymując ich groźny pochód ku Zachodowi" (Jan Paweł II, Homilia, 2.06.1997). Podczas tej Eucharystii 

papież ukoronował też XIII - wieczną cudowną ikonę Matki Bożej Łaskawej z sanktuarium krzeszowskiego.  

   

W następnym roku odbyło się w Krzeszowie uroczyste ogłoszenie pierwszej bazyliki mniejszej Diecezji 

Legnickiej (29 sierpnia 1998). Przy tej okazji abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, odsłonił 

przed katedrą legnicką pomnik Jana Pawła II. Podniosłym wydarzeniem upamiętniającym pobyt papieża w 

Legnicy było poświęcenie Biblioteki im. Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym (2 czerwca 

1998). W tym samym 1998 roku - w dniach od 2 do 3 października - odbył się pierwszy Diecezjalny 

Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Legnickiej.  

   

Rok 1999 z kolei to czas przeprowadzenia I Kongresu Osób Niepełnosprawnych, który się odbył w dniach 

28-29 sierpnia. 5 września zaś 1999 roku - na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w 

Rogoźnicy - miało miejsce odsłonięcie popiersia księdza Władysława Błądzińskiego, męczennika, którego 

Jan Paweł II zaliczył do grona 108 błogosławionych męczenników faszyzmu.  

   

W roku 2000 powstały pomniki jubileuszowe, między innymi Dom Księży Emerytów im. św. Jadwigi 

Śląskiej.  

   

W roku 2002 - przeżywanym w duchu wdzięczności za 10 lat istnienia diecezji - miało miejsce nadanie 

tytułu bazyliki mniejszej świątyni pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu.  

   

Tego samego roku - dnia 6 września - biskup powołał do istnienia Diecezjalne Centrum Edukacyjne w 

Legnicy a z końcem roku wydano pierwszy egzemplarz periodyku naukowego Perspectiva - Legnickie 

Studia Teologiczno-Historyczne.  
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25 marca 2003 roku powołano do istnienia Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej  

   

Ważnym wydarzeniem roku 2004 - w kontekście wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej - była 

peregrynacja relikwii patronów Polski, świętych Wojciecha i Stanisława.  

   

W tym samym roku nastąpiły zasadnicze zmiany terytorialne w diecezji legnickiej. Od 25 marca - na mocy 

konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Multos fructus spiritales - została erygowana Diecezja Świdnicka, do 

której zostało włączonych 8 dekanatów z terenu Diecezji Legnickiej (24 lutego 2004).  

   

b. BISKUP STEFAN CICHY (2005-2014)  

   

W roku 2005 Jan Paweł II przyjął rezygnację biskupa Rybaka z funkcji biskupa legnickiego ze względu na 

osiągnięcie wieku emerytalnego i równocześnie mianował biskupem legnickim biskupa Stefana Cichego, 

dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej. Jego ingres odbył się dnia 30 kwietnia 

2005 roku.  

   

Jednym z pierwszych postanowień nowego biskupa był Dekret w sprawie przyjmowania Komunii Świętej 

pod obiema postaciami. Jego decyzją została też powołana redakcja diecezjalnej edycji tygodnika Gość 

Niedzielny.  

   

W roku 2006 - w dniach od 30 marca do 2 kwietnia - miała miejsce peregrynacja relikwii bł. ks. Wincentego 

Stefana Frelichowskiego - patrona polskich harcerzy.  

   

2 kwietnia 2006 roku grupa katolików świeckich zainicjowała „Legnicki Rok Jana Pawła II", w którego 

ramach odbywały się comiesięczne spotkania poświęcone refleksji nad encyklikami papieża Polaka. Dnia 21 

października 2006 roku zainaugurowano też „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II".  

   

Następny rok to peregrynacja relikwii św. Dominika Savio - 10 i 11 października 2007 roku - którego bp 

Cichy ogłosił patronem ministrantów i lektorów Diecezji Legnickiej. Ten rok wiąże się też z ważnym 

wydarzeniem, a mianowicie z początkiem I Synodu Diecezji Legnickiej.  

   

W tym też roku księdza biskupa Stefana Regmunta ogłoszono biskupema diecezjalnym diecezji 

zielonogórsko-gorzowskiej (29 grudnia 2007).  
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W następnym roku ogłoszono księdza Marka Mendyka biskupem pomocniczym Diecezji Legnickiej. Jego 

święcenia biskupie miały miejsce w katedrze legnickiej dnia 31 stycznia 2009 roku. Były to pierwsze 

święcenia biskupie w historii piastowskiej Legnicy.  

   

25 marca 2009 roku - w Ośrodku Edukacyjno-Opiekuńczym „Samarytanin" Caritas Diecezji Legnickiej - 

otworzono „Okno Życia". W ramach Światowego Dnia Młodzieży odbyło się diecezjalne spotkanie 

młodzieży połączone z I Legnickim Marszem dla Życia (5 kwietnia 2009). Natomiast w dniach 29 i 30 

kwietnia diecezję legnicką nawiedził krzyż Światowych Dni Młodzieży.  

   

Z okazji przeżywanego w Kościele katolickim Roku Kapłańskiego odbyła się w diecezji peregrynacja figury 

oraz relikwii serca św. Jana Marii Vianneya (od 6 kwietnia do 27 maja). Z kolei, dnia 13 czerwca 

sanktuarium krzeszowskie stało się miejscem III Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Liturgicznej.  

   

W roku 2010 pojawiły się pierwsze owoce synodu diecezjalnego. Zaczęła obowiązywać Instrukcja 

katechetyczno-pastoralna w sprawie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania w diecezji 

legnickiej. Dnia 11 marca 2011 roku zainaugurował swoją działalność Społeczny Ruch Świętowania 

Niedzieli.  

   

Tego roku miało również miejsce nadanie tytułu bazyliki mniejszej kościołowi pw. Świętych Erazma i 

Pankracego w Jeleniej Górze.  

   

c. BISKUP ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI (2014-)  

   

W związku z ukończeniem 75. roku życia, nastąpiła rezygnacja biskupa Stefana Cichego z urzędu biskupa 

legnickiego (16 kwietnia 2014 roku). Tego samego dnia miało miejsce mianowanie księdza biskupa 

Zbigniewa Kiernikowskiego biskupem legnickiem. Jego uroczysty ingres do katedry legnickiej nastąpił dnia 

28 czerwca.  

   

Dnia 10.04.2016 biskup Kiernikowski ogłasza publicznie komunikat o wydarzeniu posiadającym znamiona 

cudu eucharystycznego. Dnia 2.07.2016 z kolei przewodniczy nabożeństwu ekspiacyjnemu w legnickiej 

katedrze, z uroczystym ukazaniem relikwii Ciała Pańskiego przy licznym udziale wiernych.  

   

Na skutek powstania Diecezji Legnickiej w jej życiu pojawiły się wydarzenia cykliczne, takie jak: 

pielgrzymka Żywego Różańca do Krzeszowa. pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Krzeszowa. 

Spotkania Młodych (obecnie na Legnickich Polach). Jak Kongres Rodzin. Rozwija się bliski sercu księdzu 

biskupa Zbigniewa Neokatechumenat.  
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ZAKOŃCZENIE  

   

Co jest symptomatyczne, każdy z trzech dotychczasowych biskupów legnickich żywił te samą inklinację do 

spraw liturgicznych. Każdy z nich kładł wielki nacisk na sprawowaną liturgię. Efekty tej inklinacji można 

obserwować w każdej części diecezji.  

   

Na koniec pewna obserwacja ogólniejszej natury. Droga Kościoła partykularnego msi zawsze odnosić się do 

drogi jednego i katolickiego Kościoła i z nią się harmonizować.  

   

Nie oznacza to, że jedność stworzona przez Ducha Świętego jest rodzajem ujednolicenia. Przeciwnie, model 

ujednolicenia reprezentuje wieża Babel (Rdz 11,1-9), usiłująca narzucić wszystkim tylko jeden język. W 

przypadku Pięćdziesiątnicy apostołowie mówią różnymi językami tak, że każdy może zrozumieć ich orędzie 

w swoim własnym języku. Jedność Ducha objawia się w różnorodności rozumienia. Kościół jest ze swej 

natury jeden i różnorodny i jako taki przeznaczony, aby żyć pośród wszystkich narodów i ludów, w 

najróżniejszych kontekstach społecznych.  

   

W ten sposób odpowiada On na swoje powołanie do bycia znakiem i narzędziem jedności całego rodzaju 

ludzkiego (Lumen gentium, 1). Tylko wtedy, kiedy Kościół pozostaje autonomiczny w stosunku do każdego 

państwa i do każdej kultury, tylko wtedy zawsze i w każdym miejscu Kościół może być prawdziwie 

katolickim i powszechnym domem dla wszystkich, w którym każdy może się odnaleźć.  

   

A zatem każdy, kto pragnie obecności Chrystusa w życiu ludzkości, ten nie znajdzie jej wbrew Kościołowi a 

jedynie razem z Kościołem. „Trwaj zatem mocno, trwaj w Kościele - uczy św. Ambroży. Trwaj mocno tam, 

gdzie Ja chcę ci się ukazać - tam trwam przy tobie. Gdzie jest Kościół, tam jest mocne oparcie twego serca. 

W Kościele są położone fundamenty twojej duszy".  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Niedziela Palmowa, 9.4.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy. Niedziela Palmowa (Katedra 

Poznańska - 9.4.2017)  

   

Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy,  

hołd Mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy.  

Hosanna, hosanna Synowi Bożemu!  

Hosanna, hosanna, cześć Zbawcy naszemu!  
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I oto następna Niedziela Palmowa naszego życia otwiera przed nami bramę Wielkiego Tygodnia, w którym 

to czasie Jezus zbliża się do końca swego ziemskiego życia. Podczas tej ostatniej pielgrzymki na święto 

Paschy wchodzi do Jerozolimy, aby tam zostać przybity do krzyża, umrzeć i zmartwychwstać dla nadziei 

ludzkości wszystkich czasów.  

   

W związku więc z tym rytmem Wielkiego Tygodnia chciałbym powiedzieć kilka słów o czterech sprawach: 

o drodze odbytej przez Jezusa, chrześcijanina, młodzież i drodze kościołów stacyjnych.  

   

1. DROGA JEZUSA  

Najpierw odbyta przez Pana Jezusa. „Trzy razy w roku zjawić się winien każdy twój mężczyzna przed 

Panem, Bogiem swoim" (Wj 23,17). Z tego nakazu trzykrotnego pielgrzymowania każdego roku do 

świątyni jerozolimskiej zwolnione były tylko kobiety, dzieci, niewolnicy, głuchoniemi, niedorozwinięci, 

ślepi, chromi oraz niezdolni do odbycia pieszej drogi. W przypadku żydowskich mieszkańców Galilei, 

wystarczyło udanie się do Jerozolimy raz w roku na święto Paschy. W przypadku Żydów mieszkający w 

odległych krajach diaspory, wystarczyła pielgrzymka na Paschę przynajmniej raz w życiu.  

   

Rodzice Jezusa zachowywali ten obyczaj i co roku chodzili do Jerozolimy na Święto Paschy (por. Łk 2,41). 

Także Jezus - po dojściu do wieku dojrzałości religijnej - z pewnością pielgrzymował każdego roku na 

święto Paschy. Ewangelia św. Łukasza wspomina Jego pierwszą pielgrzymkę w wieku lat dwunastu (Łk 

2,41-52). Później - w trakcie swej publicznej działalności - nasz Zbawiciel wielokrotnie pojawiał się w 

świątyni z okazji różnych świąt (J 2,13; 5,1; 7,14; 10,22; 12,12).  

   

Dla Niego - podobnie jak dla każdego Żyda - taka pielgrzymka była drogą do miejsca przebywania Jego 

niebieskiego Ojca (Łk 2,49). Ale Jezus nie udawał się do świątyni podobnie jak każdy inny Żyd. On szedł 

tam ze świadomością, iż kiedyś sam stanie się miejscem kultu, stanie się świątynią Ducha, zastępującą 

materialną świątynię w Jerozolimie. W rozmowie z Samarytanką zaznaczył: „nadchodzi godzina, kiedy ani 

na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. [...] Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, 

kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, [...] Bóg jest duchem: potrzeba 

więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie" (J 4,21.23-24). Po jego zmartwychwstaniu, 

sam Chrystus stanie się miejscem uwielbienia Boga.  

   

I oto właśnie nadeszła ta ostatnia pielgrzymka Jezusa. Jezus z Jerycha dociera do Betanii, oddalonej o 

niecałą godzinę drogi od Jerozolimy. Stamtąd - podobnie jak inni pielgrzymi - udał się do świątyni. I 

właśnie w tym czasie Jego podróż - która z punktu widzenia żydowskiego Prawa nie miała w sobie nic 

niezwykłego - zamieniła się w królewski tryumf. „Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: Powiedzcie 

Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy" (Mt 

21,4-5). W ten sposób witano w Świętym Mieście nadchodzącego Mesjasza, który zdołał przekonać do 

siebie wielu zwyczajnych ludzi w Izraelu, bo oprócz dwunastu Apostołów, szło za Nim „całe mnóstwo 

uczniów" (Łk 19,37), którzy niedwuznacznie dawali do zrozumienia, że w Jezusie widzą Mesjasza. 

Jezusowi składano królewski hołd. „A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z 

drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna 

Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! Gdy 
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wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: "Kto to jest?" A tłumy odpowiadały: "To jest 

prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei"" (Mt 21,8-11). Kiedy więc faryzeusze zażądali od Niego, ażeby uciszył 

tłum, odpowiedział: „Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą" (Łk 19,40). Prawdopodobnie miał On na myśli 

kamienie murów świątyni jerozolimskiej, zbudowane z myślą o Jego nadejściu.  

   

Wjeżdżając do Miasta Jezus wiedział, że idzie na śmierć oraz że na tej ziemi nie otrzyma korony 

królewskiej, ale koronę cierniową. „Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani nie cofnąłem!" (Iz 

50,5) - powie o Nim prorok. Wśród uniesienia uczniów, tylko On jeden znał do końca swoją przyszłość. On 

jeden przenikał do końca myślami to, co napisali o Nim prorocy.  

   

   

2. DROGA CHRZEŚCIJANINA  

   

a. A dzisiaj to my przeżywamy Niedzielę Palmową, która nam tamten wjazd Jezusowy do Jerozolimy 

przypomina i uobecnia. W liturgicznym obrzędzie odtwarzamy to wszystko, co mówili i uczynili uczniowie 

Jezusa oraz rzesza na owej drodze, która wiodła spoza Góry Oliwnej do Miasta. Trzymając w ręku ozdobne 

palmy, oddajemy pokłon przychodzącemu Panu. Biegniemy Mu na spotkanie z hymnem i pieśnią 

uwielbienia, wołając radośnie: „Niech będzie Pan błogosławiony".  

   

Czy jest w tym coś więcej niż tylko ceremonia, tylko piękny zwyczaj? Owszem, nasza dzisiejsza procesja 

Niedzieli palmowej pragnie stać się ilustracją czegoś głębszego. Pragnie stać się obrazem naszej duchowej 

pielgrzymki ku Bogu żywemu. To jest właśnie nasza wędrówka, do której zaprasza nas Jezus: „biegnijmy i 

my razem z Chrystusem, któremu spieszno na mękę - mówi św. Andrzej z Krety. Naśladujmy tych, co 

wyszli Mu na spotkanie, ale nie w ten sposób, by słać na drodze gałązki palm i oliwek oraz kłaść kosztowne 

szaty, lecz my sami, jak tylko możemy, rozścielmy się na ziemi w pokorze ducha i prostocie serca, abyśmy 

przyjęli nadchodzące Słowo i pochwycili Boga, który nigdzie nie daje się ująć. [...] A zatem siebie samych 

ścielmy przed Chrystusem, a nie tuniki, martwe gałęzie i łodygi krzewów tracących zieleń, gdy staną się 

pokarmem, i przez krótki tylko czas radujących oczy. Obleczmy się natomiast w Jego łaskę, czyli w Niego 

samego. [...] obmyci w zbawczych wodach chrztu osiągnęliśmy lśniącą biel wełny, ofiarujmy Zwycięzcy 

śmierci już nie gałązki palmowe, ale wieńce naszego zwycięstwa" (św. Andrzej z Krety, Kazanie IX na 

Niedzielę Palmową).  

   

b. Ale w jaki sposób możemy dotrzymać Mu kroku w Jego wstępowaniu do Boga? Czy to przypadkiem nie 

przekracza naszych sił? Tak, to jest ponad nasze możliwości. My sami z siebie jesteśmy zbyt słabi, aby 

wznieść nasze serce na wysokości Boga samego. Nie jesteśmy w stanie tego uczynić. To sam Pan Bóg - 

przez Chrystusa na krzyżu - musi nas pociągnąć ku górze i rozpocząć ten proces. On zstąpił aż do samego 

dna ludzkiej egzystencji, aby nas podźwignąć ku sobie.  

Człowiek bowiem znajduje się zazwyczaj w punkcie przecięcia dwóch pól grawitacyjnych. Istnieje najpierw 

siła grawitacji, która ściąga nas w dół (ku egoizmowi, kłamstwu i złu). Jest to siła ciążenia, która nas ściąga 

z wyżyn Boga. Lecz z drugiej strony istnieje siła grawitacyjna miłości Boga; bycie kochanym przez Boga i 

odpowiedź naszej miłości pociągająca nas w górę. Człowiek znajduje się pośrodku tych dwóch sił 
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grawitacyjnych i wszystko zależy od naszej ucieczki z pola przyciągania zła oraz naszego pozwolenia na 

porwanie się sile grawitacji Boga, która podnosi nas w górę i daje nam prawdziwą wolność.  

Św. Augustyn stwierdził w pewnym momencie, iż popadłby w całkowitą rozpacz, gdyby nie spotkał 

Chrystusa, który może uczynić wszystko, czego my sami nie jesteśmy w stanie uczynić. Gdyby nie spotkał 

Chrystusa, który - w swojej miłości ukrzyżowanej - bierze nas za rękę i prowadzi ku górze (por. Benedykt 

XVI, Pozwólmy się pociągnąć mocą Bożą. 17.04.2011).  

   

3. DROGA MŁODZIEŻY  

   

Ale Niedziela Palmowa przypomina nam również trzecia drogę, drogę dzieci oddających hołd Jezusowi 

wjeżdżającemu do Jerozolimy. „Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie - widząc cuda, które uczynił, i dzieci 

wołające w świątyni: "Hosanna Synowi Dawida" - oburzyli się i rzekli do Niego: "Słyszysz, co one mówią?" 

A Jezus im odpowiedział: "Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie 

chwałę?" (Mt 21,15-16).  

   

Wjazd Jezusa do Jerozolimy to scena pełna światła radości i świętowania. Dlatego woła papież Franciszek: 

„Nigdy nie bądźcie ludźmi smutnymi: chrześcijanin nigdy nie może być smutny! Nie poddawajcie się 

zniechęceniu! Nasza radość nie podchodzi z posiadania wielu rzeczy, ale ze spotkania Osoby: Jezusa, który 

jest pośród nas. Radość nasza pochodzi z tego, że wiemy, iż będąc z Nim, nigdy nie jesteśmy sami, nawet w 

chwilach trudnych, nawet na drodze życia napotykamy problemy czy trudności, które wydają się nie do 

pokonania, a jest ich tak wiele! [...] Idźmy za Jezusem, towarzyszmy Mu, naśladujmy Jezusa, ale przede 

wszystkim wiedzmy, że to On nam towarzyszy i bierze nas na Swoje ramiona. To jest powód do naszej 

radości, nadziei, którą musimy wnosić w nasz świat. Nieśmy wszystkim radość wiary!" Istotnie, dzieci i 

młodzież zajmują ważne miejsce w świętowaniu wiary! To oni przynoszą nam radość wiary. To oni nam 

uświadamiają, że naszą wiarę powinniśmy przeżywać młodym sercem, bo z Chrystusem serce nigdy się nie 

starzeje! (por. Papież Franciszek, Niedziela palmowa - 24.03.2013).  

   

Z okazji dzisiejszej Niedzieli Palmowej - papież Franciszek zwraca się właśnie do młodych i mówi o ich 

miłości do Jezusa: „Mając żywo w pamięci nasze spotkanie podczas Światowego Dnia Młodzieży 2016 w 

Krakowie, wyruszyliśmy do następnego celu, którym jeśli Bóg pozwoli, będzie Panama w roku 2019. 

Bardzo ważne są dla mnie te chwile spotkania i dialogu z wami, i chciałem, aby proces ten przebiegał w 

zgodności z przygotowaniem kolejnego Synodu Biskupów, który jest poświęcony wam, młodym. [...]  

   

Drodzy młodzi, również Bóg na was patrzy i wzywa was, a kiedy to czyni, widzi całą miłość, jaką możecie 

zaoferować. Podobnie jak [Maryja] dziewczyna z Nazaretu, możecie udoskonalić świat, aby pozostawić 

ślad, który naznaczy historię, waszą historię i historię wielu innych ludzi. Potrzebuje was Kościół i 

społeczeństwo. Z waszym podejściem, z odwagą, którą macie, z waszymi marzeniami i ideałami, upadają 

mury bezczynności i otwierają się drogi, które prowadzą nas do lepszego, bardziej sprawiedliwego, mniej 

okrutnego i bardziej ludzkiego świata. [...] Dobrej pielgrzymki ku Światowemu Dniu Młodzieży 2019 (por. 

papież Franciszek, Orędzie papieża Franciszka do Młodych 2017 - 23 marca 2017).  

4. DROGA STACYJNA  
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Wreszcie, dnia 1. marca tego roku rozpoczęliśmy w Poznaniu naszą czwartą drogę, tj. wielkopostną drogę 

wytyczoną przez tzw. „kościoły stacyjne". Rozpoczęliśmy nasze wielkopostne czuwanie modlitewne, 

służące skuteczniejszemu przygotowaniu się do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Podjęliśmy 

starożytną praktykę, która zrodziła się w starożytnej Jerozolimie, w nawiązaniu do miejsc i czasów 

związanych z życiem i działalnością Jezusa a potem przeszła do Konstantynopola i Rzymu.  

Podjęcie tej praktyki w czasach współczesnych polecał nam list Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów z 1988 roku: „Zaleca się bardzo zachowywanie i rozwijanie tradycyjnej formy zgromadzenia 

Kościoła lokalnego na wzór rzymskich „stacji". Te zgromadzenia wiernych mogą się odbywać, zwłaszcza 

miastach biskupich, przy grobach świętych, w głównych kościołach lub sanktuariach, albo też częściej 

odwiedzanych w diecezji miejscach pielgrzymkowych" (List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt 

paschalnych, 16; z dnia 16.01.1988 roku).  

   

W tej praktyce brała udział swego czasu pani Hanna Suchocka, ówczesna ambasador Rzeczypospolitej przy 

Stolicy Apostolskiej. Ona też przyczyniła się do przeniesienia tego obyczaju na teren naszej Ojczyzny. 

Dzisiaj zaś - w Niedzielę Palmową - dotarliśmy w Poznańskiej Katedrze do ostatniej stacji. To tutaj kończy 

się pierwszy cykl poznańskiej peregrynacji po kościołach stacyjnych. Korzystając z tej okazji, pragnę jak 

najserdeczniej podziękować pani ambasador za jej cenną inicjatywę, która wzbogaciła nasz wielkopostny 

czas. Dziękuję też wszystkim, którzy każdego dnia, albo sporadycznie pielgrzymowali do kolejnych 

kościołów, aby uczestniczyć - indywidualnie lub wspólnotowo - w przygotowanych na ten moment 

specjalnych nabożeństwach. Relacje o tej nowej praktyce, które do mnie dotarły podnoszą na duchu. 

Pomimo nowości, wprowadzana praktyka zyskała sobie gorących zwolenników i całkowicie potwierdziła 

swoją wartość.  

   

   

ZAKOŃCZENIE  

Ogromnie cieszę się z tego i życzę, aby radość rodząca się ze spotkania z drogą Chrystusa podążającego na 

święto Paschy, połączyła się z radością drogi chrześcijanina, wielbiącego naszego Zbawiciela, oraz z 

radością młodych zdążających z entuzjazmem wiary swoją drogą, i radością z nowej praktyki kościołów 

stacyjnych, udzielając się nam wszystkim nie tylko we Wielkim Tygodniu, ale i w całym waszym życiu.  

Pieśń się rozlega, Zbawca w chwale idzie, 

Hosanna Tobie, Synu po Dawidzie! 

O Królu świata, Niebios i wieczności. 

Hosanna Tobie, Bądź na wysokości  

(Pieśń się rozlega)  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Msza Krzyżma, 13.4.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Kapłanem - na wzór Chrystusa. Msza św. Krzyżma. Wielki Czwartek 

(Katedra Poznańska - 13.4.2017)  
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Wielki Czwartek to dzień uwielbienia Boga za wielki dar kapłaństwa. Ten dzień gromadzi w każdej diecezji 

na całym świecie biskupów i kapłanów, którzy pragną odnowić swoje całkowite zawierzenie Chrystusowi. 

W ten dzień - odnawiając nasze przyrzeczenia kapłańskie - w pokorze serca ponownie zawierzamy Bogu 

całe nasze kapłańskie życie. Dzisiaj Kościół wyraża też swoją wdzięczności kapłanom za ich posługę, dzięki 

której tajemnice życia Bożego każdego dnia uobecniają się w świecie.  

   

1. Na wzór Chrystusa  

   

a. A życie w dzisiejszym świecie nie jest szczególnie proste. Niesie ono ze sobą ogromną ilość obowiązków, 

którym ludzie muszą sprostać i tak wielką różnorodność problemów, które ich niepokoją, iż nierzadko tracą 

jedności życia zewnętrznego z życiem wewnętrznym.  

   

Z jednej strony nadchodzą do nas bardzo pozytywne wiadomości. W przestrzeni międzynarodowej dokonuje 

się zdecydowany przełom. Kraje, które do tej pory bez oporu uzależniały się od międzynarodowej pomocy 

w zamian za przyjęcie przez nie zobowiązań wprowadzenia szeroko dostępnej, legalnej i bezpłatnej aborcji, 

masowej dystrybucji środków antykoncepcyjnych, rozszerzenia praktyki sterylizacji oraz objęcia dzieci - 

począwszy od przedszkola - programami oswajającymi od najmłodszych lat z pornografią, homo- czy 

transseksualizmem, zaczęły proces odwrotny.  

   

   

Ostatnia debata w nowojorskiej siedzibie ONZ, poświęcona tzw. zrównoważonemu rozwojowi, dowiodła, 

że kraje takie jak USA, Rosja, kraje arabskie, kraje Ameryki Południowej nie przyjęły dokumentu Komisji 

ds. Ludności i Rozwoju, który szerzył ideę tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz tzw. 

„wszechstronnej edukacji seksualnej". Pośród promotorów traktowania zabijania nienarodzonych dzieci 

jako prawa człowieka zdaje się pozostawać - poza Kanadą - sama już tylko Unia Europejska.  

   

W Polsce z kolei następuje też jakieś otrzeźwienie. Oto minister kultury cofa - i całkiem słusznie - dotację 

dla obrazoburczego chorwackiego reżysera, który został wyznaczony na kuratora tegorocznego Malta 

Festiwal 2017. Kultura bowiem to to, co uczłowiecza człowieka, co czyni go bardziej ludzkim, a nie to, co 

prowadzi go do zezwierzęcenia.  

   

Tymczasem kultura współczesna zawiera co najmniej trzy wymiary, stanowiące wyzwania dla Kościoła. 

Pierwsze to sekularyzacja. Zeświecczenie zakłada horyzont, w którym nie ma już miejsca na sacrum, na 

czynnik religijny jako dominujący element kultury. Jest to wizja społeczeństwa odarta z moralności i 

tradycji chrześcijańskiej. Drugie bardziej złożone wyzwanie dotyczy związków kultury z nauką, choćby w 

przypadku bioetyki. Trzecim wyzwaniem, jeszcze bardziej złożonym, jest zjawisko obojętności. Jest ono 

pośrednio owocem sekularyzacji, ale nie tylko. Dzisiejszy indyferentyzm nie polega na zaprzeczaniu 
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istnieniu Boga, ale związany jest z odrzuceniem wszelkich obowiązujących wartości. Oznacza on brak 

wrażliwości kulturalnej i duchowej.  

   

b. Pośród tych wszystkich wyzwań, również kapłani - zajęci licznymi i różnorodnymi obowiązkami - muszą 

zastanawiać się nad tym, w jaki sposób nie ulec rozdarciu, w jaki sposób zespolić w jedno własne życie 

wewnętrzne z działalnością zewnętrzną. „Tej jedności życia nie może wytworzyć ani czysto zewnętrzny 

porządek w pracy duszpasterskiej, ani samo praktykowanie pobożnych ćwiczeń, chociaż przyczyniają się do 

jej podtrzymywania. Prezbiterzy mogą ją budować, idąc w wypełnianiu posługiwania za przykładem 

Chrystusa Pana, którego pokarmem było czynić wolę Tego, który Go posłał, aby dokonać Jego dzieła.  

   

Istotnie, aby nieustannie wypełniać tę właśnie wolę Ojca w świecie, przez Kościół, Chrystus działa za 

pośrednictwem swoich sług i dlatego pozostaje zawsze zasadą i źródłem jedności ich życia. Prezbiterzy więc 

osiągną jedność życia, łącząc z Chrystusem siebie samych w uznaniu woli Ojca i w składaniu siebie samych 

w darze dla powierzonej im trzody. W ten sposób, reprezentując Dobrego Pasterza, w ćwiczeniu się w 

pasterskiej miłości znajdą więź doskonałości kapłańskiej, zespalającą w jedno ich życie i działanie. Ta zaś 

miłość pasterska wypływa głównie z Ofiary eucharystycznej, ponieważ całe życie prezbitera jest w niej 

zakorzenione, tak iż to, co dokonuje się na ołtarzu ofiarnym, kapłańskie serce stara się odnieść do siebie. 

Nie można zaś tego osiągnąć, jeśli sami kapłani nie będą wnikali przez modlitwę coraz to głębiej w 

misterium Chrystusa".  

   

Aby konkretnie mogli sprawdzić w praktyce jedność swojego życia, niech rozważają wszystkie swoje 

przedsięwzięcia, badając jaka jest wola Boża, tzn. zgodność swoich przedsięwzięć z ewangelicznymi 

zasadami posłannictwa Kościoła. Wierności wobec Chrystusa nie można bowiem oddzielać od wierności 

wobec Jego Kościoła.  

   

Aby więc prezbiterzy nie biegli na próżno, miłość pasterska domaga się od nich, by pracowali zawsze w 

ścisłym zjednoczeniu z biskupami i z innymi braćmi w kapłaństwie. W ten sposób postępując, odnajdą 

jedność własnego życia w jedności posłannictwa Kościoła i tak zjednoczą się ze swym Panem, a przez 

Niego z Ojcem w Duchu Świętym, aby mogli być napełnieni pociechą i radością" (Dekret o posłudze i życiu 

prezbiterów, 14) . A zatem, jedność z Chrystusem, jedność z Kościołem, jedność z biskupem i kapłanami 

jest sprawdzianem naszej wierności.  

   

   

2. Wierność  

   

a. Gdy czasami ktoś mnie pyta - pisze jeden z kapłanów naszej archidiecezji - co dla mnie jest najważniejsze 

w kapłaństwie, odpowiadam zawsze właśnie tym jednym słowem: wierność. Można je uzupełnić wieloma 

innymi słowami kluczami, które tworzą nasz kapłański świat, wartościami, bez których nie może on istnieć, 

bo zabrakłoby mu po prostu fundamentów. Wierność to dla mnie jakby rdzeń całej naszej posługi. Wierność 

Chrystusowi, wierność powołaniu, wierność złożonym przyrzeczeniom, zwłaszcza celibatu i posłuszeństwa 
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biskupowi, wierność Ewangelii i wierność modlitwie... - to zaledwie niektóre z tych przestrzeni życia, które 

ukazują kapłaństwo w perspektywie wierności, która otwiera go i na Boga i na człowieka. Pytanie o 

wierność jest punktem wyjścia dla całego kapłańskiego życia. Od niego wszystko się zaczyna. Wierność 

nadaje bowiem temu życiu sens i właściwy kierunek.  

   

Od czasu, gdy wstąpiłem do seminarium duchownego, minęło już ponad 21 lat. Przez ten czas niejeden raz 

słyszałem o księżach, którzy porzucili stan kapłański. Szczegółowe powody były bardzo różne. Pewnie 

najczęściej związane z kobietami, choć nie zawsze. To jednak, co powraca mi na myśl w obliczu tych 

trudnych życiowych sytuacji, to przekonanie, że problemy księdza zaczynają się często od drobnych - a tak 

naprawdę: tylko pozornie drobnych - niewierności. Kiedy przypominam sobie twarze moich kolegów 

kapłanów, którzy dziś już sutanny nie noszą, przypominają się też te, jak się później okazywało, z pozoru 

tylko drobne sprawy, na które nikt szczególnie wówczas nie zwracał uwagi, a które z czasem okazywały się 

początkiem końca kapłańskiej posługi.  

   

Wspólne spojrzenie na kapłaństwo, refleksja, powracanie do tematu kapłańskiego życia nie tylko w 

kontekście bolesnych skandali, ale przede wszystkim świadectwa wierności i gorliwości zdecydowanej 

większości kapłanów, mogą być rzeczywiście szansą, by inaczej spojrzeć na siebie, swoje powołanie, 

posługę, sukcesy i porażki, głębokie zaangażowanie i oddanie wiernym, a także chwile zniechęcenia czy 

może nawet niewierności. To wszystko składa się na życie księdza, choć mało uważnemu, a niekiedy 

zmanipulowanemu obserwatorowi może się ono wydawać tylko święte lub tylko grzeszne (ks. Dariusz 

Madejczyk, Wierność Chrystusa, wierność kapłana, PK 24/2009).  

   

b. Na początku wierność wydaje się łatwa. Łatwo jest odpowiedzieć na powołanie, bo sama nowość 

wszystkiego, co się przedsiębierze rodzi entuzjazm. Czuje się jeszcze „impuls" łaski Bożej, która poruszyła 

nas do całkowitego oddania. Dzięki temu wszystko jawi się jako łatwe, proste i przyjemne. Ale jest to 

kroczenie za Panem w sposób bardzo niepewny - być może potrzebny na początku - w sposób 

nieumocniony.  

   

Potem jednak, wcześniej czy później pojawi się jakaś nieprzewidziana trudność w drodze i wtedy entuzjazm 

słabnie. Jakaś porażka albo sukces, pokusa, odkrycie jakiejś słabości, która wydaje się nas przerastać, która 

może nas doprowadzić nawet do powątpiewania o powołaniu, które jeszcze niedawno wydawało się czymś 

oczywistym i jasnym. W takich przypadkach dobrze jest oprzeć się właśnie na pewności powołania, które 

wcześniej rozpoznaliśmy. Zamiast myśleć: „ponieważ pojawiła się trudność, która wydaje się nie do 

pokonania, prawdopodobnie nie mam powołania". Trzeba raczej odwrócić to rozumowanie i powiedzieć: 

„ponieważ mam powołanie, wcześniej czy później - z pomocą łaski Bożej, której mi nie zabraknie - 

pokonam tę trudność, walcząc ile będzie trzeba".  

   

Bóg bowiem nie zaprzecza samemu sobie, nawet jeśli czasami nam się wydaje, że tak robi. Skoro mnie 

wezwał, udzieli mi wszelkiej pomocy, jakiej będę potrzebował. Tym większej pomocy, im poważniejsza 

będzie trudność, jaka pojawi się na mojej drodze. Jeśli z mojej strony będę się starał być wiernym, 

przekonam się, że Bóg dopuszcza trudności, żebym wyszedł z nich umocniony i nauczył się Mu bardziej 

ufać.  
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Wierność powołaniu jest możliwa tylko dzięki wierności Boga, bo Bóg jest wierny i wypełnia to, co 

obiecuje. Kończy to, co zaczyna. „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich 

wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?" (Rz 8,32).  

   

c. Wierność nie jest tożsama z niezmiennością. Należy zwrócić na to uwagę, gdyż często mamy do 

czynienia z próbami ukazywania wierności - w formie karykaturalnej - jako zwykłego trzymania się tego, co 

dawne, mimo że wszystko wokół nas się zmienia i ewoluuje. Z tego powodu wierność jest często traktowana 

jako cnota mało rozsądna, która prowadzi człowieka do zatrzymania się w rozwoju.  

   

Ta karykatura wierności nie odzwierciedla prawdy między innymi dlatego, że bycie wiernym powołaniu 

wymaga zmieniania się. Odpowiedziałem „tak" na moje powołanie i podtrzymuję to nie dlatego, że raz 

kiedyś to powiedziałem i nie zamierzam zmieniać swego zdania. Prawdziwy powód jest taki, że motywy do 

dobrowolnego powiedzenia „tak" są również dzisiaj tak samo ważne jak wczoraj. Nawet jeśli wówczas, gdy 

wypowiedziałem owo „tak" nie znałem jeszcze tej czy innej osoby, nie chorowałem na tę czy inną chorobę, 

nie wiedziałem jak przyjemny może być określony sposób życia... Wszystkie te rzeczy, które oddałem 

Bogu, kiedy były one tylko zwykłymi możliwościami, winienem oddawać cały czas, w miarę jak stają się 

one w moim życiu rzeczywistością. To wymaga zmiany, ciągłej osobistej przemiany. Podtrzymywania 

żywego pragnienia oddania i mówienia na nowo „tak" (por. Jorge Miras, Wierność Bogu, Ząbki 2017).  

   

W latach 60. i 70. mówiło się przesadnie o aggiornamento, o „uwspółcześnieniu" Kościoła, czy 

„dostosowaniu" w Kościele. Problem polegał na tym, w jakim sensie każdy rozumiał to dostosowanie. 

Czasami bowiem poprzez dostosowanie się do współczesnego świata usiłowano zmienić samą istotę 

Kościoła. „Dla mnie aggiornamento - mówił Josemaria Escrivá - oznacza przede wszystkim właśnie to: 

wierność. Mąż, żołnierz, zarządca jest zawsze na tyle lepszym mężem, żołnierzem, na tyle lepszym 

zarządca, na ile jest w stanie w każdej chwili i za każdym razem coraz wierniej stawić czoła każdej nowej 

sytuacji w swoim życiu; wierność to zdecydowane potwierdzenie zobowiązań miłości i sprawiedliwości, 

które kiedyś zaciągnął. Jest to wierność subtelna, operatywna i stała, wierność trudna, jak trudne jest każde 

wprowadzenie trwałych zasad do zmiennej rzeczywistości tego, co ograniczone, i dlatego jest najlepszą 

obroną osoby przed starością ducha, oschłością serca i umysłowym skostnieniem" (św. Josemaria Escriva, 

„Spontaniczność i pluralizm..." w: Rozmowy z Prałatem Escrivą, 1).  

   

d. W sumie więc, aby zespolić w jedno życie wewnętrzne z życiem wewnętrznym, trzeba faktycznego 

zjednoczenia się z Chrystusem i z Kościołem. Tak więc nasza wierność nie opiera się na naszej odporności 

na pokusy albo niezdolności do grzechu. Ona opiera się na wierności Chrystusowi, który sprawia, że trwamy 

w Jego miłości, mimo naszej słabości. „Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we 

wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru" (Rz 8,28).  

   

Ten Bóg domaga się od nas, abyśmy - na Jego podobieństwo - wszystkie, także najdrobniejsze czynności 

doskonale spełniali. Bóg bowiem, jako nasz Pan i Stwórca, ma nad nami władzę nieograniczoną i 

rozciągającą się zarówno na sprawy wielkie jak i na małe, a więc każda czynność winna być uwielbieniem 
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Jego majestatu. A więc posłuszeństwo względem Boga i miłość ku Zbawicielowi wymaga naszej wierności 

w rzeczach małych.  

   

Jak uczą mistrzowie duchowi, nasza świętość nie zależy od tego, co czynimy, ale od tego, jak czynimy. 

Jeden akt dobrze spełniony więcej nas uświęca niż tysiąc niedbałych. Święci po największej części niewiele 

czynili na zewnątrz, ale za to wiele wewnątrz, a każda ich czynność była doskonała, bo jej źródłem była 

miłość, a jej kamieniem probierczym czysta pobudka.  

   

Gdyby wszyscy pamiętali o tym, że ich świętość zależy od doskonałego spełniania codziennych spraw i 

obowiązków, jak i od doskonałego znoszenia krzyży, prędko by się uświęciły. Niestety, oni zwykle chcą być 

tym, czym być nie mogą, a nie tym, czym być powinny. Pragną rzeczy wielkich, które prawdopodobnie 

nigdy nie nadejdą, a zaniedbują małe, które sam Bóg wsuwa im w ręce. Cóż więc dziwnego, że tak mało jest 

doskonałych. Kiedy św. Filip Nereusz, wiedziony pragnieniem męczeństwa, chciał się udać do Indii, zaszedł 

mu drogę poważny starzec, a wskazując na Rzym, rzekł: „twoje Indie są tam". Podobnie i do nas, jeżeli 

pragniemy rzeczy wielkich, mówi niejako Bóg: Indie twoje są tam, gdzie cię wola moja postawiła; tam się 

uświęcisz (św. Józef Sebastian Pelczar, Życie duchowe, t.2, Kraków 2003).  

   

e. Istnieje też pewien błąd, który szczególnie łatwo przydarza się młodym kapłanom oraz kapłanom w 

zaawansowanym wieku. Jest to przekonanie o tym, iż jeśli otworzę swoje serce, żeby powiedzieć - w 

odpowiednim miejscu - o jakimś upadku czy słabości, to zaszkodzę własnemu wizerunkowi. Młodzi 

obawiają się, że fakt ten sprawi, iż zostaną uznani za niezdatnych. Starsi natomiast sądzą, że cała droga, jaką 

dotąd przebyli, może zostać przez to zakwestionowana. W gruncie rzeczy osoby, które popadają w ten błąd 

zdają się myśleć, że Bóg wybiera tylko tych, którzy nie muszą walczyć ani się poprawiać, albo takich, co 

mogą iść naprzód wyłącznie o własnych siłach, tak żeby nikt nie dowiedział się o ich słabościach czy 

potknięciach. Tymczasem jest zupełnie inaczej: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie 

oszukujemy i nie ma w nas prawdy..." (1 J 1,8-9).  

   

Aby odbudować naszą wierność - ranioną ciągle przez nasze grzechy w rzeczach małych i dużych - 

Zbawiciel postawił nam sakrament pokuty, dzięki któremu nasza słabość zostaje uzdrowiona Jego mocą. 

„Praktyka korzystania z sakramentu pojednania nie może ograniczać się tylko do przypadków grzechu 

ciężkiego (...); przypomnijmy, że powtarzana regularnie spowiedź, nazywana spowiedzią z pobożności, 

zawsze towarzyszyła drodze świętości w Kościele" (św. Jan Paweł II, Przemówienie do Penitencjarni 

Apostolskiej, 30.01.1981). Nie przesadzę mówiąc, ze zachować wierność może tylko ten, kto przystępuje do 

niego często, żeby oddać się w ręce miłosiernego i wiernego Boga. Przy każdym rozpoczynaniu od nowa 

możemy wrócić na drogę z większą znajomością siebie, a w konsekwencji - z większą pokorą i dojrzałością 

(por. Jorge Miras, Wierność Bogu, Ząbki 2017).  

   

Parafrazując słowa ojca świętego Franciszka można by powiedzieć, że: Wierność Bogu jest kwestią 

wierności osobie, z którą się wiążemy, aby iść razem tą samą drogą. Tą osobą jest Jezus w Eucharystii. 

Wszystko, co mamy w świecie, nie zaspokoi naszego głodu nieskończoności. Potrzebujemy Jezusa, 

przebywania z Nim, karmienia się przy Jego stole, Jego słowami życia wiecznego! Wiara w Jezusa oznacza 

uczynienie Go centrum, sensem naszego życia. Chrystus nie jest elementem dodatkowym, On jest „chlebem 

żywym", jest niezbędnym pokarmem. Tak więc w dniu ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa każdy z nas 
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może sobie teraz zadać pytanie: czym jest dla mnie Eucharystia? Im bardziej w niej przebywamy, tym 

bardziej wzrasta pragnienie, aby w Niej trwać (por. Papież Franciszek, Do kogóż pójdziemy? Rozważanie 

przed modlitwą ‘Anioł Pański' - 23.08.2015).  

   

   

Zakończenie  

   

Drodzy bracia w biskupstwie i kapłaństwie, na koniec: „Temu, który nas miłuje i który przez swą krew 

uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, Jemu 

chwała i moc na wieki wieków!" (Ap 1,5-6).  

   

Dziękuję serdecznie każdemu z Was za Waszą liczną obecność i wspólnotę eucharystyczną. Udziałem wielu 

z Was jest radość i entuzjazm, inni być może cierpią, są zmęczeni, lub czują się zagubieni. We wszystkich 

pragnę uczcić wizerunek Chrystusa, który otrzymaliście wraz ze święceniami, owo niezatarte „znamię", 

które wyróżnia każdego z Was. Jest ono znakiem szczególnej miłości Chrystusa, której doświadcza każdy 

kapłan i na którą może zawsze liczyć, aby iść dalej z nowym entuzjazmem, dążąc do coraz to większej 

wierności.  

   

W Wielki Czwartek nie możemy zapomnieć o naszych chorych współbraciach a także o starszych 

kapłanach, którzy ze względu na wiek i dolegliwości są tutaj nieobecni, a którzy dopełniają w swoim ciele 

„braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół" (Kol 1,24).  

   

Za chwilę odnowimy nasze przyrzeczenia kapłańskie. Ponowimy gorące postanowienie, by stawać się coraz 

wierniejszym obrazem Najwyższego Kapłana, który nas wzywa do tego, abyśmy brali z Niego przykład i 

dzień po dniu ofiarowywali nasze życie za zbawienie owczarni, którą przekazał On naszej opiece.  

   

Powierzam każdego z Was i Waszą codzienną posługę Maryi, Matce Kapłanów. Niech Ona uprosi Wam tę 

łaskę, abyście nigdy nie przyzwyczaili się do Tajemnicy kapłaństwa i Eucharystii złożonej w Wasze ręce. 

Niech wyprosi dla Kościoła liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne; wielu wiernych i 

wspaniałomyślnych kapłanów.  

   

Serdecznie dziękuję Wam za codzienny, kapłański trud i życzę Wam i Waszym wspólnotom parafialnym i 

zakonnym błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Czwartek, 13.4.2017  
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Abp Stanisław Gądecki. O święta Uczto. Wielki Czwartek (Katedra Poznańska - 13.4.2017)  

   

W Wielki Czwartek w kościołach katedralnych są odprawiane dwie Msze św. Pierwsza, celebrowana w 

godzinach przedpołudniowych, nazywa się Mszą św. Krzyżma. Tę Eucharystię koncelebrują - pod 

przewodnictwem biskupa diecezjalnego - biskupi pomocniczy i prezbiterzy pracujący w danej diecezji. 

Kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia z dnia święceń kapłańskich oraz święcone są oleje święte używane 

przy sprawowaniu sakramentów (olej Krzyżma, którym namaszcza się przyjmujących sakrament chrztu, 

sakrament bierzmowania i sakrament święceń oraz olej chorych, którym namaszczamy przyjmujących 

sakrament chorych).  

   

Druga Msza św. jest sprawowana w Katedrze i wszystkich kościołach parafialnych w godzinach 

wieczornych i nazywa się Mszą Wieczerzy Pańskiej.  

   

   

1. PASCHA ŻYDOWSKA  

   

Opis tej Wieczerzy dotyczy samego centrum chrześcijaństwa. Analiza perykop biblijnych, opowiadających 

o Ostatniej Wieczerzy, sugeruje dwie tradycje. Pierwsza - powołująca się na Ewangelie synoptyczne - 

pokazuje, iż Ostatnia Wieczerza Jezusa była żydowską ceremonią paschalną. Natomiast druga tradycja - 

obecna w Ewangelii św. Jana - mówi, że Ostatnia Wieczerza odbyła się w przeddzień święta Paschy. Tak 

czy owak Ostatnia Wieczerza Jezusa przebiegała w prawdziwie paschalnej atmosferze, nawet jeżeli - jak 

podaje Ewangelista Jan - nie była ona sprawowana w wieczór Paschy żydowskiej.  

   

Sama żydowska wieczerza paschalna była świętem domowym. Była ona spożywana w gronie rodzinnym 

wraz z modlitwami błogosławienia i śpiewem Psalmów. Żydzi obchodzili każdego roku to święto jako 

dziękczynienie za wyjście z niewoli egipskiej na wolność.  

.  

W dniu Paschy - tj. 14 dnia miesiąca Nisan - należało usunąć kwas (tzn. wszystkie pokarmy, które mogły go 

zawierać, a więc w szczególności chleb oraz potrawy mączne i zbożowe). Już około południa należało 

przerwać pracę. Od południa obowiązywał ścisły post, aż do rozpoczęcia wieczerzy.  

   

Po południu ojciec rodziny prowadził rocznego baranka do świątyni i tam - na dziedzińcu kapłańskim - 

baranek zostawał zabity. Na tym samym dziedzińcu ojciec zdejmował skórę z baranka, wkładał do niej 

mięso i przynosił do domu.  
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O oznaczonej porze zbierała się grupa ucztujących przy zastawionym stole. Uczcie przewodniczył ojciec 

rodziny. Siedząc i trzymając kielich w prawej ręce, odmawiał dwie modlitwy, z których pierwsza była 

dziękczynieniem za dar wina („Bądź pochwalony, Panie, nasz Boże, Królu świata, któryś stworzył owoc 

winnego krzewu"), druga natomiast wyrażała wdzięczność za święto („Bądź pochwalony, Panie, nasz Boże, 

Królu świata, któryś to święto niekwaszonych chlebów dał swemu ludowi, Izraelowi, ku radości i pamięci. 

Bądź pochwalony, Panie, który uświęcasz Izraela i czasy"). Po każdej modlitwie wszyscy jednomyślnie 

odpowiadali „Amen".  

   

Po pierwszym kielichu spożywano baranka oraz inne potrawy (np. ryż, ryby, jaja). Spożywanie 

rozpoczynano od gorzkich ziół. Zioła te maczano w ostrej przyprawie (charoset). Czynność tę rozpoczynał 

ojciec, odmawiając modlitwę („Bądź pochwalony, Panie, nasz Boże, Królu świata, który uświęciłeś nas 

przez swoje przykazania i nakazałeś nam spożywać gorzkie zioła"). Wszyscy odpowiadali „Amen".  

   

Podczas przygotowania drugiego kielicha najmłodszy syn - a jeśli ten nie potrafił jeszcze zapytać, pytała 

żona lub sam gospodarz stawiał pytania: „Dlaczego ta noc różni się od wszystkich innych nocy? Każdej 

innej bowiem nocy spożywano chleby kwaszone i niekwaszone, a tej tylko niekwaszone. Każdej innej nocy 

spożywamy mięso pieczone, gotowane i prażone, a tej nocy tylko pieczone. Każdej innej nocy spożywamy 

zwykłe zioła, a tej także gorzkie. Każdej innej nocy zanurzamy zioła w przyprawie tylko jeden raz podczas 

ich spożywania, a tej dwa razy - przy spożywaniu ziół i podczas samej uczty"..  

   

Potem rozpoczynała się opowieść paschalna (haggada), podczas której wspominano najpierw przykrości 

związane z niewolą egipską a później wspominano radość wyzwolenia. Była to zazwyczaj opowiadanie 

improwizowane, w którym zawsze przypominano uwolnienie z Egiptu oraz znaczenie baranka, chleba 

przaśnego i gorzkich ziół. Biorący udział w uczcie mieli za zadanie głęboko utożsamić się z dawnymi 

wydarzeniami, asymilując na nowo troski, żałobę i ciemności oraz uwolnienie, radość, światłość i zbawienie 

z nimi związane.  

   

W tym momencie rozpoczynano śpiew Hallelu. Śpiewano najpierw pierwszą część i wypijano drugi kielich 

wina, po czym rozpoczynała się właściwa uczta. Obmywano ręce po raz drugi (pierwszy raz przed 

rozpoczęciem wieczerzy), odmawiając przy tym modlitwę („Bądź pochwalony, Panie, nasz Boże, Królu 

świata, któryś nas przez swoje przykazania uświęcił i polecił obmyć ręce"). Z kolei ojciec brał w lewą rękę 

chleb, nakładał na niego gorzkie zioła i odmawiał modlitwę („Bądź pochwalony, Panie, nasz Boże, Królu 

świata, któryś nas uświęcił przez swoje przykazania i nakazał spożywać chleb niekwaszony"). Wszyscy 

odpowiadali „Amen", a on łamał chleb po kawałku i dawał biesiadnikom.  

   

Następnie rozpoczynała się uczta, w ścisłym tego słowa znaczeniu. Spożywano wówczas mięso z baranka 

oraz przystępowano do picia kielicha błogosławieństwa. Kielich dokładnie oczyszczano, obmywano ręce, a 

potem przewodniczący wygłaszał zachętę („Chwalcie naszego Boga, którego własnością jest to, cośmy 

spożyli"). Wszyscy odpowiadali: „Bądź pochwalony, nasz Boże, za pokarmy, które spożyliśmy". Następnie 

przewodniczący brał kielich w obydwie ręce, podnosił go do góry i odmawiał modlitwy dziękczynne za to, 

że Bóg karmi cały świat, że dał Izraelowi Ziemię Świętą, że zawarł z nim Przymierze, że dał Prawo.  
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Po wypiciu kielicha śpiewano drugą część Hallelu i przygotowywano czwarty kielich. Koniec uczty był 

pełen spokoju, skupienia i powagi. Tym różniła się wieczerza paschalna od innych uczt. Opisany przebieg 

uczty paschalnej pozwala odtworzyć przed naszymi oczyma przybliżony obraz Ostatniej Wieczerzy, która 

miała charakter wieczerzy paschalnej, a jednocześnie była pełnym pożegnaniem Jezusa ze swymi uczniami.  

   

2. PASCHA JEZUSA  

   

Co właściwie dokonało się w Wieczerniku? Zasadniczo w Nowym Testamencie znajdujemy cztery opisy 

tego wydarzenia (Mk 14,22-25; Mt 26,26-29; Łk 22,15-20;1 Kor 11,23-25). Ów szczególny posiłek miał 

wyraźny kontekst paschalny. Sam Jezus stwierdza: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim 

będę cierpiał" (Łk 22, 15). Nie był to więc zwykły posiłek.  

   

Najstarszy tekst, zaczerpnięty z Ewangelii Markowej tak o tym opowiada: A gdy jedli, wziął chleb, odmówił 

błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: "Bierzcie, to jest Ciało moje". Potem wziął kielich i 

odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: "To jest moja Krew Przymierza, 

która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu 

aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym"" (Mk 14,22-25.  

   

Tekst ten zwraca naszą uwagę na dwa kluczowe momenty, które nadały Ostatniej Wieczerzy nowe oblicze, 

odmienne od zwykłej Paschy żydowskiej. Najpierw, na początku uczty - po uprzednim błogosławieństwie - 

obrzęd „łamania chleba". Była to pierwsza w dziejach konsekracja chleba i jego przemiana w Ciało Jezusa, 

wydane za zbawienie świata. Dokonał tego sam Jezus, podając swoim apostołom konsekrowany chleb jako 

pokarm życia.  

   

Drugim nowym momentem Ostatniej Wieczerzy był obrzęd związany z trzecim kielichem paschalnym. 

Jezus unosząc nad stołem kielich wypowiedział nie tylko modlitwy błogosławieństwa, ale wypowiedział nad 

tym kielichem słowa niesłychanej doniosłości. Kielich wina zmieszanego z wodą nazwał „kielichem swojej 

Krwi, przelanej za wielu na odpuszczenie grzechów jako Krew Nowego i Wiecznego Przymierza". Podał też 

zebranym ów „nowy kielich", aby pili z niego na znak uczestnictwa w całym tym misterium.  

   

Apostołowie spożywali więc na tej nowej Uczcie Paschalnej Ciało Jezusa, które zostanie później złożone w 

ofierze krzyża, jako ciało prawdziwego Baranka, upieczonego w ogniu udręczenia i męki. Pili też kielich 

Krwi Pańskiej, przelanej w ofierze, oczyszczającej i ogłaszającej Nowe Przymierze. Pili kielich Krwi 

Jezusowej, który był znakiem uczestnictwa w Męce oraz w nowym życiu umęczonego i Zmartwychwstałego 

pana.  

   

A zatem Zbawiciel przejął dwa znamienne momenty obrzędu Wieczerzy Paschalnej i przeniósł je w czas 

Kościoła, obrzęd chleba i obrzęd wina, wyposażone w całkiem nową treść. W nich bowiem streszcza się 
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wszystko co wartościowe z liturgii starotestamentalnej. Te dwa znaki wymownie wskazują na sens 

Chrystusowej Paschy, tak długo zapowiadanej w paschalnych uroczystościach Izraela.  

   

Ostatnia Wieczerza Jezusa to bowiem nowa Wieczerza Paschalna. To nowa Pascha. O jej nowości 

decydowały gesty, lecz nade wszystko słowa wypowiedziane przez Jezusa, nie mające swojego 

dokładniejszego odpowiednika w żadnym znanym dotychczas rytuale Paschy żydowskiej. Słowa 

wypowiedziane przez Jezusa podczas tej Wieczerzy nie miały wcale na celu objaśniania żydowskich 

obrzędów paschalnych, lecz odnosiły się bezpośrednio do tego, co czynił sam Jezus.  

   

Trzeba nam także dostrzec inne elementy odróżniające żydowską ucztę paschalną od Wieczerzy Pańskiej. 

Po pierwsze uroczystości paschalnej w Wieczerniku przewodził Jezus, chociaż nie był on ojcem dla 

apostołów, nie był też głową rodziny. Po drugie w Ewangeliach nie ma wspomnienia o spożyciu 

paschalnego baranka. W zamian za to słyszymy słowa Jezusa, który - wskazując na chleb - siebie nazywa 

Barankiem Ofiarnym. Po trzecie - nie zważając na starotestamentalny zakaz spożywania krwi - Jezus 

nakazuje pić swoją Krew. Po czwarte Jezus nie dokończył Paschy. Po wypiciu trzeciego kielicha wraz z 

uczniami wyszedł z Wieczernika, jakby chciał pokazać, że nadchodzi czas przejścia od wspominania do 

działania (ks. Andrzej Proniewski, Ostatnia Wieczerza Jezusa w kontekście żydowskiej uczty paschalnej).  

   

Tak wiec - przez swoje słowa i gesty - Jezus pozostawił nam w darze istotny element nowego „kultu", nie 

określając jeszcze jego dokładnego kształtu. Ten kształt miał się zarysować dopiero w życiu Kościoła.  

   

3. UMYWANIE NÓG  

   

Podczas Ostatniej Wieczerzy - według Ewangelii Janowej - bardzo wymownym gestem Jezusowym było 

mycie nóg jego uczniom. Chrystus wstał od wieczerzy, wziął prześcieradło, wodę w miednicę i zaczął 

umywać uczniom nogi. Był to gest służby. Apostołowie mocno się zdziwili tym gestem. Piotr nawet 

zaprotestował: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?... Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał" (J 13,6b,8a). 

Gdy Jezus wytłumaczył mu, o co chodzi, Piotr ustąpił, Jezus zaś zakończył obrzęd słowami: „Jeżeli więc Ja, 

Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam 

bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem" (J 13,12b-15).  

   

To obmywanie nóg, które jest symbolem służby drugim, stało się szczególnym zobowiązaniem dla uczniów 

Jezusa. Dlatego dzisiaj śpiewamy: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem" oraz „Gdzie miłość 

wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego". Oto nasze zadanie rodzące się z Eucharystii. Przez 

celebrację Mszy św. nie tylko wchodzimy w jedność z Bogiem, ale jesteśmy posyłani, by tworzyć także 

jedno z braćmi. To złączenie Eucharystii ze służbą jest bardzo ważnym wymiarem Najświętszej Ofiary. 

Można powiedzieć, że celebracja Eucharystii przedłuża się w służbie bliźnim, że jakość służby drugim 

stanowi właściwy sprawdzian autentyczności uczestniczenia we Mszy św.  
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Uświadamiamy sobie zarazem, jak trudne jest to przykazanie. Jest ono najważniejsze, ale i najtrudniejsze. 

Łatwiej nam jest bowiem spełniać akty religijne (np. przyjść do kościoła, powiesić obrazy religijne na 

ścianach, zachowywać posty i inne obyczaje chrześcijańskie), niż wypełniać dokładnie to pierwsze, 

najważniejsze przykazanie. Jak trudno jest nam niekiedy przyjść z pomocą potrzebującemu, przybliżyć się 

do kogoś nieżyczliwego, wytrzymać grymasy i zachcianki naszego domownika czy sąsiada. Zapamiętajmy 

jednak, że wtedy dobrze uczestniczymy w Eucharystii, kiedy służymy bliźnim. Eucharystia nas zobowiązuje 

do służby.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec, dziękując Jezusowi za dar Eucharystii, winniśmy prosić Go, abyśmy, mocni Jego Pokarmem, 

potrafili przedłużać przeżywanie Eucharystii w szarej, codziennej, wzajemnej służbie. Trzeba prosić, 

abyśmy potrafili sobie wzajemnie służyć. 

„O święta Uczto, tu swoim Ciałem Karmi nas Chrystus, napawa Krwią,  

W sercu człowieka biednym i małym, Jasności Bóstwa ukryte lśnią,  

Skąd nam to szczęście niewysłowione, Że Bóg pokarmem naszym się stał,  

Że Serce jego z naszym złączone, Że na tej ziemi niebo nam dał,  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wielki Piątek, 14.4.2017  

Abp Stanisław Gądecki. I samego siebie wydał za mnie. Wielki Piątek (Katedra Poznańska - 14.4.2017)  

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Kościół zatrzymuje się dzisiaj, aby rozważyć cenę, za jaką zbawił nas 

Chrystus. Ale milczenie Wielkiego Piątku nie jest milczeniem rozpaczy, lecz zadumy i zachwytu nad 

miłością zdolną do ofiary, aż po śmierć na krzyżu.  

   

Kir okrył świat cały niby nocne cienie 

uciszył organy, stłumił dzwonów bicie 

dziś Chrystus poświęcił swe mienie 

na krzyżu samotnym oddał swoje życie  

   

   

1. KRZYŻ IZAJASZA (Iz 52,13-53,12) 

W to wielkopiątkowe milczenie padają słowa z Księgi Izajasza, powstałej jeszcze w czasach wygnania 

babilońskiego (VI w. prze Chr), gdy świątynia jerozolimska leżała w gruzach. Stawiają nam one przed oczy 

tajemniczą postać Sługi Jahwe. Postać kogoś, kto został powołany przez Boga, by nawrócić lud izraelski, 

przyprowadzić go z niewoli babilońskiej do ojczyzny. By przynieść zbawienie nie tylko Izraelowi, ale 

również narodom pogańskim.  
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Któż to taki? Gdy idzie o samo określenie „sługa", „sługa Boży", to pojawia się ono w Starym Testamencie 

bardzo często. Wiele wybitnych, starotestamentalnych postaci nazywa siebie w ten sposób. Tak nazywano 

Abrahama, Jakuba, Mojżesza, Dawida, i Salomona. Tak też nazywano proroków. Czasami nawet poganie, 

którzy odegrali jakąś znacząca rolę w historii zbawienia byli nazywani „sługami" Boga (Nabuchodonozor, 

Cyrus). A oprócz tego tym samym tytułem był obdarzany cały naród izraelski (Iz 41,8-9; 48,20; Łk 1,54)  

   

Ale Izajasz, mówiąc o „Słudze Jahwe" nie mówi o zbiorowości, o całym narodzie izraelskim, ale o 

indywidualnej osobie, odróżniającej się od grzesznego narodu. „Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od 

jej wnętrzności wspomniał moje imię" (Iz 49,1) - mówi Sługa o sobie. Pod tą postacią kryje się osoba 

proroka, czego dowodzą słowa Izajasza, będące aluzją do mowy prorockiej: „Ostrym mieczem uczynił me 

usta, ... Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną" (Iz 49,2); „Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym 

umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące" (Iz 50,4).  

   

Zadaniem Sługi jest nie tylko nawrócenie Izraela i sprowadzenie go na powrót z niewoli do ojczyzny, ale 

także nawrócenie pogan: „A mówił: "To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i 

sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do 

krańców ziemi" (Iz 49,6). Sługa bowiem wyprowadzi ludy z ciemności, tzn. utrwali Prawo Boże w Izraelu i 

pośród krajów pogańskich (Iz 42,4).  

   

Osiągnięcie tego celu nie jest wcale proste. Cel ten ściąga na proroka najpierw wszelkiego rodzaju zniewagi: 

„Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki 

moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie 

wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz" (Iz 50,5-7).  

Lecz odrzucenie Sługi i jego zadania nie kończy się na zniewagach. Prorok zostanie nie tylko wyszydzony, 

ale i zabity: „Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź 

prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie 

został usunięty; ... Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących" (Iz 53,7-8).  

Śmierć proroka nie będzie podobna do każdej innej śmierci człowieczej. Ona będzie miała charakter ofiary 

zastępczej za grzechy wszystkich: „Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy [...] a 

Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. [...] za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. [...] On poniósł 

grzechy wielu, i oręduje za przestępcami" (Iz 53,5.6.8). Tutaj po raz - już nie niewinny baranek zostaje 

zabity za grzechy wielu, ale niewinny człowiek cierpi i umiera zastępując grzeszników.  

Jakie to zdumiewające rozwiązanie. Pan Bóg nie dozwolił Abrahamowi złożyć w ofierze jego niewinnego 

syna. Pozwolił natomiast, by Jego prorok złożył sam siebie w ofierze.  

   

2. KRZYŻ JEZUSA  

   

a. Starotestamentalna Pieśń Sługi Jahwe znajduje swoje wymowne echo w Nowym Testamencie. Wszystko, 

co czytamy u Izajasza wydaje się w sposób oczywisty zapowiadać nowego Sługę Jahwe, Jezusa, proroka, 
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który przychodzi na ten świat, aby dać świadectwo Prawdzie, aby zatryumfowało Prawo Boże. Jezusa, który 

zostanie odrzucony przez swój lud, którego śmierć stanie się źródłem usprawiedliwienia dla „wielu".  

   

W Pieśni Sługi można niejako zidentyfikować wszystkie szczegółowe momenty męki Chrystusa: pojmanie, 

poniżenie, policzkowanie, oplwanie, podeptanie samej ludzkiej godności więźnia, sąd niesprawiedliwy, a 

potem - ubiczowanie, ukoronowanie cierniami i naigrawanie, dźwiganie krzyża, przybicie do krzyża, 

konanie.  

   

Izajasz roztacza w tej Pieśni obraz cierpień Sługi z tak dogłębnym realizmem, jakby patrzył własnymi 

oczyma na mękę Jezusa. W świetle izajaszowych wersetów męka Chrystusa staje się nawet jakby jeszcze 

bardziej wyrazista i mocniej przemawiająca niż w samych opisach Ewangelistów. Oto staje przed nami 

prawdziwy Vir dolorum: „Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, 

Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy".  

   

Ze słów Izajasza jeszcze bardziej przemawia do nas głębia ofiary Chrystusa. Oto On, chociaż sam niewinny, 

przyjmuje na siebie cierpienia wszystkich ludzi dlatego, że przyjmuje grzechy wszystkich. „Pan zwalił na 

Niego winy nas wszystkich": cały grzech człowieka w jego rozciągłości i głębi staje się źródłem cierpienia 

Odkupiciela. Jeżeli cierpienie „mierzy się" złem doznawanym, to słowa proroka pozwalają nam ogarnąć 

miarę tego zła i tego cierpienia, jakie przyjął na siebie Chrystus.  

   

b. Chrystus idzie na spotkanie swojej męki i śmierci z pełną świadomością posłannictwa, które ma wypełnić. 

On był świadom tego i wielokrotnie mówił swoim uczniom o cierpieniach i śmierci, które Go czekają. „Oto 

idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni 

skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech 

dniach zmartwychwstanie" (Mk 10,34).  

   

Dlatego Chrystus bardzo surowo karci Piotra, gdy ten chce Go odwieść od myśli o cierpieniu i śmierci 

krzyżowej. A gdy w czasie pojmania w Ogrójcu tenże sam Piotr usiłuje Go bronić z pomocą miecza, 

Chrystus mówi: „Schowaj miecz swój do pochwy... Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi?" I 

mówi jeszcze: „Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?" Chrystus idzie w stronę własnego 

cierpienia, świadomy zbawczej jego mocy, idzie posłuszny Ojcu, ale przede wszystkim zjednoczony z 

Ojcem w tej miłości, którą On umiłował świat i człowieka w świecie. I dlatego św. Paweł napisze o 

Chrystusie: „umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie".  

   

„Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!" mają 

wieloraką wymowę. Świadczą one o prawdzie tej miłości, jaką Syn Jednorodzony w swym posłuszeństwie 

„daje" Ojcu. Równocześnie zaś świadczą o prawdzie Jego cierpienia. Słowa modlitwy Chrystusa w Ogrójcu 

świadczą o prawdzie miłości poprzez prawdę cierpienia.  
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Jest to cierpienie „zastępcze", nade wszystko jednak jest ono „odkupieńcze". Mąż boleści z tego proroctwa 

jest prawdziwie owym „Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata". W Jego cierpieniu grzechy zostają 

zgładzone właśnie dlatego, że On jeden, jako Jednorodzony Syn, mógł je podjąć, wziąć na siebie, z tą 

miłością ku Ojcu, która przewyższa zło wszelkiego grzechu, unicestwia niejako to zło w duchowej 

przestrzeni stosunków pomiędzy Bogiem a ludzkością i wypełnia tę przestrzeń dobrem.  

   

c. Chrystus swoim cierpieniem podejmuje pytanie, które wielokrotnie bywa stawiane przez ludzi. On nie 

tylko wnosi z sobą to samo pytanie - i to w sposób jeszcze bardziej radykalny, bo przecież jest nie tylko 

człowiekiem, ale również Synem Bożym - ale przynosi też maksimum możliwej odpowiedzi na to pytanie. 

Ta odpowiedź wyrasta poniekąd z tego samego tworzywa, z jakiego zbudowane jest to pytanie. Odpowiedź 

na pytanie o sens cierpienia Chrystus daje nie tylko swoim nauczaniem, ale przede wszystkim własnym 

cierpieniem. Jego cierpienie i śmierć jest jakby ostatnim, syntetycznym słowem Jego nauczania. Jest to 

„nauka krzyża" - jak to powie św. Paweł (1 Kor 1,18).  

   

Cierpienie ludzkie osiągnęło swój zenit w męce Chrystusa. Równocześnie zaś weszło ono w całkowicie 

nowy wymiar: zostało związane z miłością - z tą miłością, która tworzy dobro, wyprowadzając je również ze 

zła. Wyprowadzając poprzez cierpienie tak, jak odkupienie świata zostało wyprowadzone z Krzyża 

Chrystusa i stale z niego bierze swój początek. W nim też musimy postawić na nowo pytanie o sens 

cierpienia i odczytać do końca odpowiedź na to pytanie (por. Salvifici Doloris, 17-18).  

   

3. KRZYŻ CHRZEŚCIJANINA  

a. Myśląc z kolei o krzyżu chrześcijanina, warto najpierw zwrócić uwagę na to, że Jezus nauczył nas, iż nie 

należy szukać cierpienia. Walka z chorobą jest słuszna, ponieważ zdrowie jest darem Bożym. W Ogrodzie 

Oliwnym najpierw prosił Ojca: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich (Łk 22, 42). Zabrać 

„kielich" to znaczy: odsunąć trudny los przeznaczony człowiekowi. Jezus prosił o odsunięcie swego 

bolesnego losu. Zatem i my powinniśmy starać się o uniknięcie cierpienia. Z jednym tylko wyjątkiem: nigdy 

za cenę grzechu, zaparcia się, buntu.  

   

Czasami jednak człowiek cierpiący odnosi wrażenie, że w obliczu cierpienia, trudu i śmierci pozostaje sam. 

Nawet Bóg wydaje się mu wtedy daleki i nieobecny. Człowiek myśli, że Bóg go opuścił. Ale ta nieobecność 

Boga jest tylko pozorna. Gdy człowiek cierpi, Stwórca znajduje się najbliżej niego, podtrzymuje go.  

   

Obecność Boga jest jeszcze głębsza. Chrystus pozostaje nie tylko przy cierpiącym, ale również w człowieku 

cierpiącym. Gdy człowiek dźwiga swój krzyż, Bóg jest z nim. Bóg jest tak blisko cierpiących, że się z nimi 

wręcz utożsamia. „Byłem chory - mówi - a odwiedziliście Mnie" (Mt 25,36). W człowieku cierpiącym On 

sam jest chory, słaby, złamany. André Frossard pisał, że każde cierpienie ludzkie jest pewną formą 

obecności Boga. Kto zaś tego nie rozumie, ten niczego nie zrozumie z chrześcijaństwa. Jest to obecność, 

którą można dostrzec jedynie w perspektywie wiary. Każde ludzkie cierpienie jest dopisywaniem kolejnych 

rozdziałów do męki Chrystusa.  
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Kiedy cierpienie puka do drzwi naszego życia, trzeba umieć odczytać plan Boga. „Dla nas wierzących 

kluczem do odczytania tej tajemnicy jest krzyż Chrystusa. Słowo Wcielone nie odgrodziło się od naszych 

ludzkich ograniczeń, przyjęło je całkowicie na siebie na Golgocie. Odtąd cierpienie nabrało sensu, który 

czyni je szczególnie cennym. Od tego momentu cierpienie, każdy jego przejaw, nabiera nowego i 

specyficznego znaczenia, gdyż staje się uczestnictwem w zbawczym dziele Odkupiciela (por. Katechizm 

Kościoła Katolickiego, 1521). Nasze cierpienia nabierają wartości i pełnego znaczenia jedynie wtedy, gdy są 

włączone w Jego mękę. Przeżywane w świetle wiary, stają się źródłem nadziei i zbawienia" (Jan Paweł II, 

Krzyż Chrystusa rozjaśnia tajemnicę cierpienia - 11 II 2002).  

   

b. Aby iść za Jezusem, człowiek musi wziąć swój krzyż, swoje cierpienia, niepokoje, niepowodzenia, 

zniechęcenia. Musi przejść drogę krzyżową, odnaleźć w niej własne życie, przeżyć upadki i powstania, aby 

zmartwychwstać. Musi też, jak Chrystus, przejść przez śmierć, aby odnaleźć prawdziwe życie. Innej drogi 

nie ma.  

   

Dlatego człowiek wiary pragnie mieć blisko siebie znak krzyża. Tam, gdzie mieszka, uczy się lub pracuje, 

gdzie cierpi i walczy, gdzie umiera i jest grzebany. Wie bowiem, iż jego ziemskie trudy nabierają 

właściwego sensu w świetle Jezusowego krzyża, a jego całe życie może zakończyć się zwycięstwem.  

   

Krzyż nieustannie przypomina nam, że droga do chwały wiedzie przez trud i zaparcie się siebie. Bo 

zmartwychwstania Chrystusa nie można rozpatrywać bez Jego krzyża. I jeśli człowiek nie przejdzie drogi 

krzyżowej z Jezusem i nie utożsami się z Jego cierpieniem, to radość z „pustego grobu" zmartwychwstałego 

Pana będzie niepełna, płytka, wręcz banalna. Radość w chrześcijaństwie zawsze przychodzi po krzyżu, 

cierpieniu, wyrzeczeniu i wysiłku. Dlatego krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa wiążą się nierozerwalnie z 

ludzkim losem (por. ks. Józef Naumowicz, Krzyż Chrystusa znakiem nadziei).  

   

I na tym właśnie polega nadzieja płynąca z krzyża. Na zaufaniu do Bożej miłości, dobroci i obietnicy 

nowego życia. Jest ona nie tylko ufnym oczekiwaniem przyszłych dóbr, ale wyraża się także w pewności 

pomocy, nieustannie udzielanej przez Boga. Zwraca się przeciw ludzkiej rezygnacji i rozpaczy. Chroni 

przed zwątpieniem i egoizmem. Podtrzymuje w każdym opuszczeniu. Daje moc do realizacji 

chrześcijańskiego powołania w świecie i do walki o wieczność. Daje siłę, by móc codziennie 

zmartwychwstawać: z lenistwa, przyzwyczajenia, uzależnień, wygody, grzechu. By wciąż zaczynać od 

nowa, bo dla Boga człowiek nigdy nie jest przegrany.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Dlatego - na koniec - oddajmy hołd Jezusowi, który „samego siebie wydał za mnie":  

Bóg-Człowiek skonał! - Ludzkości cała! 

Choćbyś ocean łez wypłakała,  

Choćby ci serca pękały z bólu, -  

Choćbyś się żywcem zapadła w groby, -  
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To jeszcze mało - mało żałoby  

Po królów Królu!  

(z pośmiertnych papierów Feliksa Szobera)  

   

Oddajmy tez hołd krzyżowi Jezusa, który naszemu cierpieniu i śmierci nadaje sens.  

   

O Krzyżu, niewysłowiona miłości Boga;  

Krzyżu, postrachu złych. Podporo sprawiedliwych, światłości chrześcijan,  

Ty stałeś się drabiną, po której człowiek wstępuje aż do nieba.  

Bądź zawsze dla nas, Twoich wiernych, kotwicą i słupem ognistym.  

Rządź naszym domem, kieruj naszą łodzią.  

(św. Paulin z Noli) 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wigilia Paschalna, 15/16.4.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Nie ma go tutaj, Zmartwychwstał. Wigilia Paschalna (Katedra Poznańska - 

15/16.4.2017)  

Alleluja! Biją dzwony. 

Głoszą w świata wszystkie strony, 

Że zmartwychwstał Pan. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

Biją długo i radośnie, 

Że aż w piersiach serce rośnie. 

Triumf prawdzie dan.  

   

   

1. WIELKA SOBOTA  

   

Oto minęła już Wielka Sobota. Minął dzień pogrzebania Boga-Człowieka. Dzień, który zasiał pustkę w 

sercach uczniów. „Jezus zstąpił do piekieł". Przekroczył bramę samotności. Ilustracją tej samotności i 

bezsiły jest turyński całun; obraz „bezsilności w obliczu śmierci, w której objawia się ostateczna 

konsekwencja tajemnicy wcielenia. Płótno Całunu każe nam zmierzyć się z tym aspektem wcielenia, który 

najbardziej nas niepokoi, a zarazem ujawnia, jak dalece Bóg stał się naprawdę człowiekiem, upodobniając 

się do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Każdy doznaje wstrząsu na myśl, że nawet Syn Boży nie 

oparł się mocy śmierci, ale wszyscy ze wzruszeniem uświadamiamy sobie, że Chrystus tak głęboko wszedł 

w naszą ludzką kondycję, iż zgodził się nawet zaznać tej całkowitej bezsilności, jakiej człowiek kosztuje w 
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chwili, gdy jego życie gaśnie. Na tym polega doświadczenie Wielkiej Soboty - ważnego etapu na drodze 

Jezusa do chwały, z którego promieniuje światło rozjaśniające cierpienie i śmierć każdego człowieka (por. 

Jan Paweł II, Całun znakiem męki, która objawia miłość Zbawiciela. Liturgia Słowa w katedrze przed 

wystawionym Całunem, Turyn - 24.05.1998).  

   

„Co się stało? - pyta autor Starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę. Wielka cisza spowiła ziemię; 

wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w 

ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań. Idzie, aby 

odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie 

pogrążeni w cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie 

On, który jest ich Bogiem i synem Ewy" (Starożytna homilia na Świętą i Wielką Noc).  

   

Jezus zstąpił do nieosiągalnej i nie dającej się przezwyciężyć otchłani, której nie zdoła przeniknąć żadne 

ludzkie słowo. Zstąpił do piekieł, czyli Miłość weszła do „ziemi niczyjej", weszła w przestrzeń śmierci. „Do 

krainy zmarłych przyszedł Pan: „trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy Go praojciec Adam, 

pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: "Pan mój z nami wszystkimi!" I odrzekł 

Chrystus Adamowi: "I z duchem twoim!" A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go mówiąc: "Zbudź się, o 

śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.  

   

Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem. Oto teraz mówię tobie i wszystkim, którzy będą 

twoimi synami, i moją władzą rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach: Wyjdźcie! A tym, którzy są w 

ciemnościach, powiadam: Niech zajaśnieje wam światło! Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie!  

   

Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał 

spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś 

dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, 

wyjdźmy stąd! Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba" [...]  

   

Sen mej śmierci wywiedzie cię ze snu Otchłani. [...] Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej ziemi, Ja zaś 

wprowadzę ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański. [...] Przykazałem aniołom, aby cię strzegli tak, jak 

słudzy, teraz zaś sprawię, że będą ci oddawać cześć taką, jaka należy się Bogu.  

   

Gotowy już jest niebiański tron, w pogotowiu czekają słudzy, już wzniesiono salę godową, jedzenie 

zastawione, przyozdobione wieczne mieszkanie, skarby dóbr wiekuistych są otwarte, a królestwo niebieskie, 

przygotowane od założenia świata, już otwarte" (Starożytna homilia na Świętą i Wielką Noc).  

   

   

2. WIGILIA PASCHALNA  
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I w ten sposób skończyła się już Wielka Sobota i rozpoczęła Wigilia Paschalna - „Matki matką wszystkich 

świętych wigilii" - czyli noc czuwania. Tej nocy chrześcijanie czuwają, podobnie jak Żydzi, wspominający 

dawną Paschę, poprzedzającą wyzwolenie Izraela z niewoli egipskiej. Chrześcijanie czuwają, ponieważ tej 

nocy ma dokonuje się Nowa Pascha, nowe przejście Chrystusa. Nasz Zbawiciel „skruszywszy więzy 

śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani". Dlatego wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się nie 

w dzień, ale właśnie w nocy. Nie wolno ich rozpoczynać zanim nie zapadnie noc i należy je zakończyć 

przed świtem niedzieli" i ta zasada musi być interpretowana ściśle (por. Kongregacja Kultu Bożego. List 

okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świat paschalnych,77-79).  

   

a. zmartwychwstanie  

   

Podczas tej Nocy Jezus nie pozostał w grobie, Jego ciało nie uległo zepsuciu. On rzeczywiście powstał z 

martwych. Wyszedł z grobu i co uderzające, nie dochodził swojej sprawiedliwości. Umyte ręce Piłata, które 

podpisały wyrok śmierci mógł porazić paraliżem; mógł osądzić Kajfasza i skazać na śmierć członków 

Wielkiej Rady; mógł nałożyć cierniową koronę żołnierzom, którzy ją upletli; mógł oddać każde uderzenie 

bicza i wydać na ukrzyżowanie tłum wołający „Ukrzyżuj Go!". Mógł...  

   

Mógł... a jednak nie uczynił tego. Po zmartwychwstaniu w ogóle nie zajął się tymi, którzy wyrządzili Mu 

krzywdę. Nawet ich nie szukał. Z żadnym z nich się nie spotkał. Szukał jedynie ludzi, tych, którzy 

gromadzili się, by Go słuchać gdy nauczał. Rozmawiał jedynie z tymi, którzy w Niego uwierzyli (ks. 

Edward Staniek).  

   

Gdy zaś idzie o samo zmartwychwstanie, to pozostaje ono tak bardzo poza wszelkim naszym 

doświadczeniem, że ciągle pytamy: na czym właściwie ono polega? Jeśli możemy w tym przypadku użyć 

języka teorii ewolucji, to polega ono - jak uczył papież Benedykt XVI - na „mutacji". Jest to absolutnie 

decydujący skok w całkowicie nowy wymiar. Jest czymś, co przedtem nigdy się nie wydarzyło w długich 

dziejach życia na ziemi. Jest skokiem w całkowicie nowy porządek, który dotyczy również nas (por. 

Benedykt XVI, Nie ma go tutaj, Zmartwychwstał. Wigilia paschalna - 15.04.2006).  

   

Ewangeliści mocno podkreślają, że zmartwychwstały Jezus jest tym samym Jezusem, którego apostołowie 

znali przed Jego śmiercią, że pojawił się On w tym samym ciele, lecz nie w takim samym. Kiedy św. Paweł 

wypowiada się o naturze zmartwychwstałego ciała - powie:  

   

„A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele?  

O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze.  

To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem....[...]  
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Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem.  

   

Zasiewa się zniszczalne [εν φθορα]  

- powstaje zaś niezniszczalne [εν αφθαρσια];  

sieje się niechwalebne [εν ατιμια]  

- powstaje chwalebne [εν δοξη];  

sieje się słabe [εν ασθενεια]  

- powstaje mocne [εν δυναμει];  

zasiewa się ciało zmysłowe [σωμα ψυχικον]  

- powstaje ciało duchowe [σωμα πνευματικον].  

Jeżeli jest ciało ziemskie [σωμα ψυχικον]  

- powstanie też ciało niebieskie [σωμα πνευματικον]. [...]  

Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski [χοικος],  

- drugi Człowiek - z nieba [εξ ουρανου]. ...]  

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka] [του χοικου],  

tak też nosić będziemy obraz [człowieka] niebieskiego [του επουρανιου]"  

(1 Kor 15,35-37.42-44.47.49).  

   

Tak więc - według Apostoła Pawła - w miejsce soma psychikon, czyli w miejsce „ciała zmysłowego", 

pojawiło się soma pneumatikon, czyli „ciało duchowe". Tę trudną do prostego wyjaśnienia naturę ciała 

przemienionego Ewangelista Marek ujmie w prostszych słowach: Zmartwychwstały „ukazał się w innej 

postaci [εν ετερα μορφη]" (Mk 16,12).  

   

„Co to znaczy zmartwychwstać? Katechizm Kościoła Katolickiego uczy: W śmierci, będącej "rozdzieleniem 

duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu", podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem, 

chociaż trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem. Bóg w swojej 

wszechmocy przywróci ostatecznie naszym ciałom niezniszczalne życie, jednocząc je z naszymi duszami 

mocą Zmartwychwstania Jezusa" (KKK, 997).  

   

Chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie spotykała się od początku z niezrozumieniem i oporami (por. Dz 

17,32; 1 Kor 15,12-13). „W żadnym punkcie wiara chrześcijańska nie spotyka więcej sprzeciwu niż w 
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stosunku do zmartwychwstania ciała" (św. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 88, 2, 5). A jednak, 

zmartwychwstanie Jezusa jest faktem. Jest to jakościowy skok ku nowemu życiu, ku nowemu światu, który 

od momentu pojawienia się Zmartwychwstałego przenika nasz świat, przemienia go i pociąga ku sobie.  

   

b. chrzest  

   

Ta przemiana dotyka nas przede wszystkim poprzez wiarę i chrzest. Stąd też chrzest jest integralną częścią 

Wigilii Paschalnej. Chrzest jest czymś odmiennym od rytuału przyjmowania ludzi do Kościoła. Jest on 

czymś więcej niż zwykłym obmyciem, oczyszczeniem czy upiększeniem duszy. Chrzest jest rzeczywiście 

śmiercią i zmartwychwstaniem. Jest odrodzeniem do nowego, przemienionego życia. Św. Paweł uczy: „My 

wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. 

Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my 

wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez 

śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni 

w jedno przez podobne zmartwychwstanie" (Rz 6,3-5).  

   

To, co dokonuje się we Chrzcie dobrze ilustrują słowa biografii duchowej św. Pawła: „Teraz zaś już nie ja 

żyję, lecz żyje we mnie Chrystus" (Ga 2,20). Żyję, ale już nie ja, ponieważ tożsamość Pawła została 

zmieniona. Ja, ale już „nie" ja - to formuła chrześcijańskiej egzystencji, która płynie ze Chrztu. Formuła 

zmartwychwstania wewnątrz czasu (por. Benedykt XVI, Nie ma go tutaj, Zmartwychwstał. Wigilia 

paschalna - 15.04.2006). Oto nowy sposób życia chrześcijanina na tym świecie: „Jeśliście więc razem z 

Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po 

prawicy Boga (Kol 2,12; 3,1). „Obowiązkiem i przywilejem wszystkich Twoich uczniów, o Panie, jest 

podnosić się wzwyż i przemieniać się w Ciebie. To nasz przywilej żyć w niebie przez nasze myśli, 

pragnienia, tęsknoty, westchnienia i uczucia, chociaż jesteśmy jeszcze w ciele... Naucz nas „szukać tego, co 

w górze" (Kol 3,1), ukazując nam, że należymy do Ciebie, że nasze serce zmartwychwstało z Tobą i że 

życie nasze jest ukryte w Tobie (zob. J. H. Newman).  

   

Od najdawniejszych czasów w Wigilię Paschalną Kościół udziela sakramentu Chrztu świętego 

katechumenom. Również dzisiejszej nocy 14. katechumenów - zostanie zanurzonych w śmierci Chrystusa i 

razem z Nim powstanie do życia wiecznego. W tym uroczystym momencie pozdrawiam Was serdecznie - 

drodzy katechumeni - którzy przyjmiecie za chwilę sakrament Chrztu, Bierzmowania i Komunię świętą. Na 

mocy Chrztu świętego, staniecie się członkami Kościoła, który - już w Abrahamie - okazał się jest ludem 

powołanym do wiary i przeznaczonym do tego, by stał się błogosławieństwem dla wszystkich narodów 

ziemi (Rdz 12,1-3). Bądźcie wierni Chrystusowi, który Was wybrał i powierzcie Mu całe wasze życie. 

Macie za sobą różne doświadczenia życiowe, dlatego łatwo zrozumiecie, że dzisiejszy Chrzest jest dla Was 

oczywistym dowodem na miłosierdzie Boga i darmowość łaski. Pozdrawiam wasze rodziny, przyjaciół oraz 

tych, którzy przygotowywali Was do przyjęcia tego sakramentu.  

   

Podczas dzisiejszej liturgii towarzyszą nam swoją modlitwą i śpiewem neokatechumeni z pierwszej 

wspólnoty neokatechumenalnej z parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu, którzy z radością dziękują za tę 

wszystkie otrzymane łaski Zmartwychwstałemu Panu.  
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Tej niezwykłej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego - razem z wszystkim obecnymi w tej katedrze wiernymi 

- ponowimy za chwilę nasze przyrzeczenia chrzcielne. Wyznanie wiary, które zostało wypowiedziane 

podczas naszego Chrztu przez naszych rodziców chrzestnych - kiedy jeszcze jako dzieci nie byliśmy 

świadomi dokonywanego wyboru - teraz zostanie potwierdzone przez nas, dojrzałych już ludzi.  

   

c. radość wielkanocna  

   

Kiedy uczniowie na własne oczy ujrzeli Pana, ogarnęła ich tak wielka radość, że odtąd stali się 

nieustraszonymi świadkami zmartwychwstania. „Płynie stąd wniosek - powie papież Paweł VI - że radość 

Królestwa Bożego może się zrodzić jedynie w ścisłym związku z obchodem śmierci i zmartwychwstania 

Pańskiego.[...] ani niebezpieczeństwa, ani cierpienia nie ustąpią z ziemskiej obczyzny, ale przybiorą nowe 

znaczenie - ponieważ wiemy na pewno, że jesteśmy w ten sposób uczestnikami odkupienia, jakiego Pan 

dokonał, oraz dziedzicami Jego chwały. Z tego powodu chrześcijanin, chociaż podlega trudnościom, jakie 

zwykło nieść ludzkie życie, nie musi szukać niepewnym krokiem drogi, ani obawiać się, że śmierć położy 

kres jego nadziei.  

   

Toteż prorok mówi: "Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką: nad mieszkańcami kraju mroków 

światło rozbłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele". Paschalny hymn "Exsultet" wyśpiewuje 

tajemnicę, która przewyższa nadzieję prorocką: w weselu zwiastowanego zmartwychwstania przemieniają 

się także troski człowieka, kiedy pełnia radości ze zwycięstwa Ukrzyżowanego tryska z Jego przebitego 

Serca i z Jego chwalebnego Ciała, oświecając zarazem ciemności dusz..." (Paweł VI, Adhortacja apostolska 

Gaudete in Domino).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

A zatem, „Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią 

dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo.  

   

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, 

że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!" (Exultet).  

Przemówienie Arcybiskupa Poznańskiego, Koncepcja państwa Benedykta XVI, 

19.4.2017  

Abp Stanisław Gądecki, KONCEPCJA PAŃSTWA W PERSPEKTYWIE NAUCZANIA KARD. J. 

RATZINGERA/BENEDYKTA XVI, Warszawa, 19.4.2017 
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Księże Kardynale,  

Szanowni Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu,  

Panie Przewodniczący Bundestagu,  

Panie Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier,  

Księże Arcybiskupie Nuncjuszu, Księża Arcybiskupi i Biskupi,  

Przedstawiciele Parlamentu, Rządu,  

Przedstawiciele świata polityki i nauki,  

Szanowni Państwo!  

   

90. rocznica urodzin Benedykta XVI stanowi okazję do podjęcia zagadnienia koncepcji państwa w ujęciu 

emerytowanego Papieża. Koncepcja demokratycznego państwa prawa - zaproponowana przez Josepha 

Ratzingera - ma cechy uniwersalne, dlatego temat jest dzisiaj ze wszech miar aktualny, nie tylko w 

odniesieniu do Polski czy Europy.  

   

Kluczowym pojęciem wspomnianej koncepcji jest prawo. Zdaniem Benedykta XVI polityka - definiowana 

przez nauczanie Kościoła jako roztropna troska o dobro wspólne (Jan Paweł II, Laborem exercens, 20) - ma 

za swoje główne zadanie służbę prawu i przeciwstawianie się panowaniu niesprawiedliwości. Stąd wszelkie 

dążenia polityków do osiągnięcia sukcesu są sensowne jedynie wtedy, gdy sukces ten podlega kryterium 

sprawiedliwości oraz znajomości prawa i woli jego przestrzegania. Historia totalitaryzmów poucza, że 

oddzielenie władzy od prawa, czy wręcz przeciwstawienie tych dwóch rzeczywistości, jest zawsze wysoce 

niebezpieczne.  

   

Ważnym problemem jest zatem właściwe rozpoznanie prawa. Według emerytowanego Papieża prawo nie 

jest bowiem jedynie umownym zbiorem zasad, których źródłem jest państwo czy też ustalenia społeczne, ale 

jest ono rzeczywistością fundamentalną - obiektywną normą, której działania państwa winny być 

podporządkowane. Jest więc niezwykle istotne poprawne rozeznanie tego, co jest dobre i słuszne, a co jest 

złe i jako takie nie powinno być traktowane jako prawo.  

   

Rozeznanie to jest stosunkowo nietrudne w przypadku zbrodniczych systemów totalitarnych. Dla większości 

społeczeństwa jest bowiem oczywiste, że popełniający zbrodnie funkcjonariusze tychże reżimów nie służyli 

prawu, ale ich działania - jawiące się od strony formalnej jako realizacja prawa ustanowionego przez ich 

zwierzchnią władzę- była w istocie czystym bezprawiem. Inaczej jest jednakże w przypadku państw 

demokratycznych. Przyzwyczailiśmy się uznawać, że podstawowym kryterium jest tutaj zasada większości: 

prawem jest to, co za prawo zostało uznane przez większość społeczeństwa, bądź jego reprezentantów. 

Benedykt XVI zauważa jednak, że kryterium to jest niewystarczające w przypadku prawa odnoszącego się 

do godności człowieka i człowieczeństwa. Tutaj bowiem każdy odpowiedzialny człowiek musi znaleźć 

głębszy fundament dla swojej orientacji.  
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Analizując historię prawa Joseph Ratzinger zauważa, że na przestrzeni dziejów zapisy prawne motywowane 

były na ogół religijnie: najwyższą instancją rozstrzygającą o sprawach międzyludzkich było fundamentalne 

odniesienie do świata boskiego - ostatecznego gwaranta sprawiedliwości i ładu. Chrześcijaństwo jednak 

przyniosło w tym względzie podstawową zmianę. Zamiast narzucać społeczeństwu i państwu regulacje 

prawne wywodzące się z Objawienia, pierwsi teologowie chrześcijańscy włączyli się w nurt filozoficzno-

prawny, uznając, że dostęp do prawdziwych źródeł prawa nie jest zarezerwowany jedynie dla ludzi 

wierzących. W istocie może do nich dotrzeć każdy człowiek. Tymi źródłami są natura i rozum.  

To właśnie w samej naturze oraz w rozumie tkwią fundamentalne zasady, które wskazują podstawowe 

powinności o charakterze etycznym. Przez całe wieki przekonanie takie było oczywistością, czego jasnym 

dowodem jest chociażby Deklaracja Praw Człowieka. W drugiej połowie dwudziestego wieku - zauważa 

papież-emeryt - zaczęły się w tym względzie jednak znaczące zmiany, skutkujące postrzeganiem prawa 

naturalnego jako nauki specyficznie katolickiej, nie zaś jako idei uniwersalnej. Zdaniem Benedykta XVI jest 

to spowodowane pozytywistycznym rozdzieleniem bytu i powinności na skutek zawężenia pojęcia rozumu 

do obszaru nauki i sprowadzenia natury jedynie do funkcjonalności. W ten sposób etos i religia nie znajdują 

miejsca w sferze rozumu, co zauważalne jest w szczególny sposób w niektórych tendencjach obecnych w 

Europie.  

   

Stąd papież zauważa: „Rozum pozytywistyczny, który przedstawia się w sposób wyłączny i który nie jest w 

stanie przyjąć czegokolwiek innego, co nie jest funkcjonalne, upodabnia się do gmachów ze zbrojonego 

cementu, bez okien, w których sami tworzymy klimat i światło, nie chcemy zaś przyjmować obu tych rzeczy 

z rozległego świata Bożego. A jednak nie możemy ukrywać, że w takim zbudowanym przez nas świecie 

będziemy czerpać potajemnie również z „zasobów" Bożych, które przetworzymy w nasze wytwory. Trzeba 

na nowo otworzyć szeroko okna, winniśmy na nowo ujrzeć rozległość świata, niebo i ziemię, oraz nauczyć 

się korzystać z tego wszystkiego w sposób sprawiedliwy" (Benedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na 

temat podstaw prawa. Przemówienie w Bundestagu, 22.09.2011).  

   

Człowiek wiary w obiektywnym rozumie, który przejawia się w naturze, dostrzega działanie Rozumu 

stwórczego. To na bazie przekonania o istnieniu Stwórcy - jakże zakorzenionego w dziedzictwie 

kulturowym Europy - zrodziły się podstawowe idee, które winny stać u podstaw zdrowego państwa: prawa 

człowieka, równość wszystkich wobec prawa, nienaruszalność ludzkiej godności, świadomość 

odpowiedzialności człowieka za działanie. Pomijanie tych ważnych spraw byłoby „amputowaniem naszej 

kultury w swej integralności i pozbawiłoby ją całokształtu" (tamże).  

   

Wyrażam nadzieję, że dzisiejsza konferencja przyczyni się do wydobycia na światło dzienne odkrywczych 

myśli Josepha Ratzingera - jakże istotnych w dzisiejszej dobie kryzysu kulturowego.  

   

Dziękuję za uwagę.  

 Abp Stanisław Gądecki  

Metropolita Poznański  
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Przewodniczący KEP  

Warszawa, 19 kwietnia 2017 roku  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Królowo naszych serc, 3.5.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Królowo naszych serc. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej 

Polski, Jasna Góra (3.5.2017)  

   

„Witaj, o wysokości, pojęciom ludzkim niedostępna, 

Witaj, głębiono nawet anielskim okiem niezbadana, 

Witaj, bo jesteś tronem Króla, 

Witaj, bo dźwigasz Tego, co wszystkie dźwiga rzeczy"  

(Akatyst, Stasis pierwsza, Ikos pierwszy) 

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski stajemy u stóp jasnogórskiego Obrazu, aby 

zastanowić się nad dwoma sprawami. Najpierw nad tym, jakie znaczenie ma dla nas dzisiejsza uroczystość a 

następnie, czego nas dzisiaj uczy Konstytucja majowa z 1791 roku.  

   

   

1. KRÓLOWA POLSKI  

   

a. Najpierw uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Uroczystość ta przypomina nam, że 

Maryję nazywamy „Królową", bo jest Ona Matką Jezusa, naszego Króla, którego nosiła w swoim łonie, 

którego zrodziła, o którego wychowanie dbała, któremu towarzyszyła podczas Jego publicznej działalności, 

za którym szła aż pod krzyż. Z którym też pozostała złączona nawet po Jego śmierci, zasiadając w niebie 

obok Niego, Króla chwały. Jeśli więc nazywamy Ją Królową, to przede wszystkim ze względu na Jej Syna. 

Królewskość Maryi jest więc pośrednia, ponieważ tylko Pan Bóg jest Władcą najwyższym i jedynym, 

Maryja natomiast sprawuje nad nami królewską władzę, służąc nam swoją opieką.  

   

My niestety, często zniekształcamy obraz panowania Maryi, kiedy przestawiamy je według wzorca 

panowania zaczerpniętego z czysto ziemskiej tradycji. Tymczasem Maryja - podobnie zresztą jak i Jej Syn - 

nie kierowali się tym stylem myślenia i działania. Oni dobrze wiedzieli, że Królestwo Boże nie jest z tego 

świata.  

   

Jak nam to wyjaśnia encyklika Redemptoris Mater, królowanie Maryi polega na służbie: „Maryja stała się 

pierwszą wśród tych, którzy służąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzą braci swoich pokorą i cierpliwością 

do Króla, któremu służyć znaczy królować i osiągnęła w pełni ów ‘stan królewskiej wolności', właściwy dla 

uczniów Chrystusa: służyć - znaczy królować! Maryja - służebnica Pańska, uczestniczy w królowaniu 

swego Syna". Aby więc właściwe zrozumieć prawdę o królowaniu Maryi, trzeba odwołać się do logiki 

Królestwa Bożego, która jest zasadniczo odmienna od logiki królestw tego świata. Chrystus doznał 
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królewskiego wywyższenia, dlatego że się uniżył, stał się Sługą zbawienia. Podobnie Jego Matka, stała się i 

jest Królową jako Służebnica Pańska" (por. Redemptoris Mater, 41). W postawie nieustannej służby Maryja 

sprawuje swoją władzę nad światem a Jej panowanie jest władzą miłości.  

   

b. Przechodząc z kolei od tytułu „Królowej Świata" - związanego z wszystkimi narodami ziemi - do tytułu 

„Królowa Polski", warto zwrócić uwagę na to, że tytuł ten nie jest wcale wymysłem Polaków ani przejawem 

naszej megalomanii. Został on bowiem przekazany przez usta samej Maryi pewnemu włoskiemu jezuicie z 

Neapolu.  

   

Wspomniany jezuita, Ojciec Juliusz Mancinelli (ur. 13.10.1537) słynął z pobożnego sposobu życia. Zakładał 

wiele dzieł miłosierdzia i wszędzie, gdzie się pojawił (w Dalmacji, Bośni, Konstantynopolu czy Afryce) 

notowano ogromną ilość nawróceń. W latach 1585-1586 przebywał też w Polsce (w Kamieńcu Podolskim i 

Jarosławiu), odznaczał się bowiem wielkim nabożeństwem do naszych świętych: Stanisława, biskupa i 

męczennika oraz św. Stanisława Kostki. Ten ceniony mistrz rzymskiego nowicjatu jezuitów - w którym 

przebywał i zmarł św. Stanisław Kostka - był świadkiem życia młodego Kostki i pozostawał pod wielkim 

wrażeniem jego śmierci.  

   

Gdy modlił się on - w czterdziestą rocznicę śmierci św. Stanisława - w swoim klasztorze przy jezuickim 

kościele Gesù Nuovo w Neapolu, ujrzał nagle (14 sierpnia 1608 roku) Maryję okrytą purpurowym 

płaszczem z Dzieciątkiem na ręku, wyłaniającą się z obłoku, u której stóp klęczał św. Stanisław Kostka. 

Matka Boża zapytała Ojca Juliusza: „Dlaczego nie nazywasz Mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo 

umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego 

synowie". Usłyszawszy to Ojciec Juliusz zawołał: „Królowo Polski Wniebowzięta módl się za Polskę!"  

   

Ojciec Mancinelli poinformował o tym wydarzeniu swego przyjaciela, jezuitę Mikołaja Łęczyckiego. 

Poprosił go, by ten opowiedział o tym królowi Zygmuntowi III Wazie (1587 - 1632). I taką drogą tytuł ten 

poznał Ojciec Piotr Skarga oraz polscy jezuici, którzy rozpowszechnili wiadomość, że to sama Maryja 

nakazała nazywać siebie „Królową Polski".  

Dwa lata później, w roku 1610, ojciec Mancinelli - w wieku siedemdziesięciu trzech lat - udał się w pieszą 

pielgrzymkę do Krakowa. Pierwsze kroki skierował do katedry wawelskiej, gdzie - podczas sprawowania 

Mszy świętej - wpadł w ekstazę. Ponownie ujrzał Maryję w królewskim majestacie i usłyszał Jej głos: „Ja 

jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za 

nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja ci zawsze będę, jakom jest teraz, miłościwą".  

   

Siedem lat po powrocie z Polski - w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - ten sam Ojciec patrzył 

z okna swej celi klasztornej na Zatokę Neapolitańską i oto znowu - z gorejącego obłoku, który pojawił się na 

niebie - wyłoniła się postać Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na rękach, u której stóp klęczał młodzieniec 

w aureoli. Maryja zwróciła się do sędziwego jezuity: „Juliuszu, synu mój! Za cześć, jaką masz do Mnie 

Wniebowziętej, ujrzysz Mnie za rok w chwale niebios. Tu jednak, na ziemi, nazywaj Mnie zawsze Królową 

Polski".  
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Po miesiącu kurier z Neapolu przywiózł do Wilna Ojcu Łęczyckiemu list od Ojca Juliusza, w którym pisał: 

„Ja rychło odejdę, ale ufam, że przez ręce Wielebności sprawię, iż po moim zgonie w sercach i na ustach 

polskich mych współbraci żyć będzie w chwale Królowa Polski Wniebowzięta" (por. Bogusław Bajor, 

Maryja Królowa Polski).  

   

b. W oparciu o te objawienia następny król, Jan Kazimierz III Waza (1648 - 1672) - za panowania którego 

Rzeczpospolita zmagała się z Moskwą i Szwecją, nie wspominając już o rebelii Chmielnickiego - napisał list 

błagalny do papieża Aleksandra VII. Ojciec Święty odpowiedział: „Dlaczego zwracasz się o pomoc do mnie, 

a nie zwracasz się do tej, która sama chciała być Waszą Królową? Maryja Was wyratuje, toć to Polski Pani. 

Jej się poświęćcie, Jej oficjalnie ofiarujcie, Ją Królową ogłoście, przecież sama tego chciała".  

   

List ten uzmysłowił polskiemu królowi, że w Maryi znajduje się jedyna nadzieja na pomoc. Postanowił też, 

że - kiedy tylko jakiś skrawek Rzeczypospolitej zostanie uwolniony od wrogów - on uda się tam, aby 

dokonać publicznego ślubowania. Kiedy więc (w marcu 1656 roku) Szwedzi wycofali się ze Lwowa, król 

przed obrazem Matki Bożej Łaskawej - złożył obiecane śluby (dnia 1 kwietnia 1656 roku), polecając 

królestwo Jej obronie. Lwowskie śluby były wyrazem wdzięczności za przełomowe wydarzenie tej wojny, a 

mianowicie za bohaterską obronę klasztoru na Jasnej Górze.  

   

Kilka dni po swoim ślubowaniu król przybył do lwowskiego kościoła Jezuitów, gdzie nuncjusz apostolski 

odprawił nabożeństwo, powtarzając trzykrotnie na końcu Litanii Loretańskiej inwokację: Regina Regni 

Poloniae, ora pro nobis (Królowo Królestwa Polskiego, módl się za nami). Tym samym ogłosił oficjalnie 

Maryję Królową Królestwa Polskiego.  

   

c. Śluby kazimierzowskie umocniły w świadomości polskiego narodu szczególną miłość do naszej 

Królowej, Pani Jasnogórskiej. Polacy uznali w niej Królową swoich serc i - tak w Ojczyźnie jak i poza jej 

granicami - związali z Nią w sposób nierozerwalny swoje nadzieje. „Gdzie jest - pytał kard Stefan 

Wyszyński - ukryta przedziwna moc, która daje Kościołowi wewnętrzną duchową wolność i nieustępliwość, 

tak podziwianą przez wszystkich? ... tajemnicą tej niezwykłej mocy jest fakt, że Polska jest zwarta jako 

Naród, zwarta narodowo i religijnie, szczególnie w swej miłości do Kościoła Chrystusowego i Matki 

Najświętszej" (kard. S. Wyszyński, Wszystko postawiłem na Maryję, Warszawa 1998, 292-293).  

   

Pamiętamy o tym zwłaszcza dzisiaj, kiedy Ojcowie Paulini - dla uczczenia trzechsetnego jubileuszu 

koronacji jasnogórskiego obrazu - wzywają nas do włączenia się w przedsięwzięcie nazwane „Żywą koroną 

Maryi". Inicjatywa ta nie zmierza do ponownego „koronowania" Maryi koronami materialnymi, ale do 

„ukoronowania" jej naszym ewangelijnym stylem życia. Dąży ona do ofiarowania Maryi naszych darów 

duchowych, które świadczyć będą o tym, że istotnie pragniemy, aby Ona królowała w naszych sercach. 

Zachęca nas do tego, byśmy - przesyłając na Jasna Górą własna fotografię - zapisali na niej osobisty dar 

duchowy dla Najświętszej Maryi Panny (np. regularne czytanie Pisma Świętego, spowiedź po wielu latach, 

pojednanie z kimś po długim konflikcie, postanowienie porzucenia uzależnienia, dziesiątka różańca 

świętego ...). Ten gest będzie wyrazem naszej codziennej miłości skierowanej do Maryi. Będzie on 

wprowadzeniem Maryi do naszego domu, do naszej rodziny i naszego życia. W ten sposób staniemy się 

„żywym diamentem" w koronie Maryi a Ona stanie się Panią naszego życia.  
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Jest to inicjatywa godna pochwały, przypadająca w 300-letnią rocznicę koronacji jasnogórskiego obrazu 

oraz w 60-tą rocznicę rozpoczęcia Wielkiej Nowenny; tego dziejowego programu duchowej odnowy 

polskiego narodu, opartego na Ślubach Jasnogórskich.  

   

2. KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791  

   

Drugim tematem związanym z dzisiejszym dniem jest Konstytucja majowa. Kiedy pod koniec lat 80-tych 

XVIII wieku sytuacja międzynarodowa zaczęła się kształtować pomyślnie dla Rzeczypospolitej a Rosja była 

zaangażowana w wojnę z Turcja i Szwecją, w październiku 1788 roku rozpoczął obradować w Warszawie 

sejm. Z uwagi na dokonane przez niego reformy ustroju państwa przeszedł on do historii pod nazwą Sejmu 

Wielkiego.  

   

Niektórzy z uczestniczącym w tym sejmie posłów zadali sobie proste pytanie: co sprawiło, że Polska - która 

150 lat wcześniej była jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie - tak nisko 

upadła? I właśnie w odpowiedzi na to pytanie zrodziło się - w wielkim mozole ducha - lekarstwo w postaci 

Konstytucji majowej, wprowadzającej nowy ustrój prawny państwa. Było to dzieło niedokończone, trwały 

bowiem dalej prace nad „Konstytucją Ekonomiczną" oraz „Konstytucją Moralną", czyli odpowiednikiem 

francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.  

   

Konstytucja majowa zakładała przejście od monarchii parlamentarnej do monarchii konstytucyjnej. 

Wprowadzała podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Likwidowała liberum veto w 

sejmie, odebrała też prawo głosu w sprawach publicznych tzw. „gołocie", czyli szlachcie bez ziemi, 

najbardziej podatnej na obce przekupstwo. Zrównała mieszczan ze szlachtą, wzięła chłopów pod opiekę 

państwa. Religii katolickiej zapewniła status religii panującej, gwarantując jednocześnie tolerancję religijną 

dla wszystkich innych wyznań.  

   

Wąskie grono reformatorów zdawało sobie sprawę z tego, że na przyjęcie tej Konstytucji legalnymi 

metodami nie ma szans. Skoro więc liczenie na nieobecność wielu posłów opozycji z uwagi na wielkanocną 

przerwę zawiodło, przyśpieszyli oni o dwa dni zaplanowaną na 5 maja sesję i - przy obecności zaledwie 

połowy deputowanych - zaproponowali przyjąć Konstytucję w całości, bez jej czytania. I tak oto - dzięki 

swoistemu zamachowi stanu - sejm uchwalił Konstytucję dnia 3 maja 1791 roku. Gdy więc poseł inflancki 

wezwał króla do jej zaprzysiężenia, władca podniósł rękę na znak, że chce przemówić, co zwolennicy 

Konstytucji poczytali za jego zgodę na nową Konstytucję. Jej tekst poparły później prawie wszystkie 

lokalne sejmiki, przyczyniając się do tego, że Konstytucja została ostatecznie zalegalizowana.  

   

Konstytucja ta była wielkim osiągnięciem XVIII-wiecznej polskiej myśli politycznej. Była pierwszą spisaną 

Konstytucją w Europie, a drugą - po amerykańskiej - na świecie. Była przejawem politycznej roztropności 

naszych posłów, którzy potrafili - bez rewolucyjnych wstrząsów - zreformować ustrój państwowy. Była 

wreszcie dowodem umiejętności znalezienia kompromisów przez najważniejszych polskich polityków.  



1853 
 

   

Niestety, lekarstwo podawane umierającemu bywa zazwyczaj mało skuteczne, dlatego też - chociaż 

Konstytucja stała się kamieniem milowym historii polskiej myśli politycznej, w sumie okazała się 

„testamentem gasnącej Ojczyzny". Obowiązywała tylko przez ponad rok, po czym została obalona przez 

armię rosyjską i wojska konfederacji targowickiej.  

   

Tym niemniej miała ona dla kolejnych pokoleń Polaków ogromne znaczenie, ponieważ przez długie lata 

rozbiorów podtrzymywała nadzieję na wolność, nadzieję na możliwość stworzenia bardziej sprawiedliwego 

społeczeństwa. Po upływie wieków - twierdził św. Jan Paweł II - doceniamy jeszcze bardziej wagę tego 

dokumentu. „Odczytujemy w nim prawdę o Polsce... Synowie i córki tej ziemi nie przestali wierzyć w 

‘odnowę jej oblicza' pod tchnieniem tego Ducha, który natchnął twórców Konstytucji 3 maja" (Jan Paweł II, 

Przemówienie wygłoszone w czasie nabożeństwa dziękczynnego z okazji 200. rocznicy Konstytucji 3 Maja. 

Warszawa - 8.06.1991). Wagę tej Konstytucji rozumieli też dobrze wrogowie Polski, dlatego świętowanie 

daty jej uchwalenia było zakazane tak podczas rozbiorów, jak i podczas okupacji, aż w końcu zostało 

całkowicie zniesione przez władze komunistyczne (w styczniu 1951). Na szczęście prawdy nie da się zabić 

raz na zawsze. 

 

3. DZISIAJ  

   

a. A dzisiaj, jakie znaczenie ma Konstytucja majowa dzisiaj? Otóż dzisiaj przypomina nam ona o tym, że jej 

twórcy - choć sami nieraz zarażeni duchem wolterianizmu i sceptycyzmu, który wiał w ówczesnej Europie - 

umieli się wznieść ponad siebie. Nie bali się rozpocząć Preambuły Konstytucji słowami: „W imię Boga, w 

Trójcy Świętej jedynego". Odwołując się zaś do Boga, zwrócili uwagę na to, że religia jest integralną 

częścią ludzkiego bytowania. Że człowiek nie może nie stawiać sobie zasadniczych pytań o siebie samego, o 

sens swego życia, o Boga. Tym samym potwierdzili, że „niedowiarstwo jest czymś przypadkowym, że tylko 

wiara jest stałym stanem ludzkości" (A. De Tocqueville). Odwołując się do Boga, umocowali nasze 

podstawowe prawa w odpowiedzialności wobec Boga. Skończone przyczyny ograniczają się wzajemnie i 

konkurują ze sobą, wiec tylko tam, gdzie boska nieskończoność spotyka się z ludzką skończonością, tam 

człowiek nie jest upokarzany, zastraszany ani uciskany, ale zostaje wyniesiony do uczestnictwa w „wolności 

i chwale dzieci Bożych" (Rz 8,21). Tylko tam, to co śmiertelne i zniszczalne jest przepełnione 

nieśmiertelnością i niezniszczalnością.  

   

Po wielu dziesiątkach lat soborowa konstytucja Gaudium et spes zwróciła uwagę na tę samą żywotną więź 

między stworzeniem i Stwórcą. Podkreśliła ona, że prawa człowieka nie są regułami skonstruowanymi 

przez wspólnotę państw - nawet jeśli przyjęły je one w formie „statutowej" - lecz są trwale wyznaczone jako 

wiążące normy społeczne tylko wówczas, gdy odnoszone są do Boga. Prawa człowieka, oparte wyłącznie na 

geście politycznej ideologii, są ograniczone w czasie, gdyż w każdej chwili władza może zinterpretować i 

zrealizować je inaczej. Natomiast zakotwiczenie ich w Bogu wyłącza je z interwencji i dowolności ludzkiej.  

   

Kościół więc „głosi prawa ludzi, a także uznaje i wysoko ceni dynamizm czasów współczesnych, które te 

prawa pod każdym względem wspiera. Tendencja ta powinna być jednak przepojona duchem Ewangelii i 

chroniona przed wszelkiego rodzaju fałszywą autonomią. Ulegamy bowiem pokusie przekonania, że nasze 

prawa osobowe są przestrzegane w pełni jedynie wtedy, gdy uwalniamy się od wszelkich norm prawa 
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Boskiego. W ten zaś sposób godność osoby ludzkiej nie tylko nie jest chroniona, lecz wręcz ginie" 

(Gaudium et spes, 41).  

   

W swoim wystąpieniu w niemieckim Bundestagu (22.09.2011) papież Benedykt XVI zwrócił uwagę na to, 

że - właśnie na podstawie przekonania o istnieniu Boga Stwórcy - rozwinięto ideę praw człowieka, ideę 

równości wszystkich ludzi wobec prawa, rozumienie nienaruszalności godności ludzkiej w każdej 

pojedynczej osobie oraz świadomość odpowiedzialności ludzi za ich działanie. To przeświadczenie tworzy 

naszą pamięć kulturową. Jego ignorowanie lub traktowanie go tylko jako przeszłości byłoby pozbawianiem 

naszej kultury jej integralności i pozbawiałoby ją jej całokształtu. Spotkanie to - świadome 

odpowiedzialności człowieka przed Bogiem i uznające nienaruszalną godność każdego człowieka - umacnia 

kryteria prawa, których obrona jest naszym zadaniem w każdym czasie.  

   

To nie interesy ekonomiczne łączą, tworząc wspólnotę losu obywateli europejskich, i na pewno nie 

agnostyczno-ateistyczna ideologia, która pragnie się upowszechnić jako filozofia państwa w instytucjach 

europejskich. Jest ona z gruntu skazana na upadek, który pociągnie za sobą w przepaść frustracji wielu 

ludzi. To właśnie spuścizna kulturowa chrześcijaństwa jest najlepszym zabezpieczeniem przed 

pojawiającymi się nowymi ideologiami totalitarnymi, zagrażającymi godności człowieka, grożącymi 

zniszczeniem praworządnej demokracji i pluralistycznego społeczeństwa.  

   

b. Myśląc o dawnych sporach, które ostatecznie doprowadziły do uchwalenia Konstytucji majowej warto 

zwrócić uwagę na to, że tak kiedyś jak i dzisiaj wielu ludzi nie lubi politycznych sporów. Reagują na nie z 

oburzeniem, chociaż jednocześnie oczekują, by ich interesy zostały uwzględnione. Z pewnością polityczne 

spory obfitują często w bardzo nieciekawe ekscesy, ale gdzież ich nie ma wśród ludzi. Skoro nasze interesy, 

opinie i przekonania konkurują ze sobą, trzeba się spierać o wypadkową interesów i dobro wspólne, ale 

należy to czynić według ustalonych reguł, budując polityczny kompromis. Gdzie taki spór jest niemożliwy, 

tam nie istnieje prawdziwy ład polityczny.  

   

Etyka politycznego sporu podkreśla - z jednej strony - sens wolnościowej konstytucji, która ma umożliwić 

uporządkowane spory i - pod auspicjami nadrzędnych celów - równoważy konkurujące ze sobą interesy. Z 

drugiej zaś strony, polityczna etyka cnót domaga się od skłóconych stron takiego zachowania, które 

odpowiadałoby sensowi wspólnych instytucji i polegało na obustronnej uczciwej i czystej grze (por. 

Bernhard Sutor, Etyka polityczna, Warszawa 1994, 225-226).  

   

c. Konstytucja majowa pośrednio podkreśliła też prawa narodów. Zwróciła uwagę na to, że każdy naród 

posiada prawo do istnienia. Prawo do własnego języka i kultury, przez które wyraża i umacnia to, co 

nazywamy jego pierwotną „suwerennością duchową". Posiada prawo do kształtowania swego życia zgodnie 

z własnymi tradycjami (choć oczywiście nie może to polegać na naruszaniu fundamentalnych praw 

człowieka, a zwłaszcza na ucisku mniejszości). Naród ma też prawo do budowania swojej przyszłości, 

zapewniając młodym pokoleniom odpowiednie wychowanie (por. KNSK, 157).  
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Naród nie jest bezkształtnym tłumem, bierną masą, którą można manipulować i traktować instrumentalnie. 

Wręcz przeciwnie, jest on zbiorowością składającą się z osób, z których każda winna posiadać możliwość - 

we właściwym czasie i we właściwy sobie sposób - kształtowania własnego zdania na temat spraw 

publicznych i radowania się wolnością wyrażania swojej wrażliwości politycznej oraz wykorzystywania jej 

w taki sposób, aby służyła ona dobru wspólnemu (por. KNSK, 385).  

   

Suwerenność narodowa nie jest jednak wartością absolutną. Narody mogą w sposób wolny zrezygnować z 

niektórych swoich praw ze względu na wspólny cel, ze świadomością, że tworzą jedną „rodzinę narodów", 

w której powinny panować wzajemne zaufanie, wsparcie i szacunek (por. KNSK, 435). Współżycie między 

narodami winno opierać się na tych samych wartościach, które winny nadawać kierunek współdziałaniu 

istot ludzkich: na prawdzie, sprawiedliwości, solidarności i wolności.  

   

d. Tak kiedyś, jak i dzisiaj suwerenność narodu oznacza jego podmiotowość pod względem politycznym, 

ekonomicznym, społecznym, a także kulturowym. Ten wymiar kulturowy posiada szczególną wagę jako 

źródło siły w przeciwstawianiu się różnym formom dominacji, które warunkują wolność danego kraju. 

Kultura stanowi gwarancję zachowania tożsamości narodu, wyraża i wspiera jego suwerenność duchową.  

   

Czy jednak dzisiaj nasza kultura rzeczywiście pełni jeszcze taką rolę? Wydaje się, że dzisiejszą kulturę 

można w dużej mierze nazwać laicką i post oświeceniową. Jest to kultura materialistyczna, która odrzuca 

niemal wszystkie istotne elementy nauczania chrześcijańskiego. Ta kultura stała się dominująca nie tylko 

pośród ludzi niewierzących, lecz także wśród tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami. Dzisiaj dość 

powszechnym zjawiskiem jest to, że chrześcijanie nie myślą już o sobie i nie rozumieją samych siebie w 

kategoriach własnej religii, ale w kategoriach laickich, które pozostają obce ich tradycji religijnej. Wielu 

dzisiejszych chrześcijan przejmuje laicki sposób widzenia, gdzie religia jawi się jako rzeczywistość 

mieszcząca się obok, albo poza ich życiem.  

   

Wielu nie ma już nawet pojęcia o tym, że myśląc o własnej religii, posługują się obcymi tejże religii 

kategoriami. Większość nominalnych chrześcijan przyjęła - często nieświadomie - kształt charakteryzujący 

plemiona kulturowo podbite. Lud Boży stał się nierzadko ludem skolonizowanym.  

   

Papież Franciszek nazywa też duchowym neokolonializmem uzależnianie - ze strony USA lub Unii 

Europejskiej - środków pomocowych dla krajów rozwijających się od przyjęcia przez nie ideologii gender, 

lub wprowadzenia - sprzecznej z prawami człowieka - wczesnej seksualizacji dzieci. Tym samym rodzajem 

duchowego kolonializmu są totalitarne zakusy wobec osoby ludzkiej, które ingerują się w linię zarodkową 

człowieka, w życie i cielesną integralność nienarodzonego dziecka, które uprawiają handel organami 

ludzkimi, które propagują wspomagane samobójstwa i celową dechrystianizację, a tym samym 

odczłowieczaniu świata zachodniego (por. Gerhard kard. Müller, Relacja Kościoła i Państwa. Warszawa - 

19.04.2017).  
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e. Wszędzie tam jednak gdzie panuje Bóg, tam chrześcijanie i Kościół mogą współpracować ze wszystkimi 

ludźmi dobrej woli - w pluralistycznym społeczeństwie - na rzecz ziemskiego i wiecznego zbawienia 

człowieka, wnosząc swój wkład w funkcjonowanie legalnej instytucji Państwa.  

   

Tę współpracę Kościoła z Państwem należy jednak zawsze rozpatrywać krytycznie i z właściwym 

dystansem. Także dzisiaj bowiem - podobnie jak w XVIII wieku - wśród postaw przeciwnych woli Bożej i 

dobru bliźniego oraz struktur, jakie z nich się rodzą należy piętnować zwłaszcza dwie; z jednej strony 

wyłączną żądzę zysku, a z drugiej pragnienie władzy z zamiarem narzucenia innym własnej woli. Do każdej 

z tych postaw można dodać dla lepszego ich scharakteryzowania wyrażenie za wszelką cenę (por. KNSK, 

119).  

   

Tyle wystarczy o drugiej sprawie, czyli o tym, czego nas dzisiaj uczy Konstytucja majowa.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Jako naród doświadczamy dzisiaj podziałów, doświadczamy braku jedności, które biorą się z naszego 

dążenia do panowania nad innymi na sposób ziemski, a nie na sposób Królestwa Bożego. Na sposób 

ziemski, czyli przez górowanie nad innymi a nie na sposób Królestwa Bożego, czyli przez służbę miłości.  

   

W takim położeniu Tobie, O Maryjo - Królowo serc wszystkich Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami - 

z niewoli oswobodzeni, zawierzmy naszą teraźniejszość i przyszłość. Naucz nas jednej rzeczy, a mianowicie 

umiejętności służenia braciom.  

Z dawna Polski Tyś Królowo, Maryjo 

 List Arcybiskupa Poznańskiego, koronacja Matki Bożej Literackiej, 7.5.2017  

List pasterski Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego przed uroczystością koronacji wizerunku 

Matki Bożej Literackiej w Buku, 7.5.2017 
 

Umiłowani Archidiecezjanie, Bracia i Siostry!  

 

W dzisiejszą niedzielę Ewangelia ukazuje nam Pana Jezusa jako Dobrego Pasterza, który „woła swoje owce 

po imieniu” (J 10,3). Ta postać Pasterza uświadamia nam, że Pan Bóg nas bardzo kocha. On doskonale nas 

zna, wie o naszych cierpieniach i radościach, upadkach i wzlotach. Zawsze nam towarzyszy i nigdy o nikim 

nie zapomina.  

   

Wyrazem Jego boskiej miłości jest dar w postaci Maryi, Matki Jezusa. W najstraszniejszej godzinie dziejów 

– kiedy wydawało się, że zło definitywnie zwyciężyło – umierający na krzyżu Syn Boży dał umiłowanemu 

uczniowi Maryję za jego duchową Matkę. W ten sposób stała się Ona jednocześnie Matką wszystkich 

umiłowanych uczniów i uczennic Jezusa, Matką każdego z nas, Matką Kościoła. 
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Od najdawniejszych czasów chrześcijanie są tego świadomi i przyzywają orędownictwa Maryi. 

Doświadczenie wiary poucza nas, że odwoływanie się do Jej wstawiennictwa można wiele u Boga wyprosić. 

Szczególnymi miejscami, w których to się dokonuje są sanktuaria z łaskami słynącymi wizerunkami Matki 

Bożej. 

 

Takie miejsca znajdują się także a terenie naszej Archidiecezji Poznańskiej. Jednym z nich jest diecezjalne 

sanktuarium w Buku. Tam – w świątyni parafialnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w głównym 

ołtarzu – znajduje się otoczony szczególnym kultem mieszkańców miasta, parafii i regionu obraz Maryi 

zwany Matką Bożą Literacką. 

 

Historia 
 

Początki Jej kultu w Buku sięgają XIV wieku. Kroniki podają, że w roku 1576 istniało tam „Bractwo 

Literackie”, które opiekowało się cudownym obrazem. To właśnie od tego bractwa pochodzi przydomek 

nadany cudownemu wizerunkowi. W 1698 roku ówczesny biskup diecezji – po wysłuchaniu opinii 

specjalnej komisji – potwierdził nadprzyrodzony charakter łask wypraszanych przed bukowskim obrazem 

oraz prawdziwość cudów doznawanych tam przez wiernych za przyczyną Maryi. 

 

Bolesna historia rozbiorów – rugowanie polskości oraz systematyczne niszczenie religijności Polaków – 

doprowadziły do stopniowego zaniku pielgrzymek i pomniejszenia kultu. Jednakże – po odzyskaniu 

niepodległości i odrestaurowaniu cudownego obrazu w 1934 roku – został on ponownie uroczyście 

wprowadzony do bukowskiej świątyni. Wtedy też zrodziła się myśl o jego koronacji, która jednak nie doszła 

do skutku z powodu śmierci ówczesnego proboszcza oraz wybuchu wojny. Pod koniec walk – w 1945 roku 

– wycofujące się z Buku oddziały wojsk niemieckich podpaliły kościół. Razem z kościołem spłonął 

wówczas także obraz, skutkiem czego w sanktuarium znajduje się dzisiaj jego kopia. Fakt ten przyczynił się 

do odrodzenia kultu, o czym świadczą przybywający do świątyni pielgrzymi oraz świadectwa 

otrzymywanych przez nich łask. 

 

Mając na względzie dobro duchowe wiernych oraz dostrzegając z wdzięcznością macierzyńską opiekę 

Najświętszej Maryi Panny nad Bukiem, archidiecezją i Kościołem w Polsce, pragniemy w najbliższym 

czasie dokonać uroczystej koronacji wizerunku Matki Bożej Literackiej. 

 

Koronacja 
 

Zwyczaj wieńczenia królewską koroną obrazu Najświętszej Maryi Panny jest przejawem szczególnej czci 

dla wizerunku Bogarodzicy. Koronacja nie jest tylko zewnętrznym obrzędem mającym na celu nadanie 

splendoru danemu sanktuarium. Wręcz przeciwnie, jest ona ważnym wydarzeniem, poprzez które – jako 

wspólnota Kościoła – pragniemy jeszcze ściślej związać się z naszą niebieską Matką. 

 

Maryja – podobnie jak każdy z nas – jest stworzeniem Bożym, które wszystko zawdzięcza Stwórcy. Bóg 

uczynił Ją jednak najpotężniejszą osobą, przez którą postanowił przeprowadzić swoje największe dzieła. 

Dlatego – jak nauczał świątobliwy kapłan poznański, ks. Marian Piątkowski – „Jeżeli Bóg uczynił Maryję 

tak wielką i piękną i wprowadził Ją tak głęboko w dzieło zbawcze, w życie Kościoła i każdego z nas, 

uczynisz bardzo mądrze, gdy postarasz się z Nią związać jak najściślej” (ABC osobistego oddania się 

Maryi).  

 

Koronacja jest więc najpierw wyznaniem wiary: „Poprzez ten obrzęd wierni wyznają, że Najświętsza 

Dziewica, z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały, słusznie uważana jest za Królową i pod tym 

tytułem bywa wzywana, jako że jest Matką i Współtowarzyszką Chrystusa Króla Wszechświata, który 

swoją bezcenną krwią nabył jako dziedzictwo wszystkie narody” (Ceremoniał liturgicznej posługi 

biskupów, 1049). 
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Koronując obraz, poddajemy się jednocześnie królewskiej władzy Matki Bożej, która nie jest panowaniem 

w rozumieniu ziemskim, lecz pokorną służbą Synowi. W Ewangeliach zapisano tylko jedno polecenie, jakie 

wydała Maryja: „Zróbcie wszystko, cokolwiek [Syn mój] wam powie” (J 2,5). To królewskie polecenie trwa 

przez wieki i ustawicznie zachęca nas do nawrócenia i pełnienia woli Bożej. W królowaniu Maryi chodzi 

bowiem w istocie o królowanie Boga w ludzkich sercach.  

 

Dokonując koronacji wyrażamy również pragnienie, aby Matka Boża miała realny wpływ na nasze życie. 

Jako prawdziwa Matka jest Ona czuła, troskliwa i delikatna. Jest też pierwszą naszą wychowawczynią. 

Intuicyjnie wyczuwa najdrobniejsze potrzeby swoich dzieci i potrafi im zaradzić. Jako Królowa z kolei ma 

wielką moc. Źródłem tej mocy nie jest Ona sama, ale Jej Syn, Jezus Chrystus. Kiedy więc wzywamy Jej 

wstawiennictwa, ostatecznym adresatem naszych modlitw nie jest Najświętsza Maryja Panna, Ona staje się 

uczestniczką naszych modlitw, modląc się do Syna razem z nami. 

 

Koronacja jest wreszcie zapowiedzią chwały, jaka czeka wszystkie dzieci Boże w niebie. Kiedy 

przybywamy do zwieńczonego koronami wizerunku Matki Bożej, możemy wznieść nasz wzrok ponad 

codzienne cierpienia i smutki i doświadczyć prawdziwej nadziei. Naszym celem bowiem nie są ziemskie 

utrapienia, ale królewska chwała nieba, w której – jako pierwsza z ludzi – znalazła się Maryja i do której 

Ona potrafi nas bezpiecznie poprowadzić. 

 

Zaproszenie 
 

Kochani Siostry i Bracia! Koronacja cudownego wizerunku Matki Bożej Literackiej będzie miała miejsce w 

Buku na stadionie miejskim dnia 10 września 2017 roku. Będzie to obrzęd na prawie diecezjalnym, z 

użyciem koron poświęconych przez papieża Franciszka na Jasnej Górze w lipcu 2016 roku.  

 

Uroczystość ta jest bardzo ważna nie tylko dla bukowskiej parafii, ale dla całej Archidiecezji Poznańskiej. 

Już dzisiaj zapraszam duszpasterzy i wiernych do udziału w tym wielkim święcie. Zjednoczmy się w 

szacunku i czci dla Maryi, naszej duchowej Matki. 

 

W oczekiwaniu na ten moment, zachęcam wszystkich – tak wspólnoty parafialne jak i poszczególne osoby i 

rodziny – do pielgrzymowania do sanktuarium w Buku. Chciejmy prosić Boga Wszechmogącego, aby 

podniosły akt koronacji cudownego wizerunku przyczynił się do wzrostu maryjnej pobożności, aby 

pomnożył wiarę i zawierzenie naszej niebieskiej Matce. 

 

Matce Bożej Bukowskiej powierzam wszystkie parafie Archidiecezji Poznańskiej, ruchy i stowarzyszenia, 

rodziny, młodzież, dzieci oraz osoby samotne i chore. W szczególny sposób polecam małżeństwa, które 

przed Jej wizerunkiem proszą o upragniony dar potomstwa.  

 

W dzisiejszą Niedzielę Dobrego Pasterza upraszam u Boga – wraz Wami – liczne i święte powołania 

kapłańskie, zakonne i misyjne. 

 

Oddając Matce Bożej każdą i każdego z Was, z serca błogosławię.  

 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Potrzebujemy strażaków, 12.5.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Potrzebujemy strażaków. Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z 

obchodami 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej i 140-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu 

(Katedra Poznańska - 12.5.2017)  
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Spotykamy się dzisiaj na Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka, połączonych z dziękczynieniem za 25-

lecie istnienia Państwowej Straży Pożarnej oraz 140-lecie Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 

Dziękujemy Bogu za istnienie i osiągnięcia tych instytucji i prosimy o dalszą Bożą opiekę nad ludźmi, 

którzy je stanowili i stanowią.  

   

Z okazji dzisiejszej uroczystości chciałbym podjąć refleksję nad trzema sprawami; nad dzisiejszą 

Ewangelią, nad wynikającym z niej etosem strażaka oraz nad pewnym przykładem takiego strażackiego 

etosu.  

   

1. EWANGELIA (J 14,6)  

A zatem, najpierw pierwsza sprawa, czyli Ewangelia: „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i 

życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie" (J 14,6).  

   

a. W tych słowach Jezus przedstawia się nam jako jedyny Pośrednik w drodze do Boga. „Należy bowiem 

wyznawać stanowczo, jako niezmienną naukę wiary Kościoła, prawdę o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, 

Panu i jedynym Zbawicielu, który - przez wydarzenie swojego wcielenia, śmierci i zmartwychwstania - 

doprowadził do końca historię zbawienia, mającą w Nim swoją pełnię i centrum.  

   

W Nowym Testamencie powszechna wola zbawcza Boga łączy się ściśle z jedynym pośrednictwem 

Chrystusa: Bóg „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden 

jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie 

samego na okup za wszystkich" (1 Tm 2,4-6). Kościół wierzy, że nie dano ludziom innego pod niebem 

imienia, w którym by mieli być zbawieni (por. Dz 4,12). Podobnie też wierzy, że klucz, ośrodek i cel całej 

ludzkiej historii znajduje się w jego Panu i Nauczycielu».  

   

b. Zastanawiając się nad tym, czy i w jaki sposób także postacie i pozytywne elementy innych religii 

mieszczą się w Bożym planie zbawczym, Kościół uczy, że jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, 

lecz wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałania, pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle. Jeśli nie są 

wykluczone różnego rodzaju i porządku pośrednictwa, to jednak czerpią one znaczenie i wartość wyłącznie 

z pośrednictwa Chrystusa i nie można ich pojmować jako równoległe i uzupełniające się. Należy jednak 

uznać za przeciwne wierze chrześcijańskiej i katolickiej te propozycje rozwiązań, które przyjmują 

możliwość zbawczego działania Boga poza obrębem jedynego pośrednictwa Chrystusa.  

   

Pan jest celem ludzkich dziejów, punktem, do którego zwracają się pragnienia historii oraz cywilizacji, 

ośrodkiem rodzaju ludzkiego, weselem wszystkich serc i pełnią pożądań (Gaudium et spes, 45). Ta właśnie 

jedyna w swoim rodzaju wyjątkowość Chrystusa nadaje Mu znaczenie absolutne i powszechne, dlatego, 

będąc w historii, jest On ośrodkiem i końcem historii (Ap 22,13) (por. Dominus Jesus, 13)..  
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W tym miejscu - niejako bezwiednie - przypominają się słowa papieża Polaka: „człowieka bowiem nie 

można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez 

Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego 

powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa".  

2. ETOS STRAŻAKA  

   

a. Druga - wynikająca z pierwszej spawa - to etos strażaka. Etos - najogólniej rzecz ujmując - to zbiór norm 

moralnych i obyczajowych, kodeks zachowań pewnej zbiorowości; ideały charakteryzujące jakąś grupę, 

społeczność, naród, to zespół wartości będący podstawą głównych form zachowania się jakiejś kultury, 

społeczeństwa, instytucji. To usposobienie, charakter, postawa moralna, stały system wartości danego 

człowieka. Zwykle charakteryzuje się on pewną równowagą między namiętnościami a rozwagą 

(Arystoteles).  

   

Istnieje najpierw coś takiego jak etos Polaków. Naczelną wartością, na której Polacy opierali swój etos była 

wiara w Boga. Słowo Boże było źródłem naszej moralności a wiara religijna kształtowała obyczajowość 

naszego narodu. „W ciągu tysiąca lat - podkreślał św. Jan Paweł II - przeszło przez te ziemie wielu ludzi, 

którzy słuchali Słowa Bożego. [...] Słowo głoszone nabierało szczególnej mocy jako potwierdzone 

świadectwem życia" (Homilia w Pelplinie). W etos Polaków wpisany jest także duch ofiary. Polacy - 

broniąc wyznawanych wartości - byli gotowi do najwyższej ofiary, cierpienia a nawet daniny własnego 

życia. Dlatego nasza historia była tak często naznaczona jest męczeństwem. I to nie tylko męczeństwem 

objawiającego się w postaci oddania swego życia w ofierze, ale też pewną postawa charakteryzującą naszą 

codzienności. W codzienności wierny swoim ideałom człowiek cierpi, gdy w zamian za to doświadcza 

upokorzeń, obrzucany jest obelgami, wyśmiewany w swoim środowisku, doznaje niezrozumienia także ze 

strony najbliższych, gdy naraża się na sprzeciw, niepopularność i inne przykre konsekwencje.  

   

b. W ramach tego szeroko rozumianego etosu Polaka sytuuje się etos strażaka. Etos strażaka to nic innego 

jak hart ducha, poświęcenie, kompetencja, odwaga, stanowczość. Z reguły strażak to człowiek, na którego 

społeczeństwo może liczyć w potrzebie. A idzie tu nie tylko o pożary, ale też wypadki, katastrofy i klęski 

żywiołowe. idzie też o ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, wodne, przedmedyczne.  

   

Nic dziwnego, że nie każdy mógł stać się członkiem Straży Pożarnej. „Każda osoba - orzeka Regulamin 

służbowy z 1924 roku - która pragnie wstąpić do służby w Straży Pożarnej miasta Poznania w charakterze 

strażaka musi wykazać się świadectwem fizycznego i umysłowego zdrowia, nieposzlakowaną przeszłością, 

wiekiem nieprzekraczającym lat 30 oraz dowodem odbytej służby wojskowej, i świadectwem złożonego 

egzaminu na czeladnika" (Regulamin służbowy dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej stołecznego miasta 

Poznania, art. 1; z dnia 12.02.1924).  

   

Ponadto, służba strażacka to często służba pokoleniowa. Bywa, że służbę w straży ogniowej praktykował 

pradziad, który przekazał zamiłowanie do tej pracy waszemu dziadkowi a dziadek waszemu ojcu, ojciec 

przekazał wam, a teraz o mundurze i złotym hełmie marzy wasz syn. Bodajże żadna inna z organizacji 

pożytku publicznego nie może się poszczycić taką wielopokoleniową tradycją.  
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Za waszą ofiarną służbę pragnę dzisiaj podziękować każdemu z was z osobna. Wspominam też wszystkich 

druhów, którzy służyli w waszych jednostkach a odeszli już do wieczności. Zachowujemy ich wszyscy w 

serdecznej pamięci i wspominamy wszystko, co wnieśli oni w życie naszego społeczeństwa. Ileż to 

życiorysów dobrych, pracowitych, szlachetnych i po męsku pobożnych ludzi.  

   

Dlaczego strażacy robią to, co robią? Większość z was wykonuje tę służbę z potrzeby serca, z wewnętrznej 

konieczności, aby być tam, gdzie zagrożeni ludzie potrzebują pomocy. Odczuwają odpowiedzialność za 

ludzkie życie, szczególnie za życie zagrożone. A narażać swoje życie i zdrowie dla ratowania innych nie 

można inaczej, jak tylko w oparciu o silne motywacje, głębokie przekonanie, że tak właśnie trzeba. Ten 

wysoki etos strażacki wypływa ostatecznie z miłości bliźniego i znajduje najwyższe uznanie w słowach 

Chrystusa: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich" (J 15,13).  

   

Z tego poświęcenia strażaka nie wynika nakaz bohaterstwa. Bohaterstwa nie da się nakazać, gdyż mianem 

tym określamy poświęcenie nadobowiązkowe. Moralna ocena zachowań bohaterskich jest trudna i nie da się 

jej przeprowadzić w sposób abstrakcyjny; w oderwaniu od konkretnych przykładów. Każda katastrofa jest 

inna, każda reguła rutynowego działania może zostać zawieszona lub zmodyfikowana z jakichś 

nadzwyczajnych powodów. Może się też zdarzyć, że ktoś z ratowników złamie profesjonalne zasady 

ochrony własnej i podejmie nieprofesjonalnie wielkie ryzyko. Może to uczynić z racji wyższych, 

przekraczając obowiązek przestrzegania zasad sztuki ratowniczej, musi jednak pamiętać o tym, by nie 

ściągać tym sposobem dodatkowego ryzyka na innych ratowników.  

   

3. OJCIEC JUDGE  

   

I wreszcie trzecia i ostatnia sprawa. W społeczności strażackiej nigdy nie brakowało prawdziwych 

bohaterów. Przykładem takiej postawy jest jeden ze strażaków poległych przy gaszeniu World Trade Center, 

kapelan nowojorskich strażaków - franciszkanin Ojciec Mychal Judge. Klasztor franciszkanów, w którym 

mieszkał Ojciec Judge sąsiadował z remizą strażacką numer 24 w Nowym Jorku. Strażacy bywali u 

franciszkanów częstymi gośćmi. Jednym też ze zwyczajów w tym klasztorze była modlitwa o szczęśliwy 

powrót strażaków wyjeżdżających do pożaru. Ojciec Judge nigdy nie odmawiał przybycia na wezwanie 

strażaków. Potrafił całymi nocami czuwać w szpitalu przy ciężko poparzonych strażakach. Był z nami przy 

weselach, chrzcinach i pogrzebach. Był im szczerze oddany.  

   

Dnia 11 września rano przygotowywał się do codziennych obowiązków, gdy nagle dowiedział się, że 

samolot uderzył w World Trade Center. Natychmiast założył strój strażacki, włożył hełm i zszedł do remizy 

po drugiej stronie ulicy a potem pojechał wozem strażackim na miejsce akcji.  

   

Pierwsze godziny po ataku były tragicznym czasem zmagania się strażaków z sytuacją, która o wiele 

przerastała ich możliwości. Nikt wcześniej nie zetknął się z katastrofą na taką skalę. Wiele sekcji 

strażackich z uporem próbowało dotrzeć do pięter ogarniętych pożarem, inni próbowali koordynować 

gaszenie na dole. Dziś już wiadomo, że nie mieli na to żadnych szans.  
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Ojciec Mychal w tym czasie podtrzymywał na duchu strażaków w czasie akcji. Pomagał opanować chaos i 

namaszczał śmiertelnie rannych. Liczba ofiar rosła z minuty na minutę. Każdy z nich - czując zbliżającą się 

śmierć - błagał o kapelana, aby pojednać się z Bogiem przed agonią.  

   

W pewnym momencie ludzie odcięci pożarem od schodów zaczęli wyskakiwać z okien budynku. Im 

bardziej rosła siła pożaru, tym więcej osób wyskakiwało. Jedna z kobiet nieszczęśliwym trafem spadła 

wprost na strażaka, przygniatając go. Ojciec Judge natychmiast podbiegł do konającego mężczyzny i zaczął 

udzielać mu sakramentu namaszczenia. Kiedy to robił, zdjął na chwilę kask strażacki i wtedy został 

śmiertelnie raniony w głowę przez kawałek spadającego gruzu.  

   

Pogrzeb ojca Judge odbył się we franciszkańskim kościele a uroczystościom przewodniczył kardynał 

Edward Egan. Cały Nowy Jork oddał zmarłemu franciszkaninowi hołd.  

   

Ta tragedia skłoniła wielu do myślenia. Amerykanie przypomnieli sobie, że zawsze byli ludźmi wiary. Że 

ich kraj został założony na fundamencie prawa do wolności religijnej. Po 11 września na ulice i place całej 

Ameryki wyszli ludzie, aby modlić się za ofiary tragedii i zwracać się do Boga z prośbą o pokój dla swojej 

ojczyzny. W modlitewnych czuwaniach wzięły udział miliony.  

   

Rok wcześniej podobne modlitwy w miejscach publicznych byłby zaskarżane do sądów przez zwolenników 

świeckości państwa, którzy usuwali krzyże z parków miejskich, skuwali tekst Dekalogu z frontonu ratusza, 

zakazywali modlitw w szkołach i przed zawodami sportowymi. Tymczasem, po dniu 11 września nawet 

inauguracja giełdy na Wall Street skłoniła maklerów do modlitwy. Po 11 września wiara w Boga ponownie 

okazała się czynnikiem, który w naturalny sposób łączy ludzi. I na tym polega chrześcijański paradoks, że 

ofiara życia jednego człowieka, prowadzi do ocalenia wielu.  

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec więc, z okazji Dnia Strażaka połączonego z obchodami 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej i 

140-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu polecajmy miłosierdziu Bożemu zmarłych strażaków i 

ich rodziny. Módlmy się za strażaków będących w stanie spoczynku oraz za czynnych strażaków, aby 

mocno trwali przy Ewangelii, która ożywia i podtrzymuje każdą ofiarną służbę człowiekowi, dając jej 

nadprzyrodzone motywacje.  

   

„Gdy obowiązek wezwie mnie,  

Tam wszędzie, gdzie się pali,  

Ty mi, o Panie siłę daj,  
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Bym życie ludzi ocalił"  

(Modlitwa strażaka)  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 100-lecie objawień fatimskich, 13.5.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Pokuta. Pokuta. Pokuta. 100-lecie objawień fatimskich (Jasna Góra - 

13.5.2017)  

   

Portugalczycy są przekonani, że żyją na peryferiach Europy. Dopiero objawienia fatimskie sprawiły, że 

znaleźli się w centrum Kościoła i świata razem ze swoim przesłaniem pokoju, modlitwy i nadziei. Fatima to 

bez wątpienia najbardziej profetyczne z nowożytnych objawień.  

   

1. OBJAWIENIA FATIMSKIE  

   

Wszystko zaczęło się w 1916 roku, odkąd trójce dzieci ukazał się tam Anioł Pokoju, który miał przygotować 

je na przyjście Maryi.  

   

I rzeczywiście - gdy toczyła się jeszcze pierwsza wojna światowa, gdy w Portugalii panował radykalnie 

antykościelny rząd a w Rosji zaczęła szaleć rewolucja - na obrzeżach miasteczka Fatima trojgu wiejskim, 

nie umiejącym czytać ani pisać dzieciom ukazała się Matka Boża.  

   

Pierwsze objawienie Matki Najświętszej miało miejsce dnia 13 maja 1917 roku. Maryja powiedziała wtedy 

dzieciom: „Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu 

przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę. 

Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata". Zapowiedziała też wielki cud na 

zakończenie objawień.  

   

Podczas drugiego objawienia - 13 czerwca - Maryja obiecała wkrótce zabrać do nieba dwoje z nich, 

Franciszka i Hiacyntę. Łucji natomiast zapowiedziała, że Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, aby Maryja 

była bardziej znana i kochana, by ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.  

   

Trzecie objawienie - z dnia 13 lipca - przedstawiało wizję piekła i zawierało prośbę o codzienne odmawianie 

różańca.  

   

Czwartego objawienia - dnia 13 sierpnia - nie było z powodu aresztowania dzieci.  
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Piąte objawienie - 13 września - wiązało się z ponowieniem prośby o odmawianie różańca.  

   

Ostatnie, szóste miało miejsce 13 października. Matka Boża powiedziała wówczas: „Przyszłam upomnieć 

ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie 

odmawiają różaniec i pokutują za grzechy". Temu ostatniemu objawieniu towarzyszył cud wirującego 

słońca, obserwowany przez 70-tysięczny tłum, który zebrał się, aby towarzyszyć wizjonerom. O tym, że cud 

był realny a niewywołany zbiorową psychozą, świadczy to, iż widzieli go wszyscy w promieniu 40 km od 

Fatimy.  

   

Chociaż objawienia fatimskie - podobnie jak wszystkie objawienia prywatne - nie należą do depozytu wiary, 

są jednak one przez wielu ludzi otaczane szacunkiem, ponieważ zostały uznane przez Kościół za zgodne z 

Objawieniem.  

   

2. TAJEMNICA FATIMSKA  

   

Z objawieniami w Fatimie wiąże się także tzw. tajemnica fatimska.  

   

a. pierwsza i druga część „tajemnicy"  

   

Pierwsza i druga część tej tajemnicy - przedstawiona przez siostrę Łucję w jej „Wspomnieniu" z 31 sierpnia 

1941 roku - była wizją piekła.  

   

„Pani Nasza pokazała nam morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi; widzieliśmy 

zanurzone w tym morzu demony i dusze niczym przezroczyste, płonące węgle, czarne lub brunatne, mające 

ludzką postać, pływające w pożarze, unoszone przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z 

kłębami dymu, padając na wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich pożarów, pozbawione ciężaru i 

równowagi, wśród bolesnego wycia i jęków rozpaczy, tak, że byliśmy przerażeni i drżeliśmy ze strachu.  

   

Demony miały straszne i obrzydliwe kształty wstrętnych, nieznanych zwierząt, lecz i one były przejrzyste i 

czarne. Ten widok trwał tylko chwilę. Dzięki niech będą naszej dobrej Matce Najświętszej, która nas 

przedtem uspokoiła obietnicą, że nas zabierze do nieba (w pierwszym widzeniu). Bo gdyby tak nie było, 

sądzę, że umarlibyśmy z lęku i przerażenia.  
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Następnie podnieśliśmy oczy ku naszej Pani, która nam powiedziała z dobrocią i ze smutkiem: ‘Widzieliście 

piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie 

nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie 

uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. Ale jeżeli się nie przestanie obrażać Boga, to za 

pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, 

wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, iż ukarze świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i 

prześladowania Kościoła i Ojca Świętego.  

   

Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania 

Komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Jeśli ludzie spełnią me życzenia, Rosja nawróci się i 

zapanuje pokój, jeśli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i 

prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów 

zostanie zniszczonych, na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, 

która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju".  

   

A zatem pierwsza i druga część tajemnicy dotyczą przede wszystkim straszliwej wizji piekła, kultu 

Niepokalanego Serca Maryi i drugiej wojny światowej oraz zapowiada ogromne szkody, jakie Rosja 

wyrządzi ludzkości przez swoje odejście od wiary i wprowadzenie komunistycznego totalitaryzmu (por. 

Kongregacja Nauki Wiary. Orędzie Fatimskie (prezentacja).  

   

b. trzecia część „tajemnicy"  

   

Trzecia część tajemnicy została objawiona dnia 13 lipca 1917 roku. Tę część - skrywaną na życzenie samej 

Matki Bożej - siostra Łucja spisała dopiero 3 stycznia 1944 roku na żądanie swego ordynariusza, biskupa 

Jose da Silva. Zredagowała tekst z adnotacją, że zapieczętowana koperta może zostać otwarta dopiero w 

1960 roku.  

   

„Po dwóch częściach - pisze siostra Łucja - które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej 

Pani nieco wyżej Anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał języki ognia, które 

zdawało się, że podpalą świat; ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki 

Naszej Pani w jego kierunku; Anioł wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, 

Pokuta, Pokuta!  

   

I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg i coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w 

zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim. Biskupa odzianego w bieli i mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec 

Święty. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której 

szczycie znajdował się wielki Krzyż zbity z nieociosanych belek jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego 

korą. Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły 

drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, 

których ciała napotykał na swojej drodze. Doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, 

został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku 
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i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób 

świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anioły, 

każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do której zbierali krew męczenników i nią skrapiali dusze 

zbliżające się do Boga".  

   

c. publikacja trzeciej części „tajemnicy"  

   

Trzecią tajemnicę fatimską ujawnił dopiero św. Jan Paweł II w czerwcu roku 2000 - w ramach Wielkiego 

Jubileuszu chrześcijaństwa. Kard. Joseph Ratzinger wyjaśnił przy tej okazji, że opublikowany tekst ma 

charakter wizji proroczej. „Anioł z ognistym mieczem stojący po lewej stronie Matki Bożej przypomina 

podobne obrazy z Apokalipsy. Przedstawia groźbę sądu, wiszącą nad światem. Myśl, że świat może spłonąć 

w morzu ognia, nie jawi się już bynajmniej jako wytwór fantazji: człowiek sam przez swe wynalazki 

zgotował na siebie ognisty miecz". Kardynał dodał, że tej niszczącej sile zła może się przeciwstawić tylko 

Matka Boża z ludźmi, którzy przyjmują jej wezwanie do pokuty i nawrócenia.  

   

Trzecia część tajemnicy fatimskiej mówi - jego zdaniem - o wielkich prześladowaniach, cierpieniach i 

męczeństwie wielu wyznawców Chrystusa, wśród których są również kapłani, biskupi oraz papieże 

dwudziestego wieku. Wielkie zniszczenia i prześladowania zostały spowodowane przez ludzi zniewolonych 

przez ateistyczne ideologie walczące z Bogiem, a w sposób szczególny przez komunizm.  

   

Trzecia część jest dramatycznym ostrzeżeniem przed ateizmem, ponieważ największym zagrożeniem dla 

ludzkości jest odrzucenie Boga i Jego praw, zarówno przez ateizm w wydaniu komunistycznym jak i przez 

ateizm ukryty w najbardziej rozpowszechnionej mentalności takiego sposobu życia, jakby Bóg nie istniał. 

   

Ponieważ nie przyjęliśmy wezwania zawartego w fatimskim orędziu, dlatego jesteśmy świadkami jego 

spełnienia. Rosja rzeczywiście zalała świat swoimi błędami. A chociaż nie oglądamy jeszcze całkowitego 

wypełnienia się ostatniej części tego proroctwa, widzimy, że stopniowo zbliżamy się do niego wielkimi 

krokami. Nastąpi ono, jeżeli nie zawrócimy z drogi grzechu, nienawiści, zemsty, niesprawiedliwości, 

łamania praw człowieka, niemoralności, przemocy itd.  

   

Nie mówmy przy tej okazji, że to Bóg tak nas karze. Przeciwnie, to sami ludzie ściągają na siebie karę. Bóg 

przestrzega nas cierpliwie i wzywa do powrotu na dobrą drogę, ale szanuje wolność, jaką nam podarował, 

dlatego to ludzie ponoszą pełną odpowiedzialność za dotykające ich nieszczęścia. 

   

Kard. Ratzigner odniósł też pośrednio tę wizję do zamachu na osobę świętego Jana Pawła II z 1981 roku. 

Wyjaśniał, że ocalenie papieża „jest jeszcze jednym dowodem na to, że nie istnieje nieodwołalne 

przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać na historię".  
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3. WEZWANIE DO POKUTY I PRZEMIANY ŻYCIA  

   

Do czego wzywa nas orędzie z Fatimy? Można je streścić w czterech słowach: „nawrócenie", „różaniec", 

„zawierzenie", „pokuta".  

   

a. Pierwsze słowo to nawrócenie. Nie jest ono niczym nowym. Od wezwania do nawrócenia rozpoczął 

swoją działalność Jan Chrzciciel: „W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te 

słowa: ‘Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie' " (Mt 3,1). To samo wezwanie podjął Pan Jezus: 

„Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: ‘Czas się wypełnił i 

bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!' " (Mk 1,14-15). Do Galilejczyków 

powiedział też: „jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie" (Łk 13,4).  

 

Maryja podejmuje tylko i kontynuuje wołanie swojego Syna. Wzywa do nawrócenia i ostrzega ludzkość, by 

nie stawała po stronie szatana, który ogonem zmiata trzecią część gwiazd niebieskich i rzuca je na ziemię' 

(por. Ap 12,4). Ona domaga się od ludzi, by „nie znieważali więcej Boga, naszego Pana, który dosyć już 

został znieważony". Wzywa więc pastuszków i nas razem z nimi: „Módlcie się, wiele się módlcie i 

umartwiajcie się w intencji grzeszników; wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za nie ani nie 

umartwia".  

   

b. Różaniec to drugie słowo. Różaniec znamy od wieków, lecz jest w tym słowie pewne novum. Matka 

Boża apeluje, by tę modlitwę odmawiać codziennie. Wymowne jest również i to, że nazywa siebie Matką 

Bożą Różańcową.  

   

c. Trzecie słowo brzmi zawierzenie. Od samego początku swego pontyfikatu papież Jan Paweł II myślał o 

tej prośbie. Pragnąc jak najwierniej spełnić żądania „Naszej Pani" z Fatimy postanowił - w trakcie Świętego 

Roku Odkupienia w duchowej jedności z wszystkimi biskupami świata - na placu św. Piotra dnia 25 marca 

1984 roku zawierzyć Niepokalanemu Sercu Maryi ludzi i narody. 

   

«I dlatego, o Matko ludzi i ludów, która znasz wszystkie ich cierpienia i nadzieje, która czujesz po 

macierzyńsku wszystkie zmagania między dobrem i złem, światłością i ciemnością, jakie wstrząsają 

współczesnym światem - przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do 

Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej nasz ludzki świat, który Tobie zawierzamy i 

poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i narodów. Zawierzamy Ci i poświęcamy 

zwłaszcza tych ludzi i te narody, które tego zawierzenia i poświęcenia szczególnie potrzebują. [...] 

   

Zawierzamy Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie narody, zawierzamy Ci także samo 

poświęcenie świata, składając je w Twoim macierzyńskim Sercu. [...] 

Pomagaj nam zwyciężać mocą Ducha Świętego wszelki grzech: grzech człowieka i ‚grzech świata', grzech 

w każdej postaci. 

Niech w dziejach świata ujawni się raz jeszcze nieskończona moc zbawcza Odkupienia: moc miłosiernej 
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Miłości! Niech ona powstrzyma zło! Niech przemieni sumienia! Niech w Twoim Niepokalanym Sercu 

ukaże się wszystkim światło Nadziei!». 

   

Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że ten uroczysty i powszechny akt poświęcenia odpowiadał temu, 

czego żądała Matka Boża („Tak, zostało uczynione, jak prosiła Nasza Pani, 25 marca 1984": list z 8 

listopada 1989 roku).  

   

d. Czwartym słowem jest pokuta. Wezwanie do pokuty też nie jest żadną nowością. Mówił o niej już Jan 

Chrzciciel: „Nawracajcie się i czyńcie pokutę".  

   

Żadne umartwienie ani pokuta nie wydawały się Hiacyncie - poruszonej wizją piekła - zbyt wysoką ceną za 

zbawienie grzeszników. Słusznie mogła wołać za św. Pawłem: „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze 

swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół" (Kol 

1,24).  

   

Dnia 10 grudnia 1925 roku Matka Boża - objawiając się siostrze Łucji - ukazała jej swoje Serce i 

powiedziała: „Spójrz, córko moja na to Serce otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią mnie co 

chwilę bluźnierstwami i zniewagami. Ty przynajmniej staraj się pocieszać Mnie, i oznajmij w moim 

Imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w 

pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię Świętą, 

odmówią Różaniec i będą mi towarzyszyć przez 15 minut w rozważaniu Tajemnic Różańca Świętego, a to 

wszystko, aby wynagrodzić mojemu Niepokalanemu Sercu".  

   

Wymownym komentarzem do tego mogą być słowa wypowiedziane przez papieża Franciszka podczas 

wczorajszego nabożeństwa różańcowego w Fatimie: „Dopuszczamy się wielkiej niesprawiedliwości wobec 

Boga i Jego łaski, gdy twierdzimy ponad wszystko, że grzechy są karane przez Jego sąd, nie uznając - jak 

ukazuje Ewangelia - że są one odpuszczane przez Jego miłosierdzie! Musimy przedkładać miłosierdzie 

ponad sąd, a przecież sąd Boży zawsze będzie dokonywał się w świetle Jego miłosierdzia. Oczywiście, 

miłosierdzie Boże nie zaprzecza sprawiedliwości, ponieważ Jezus wziął na siebie skutki naszego grzechu 

wraz z należną karą. On nie zaprzeczył grzechowi, ale zapłacił za nas na krzyżu. A zatem, w wierze, która 

jednoczy nas z Chrystusowym krzyżem, jesteśmy wolni od swoich grzechów; odłóżmy na bok wszelkie 

formy lęku i strachu, ponieważ nie przystoi temu, kto jest miłowany (por. 1 J 4, 18).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Tak to, z Fatimy rozpowszechnia się na cały świat orędzie nawrócenia i nadziei, głęboko wpisane w nasze 

dzieje. Profetyczna misja Fatimy polega na przypomnieniu Kościołowi, czym jest, czym nadal powinien być 

i co ma głosić dzisiejszemu światu. Przypominać, że Kościół to wspólnota, która głosi nowe niebo i nową 

ziemię, oczekuje ich i niemal je uprzedza, zanurzając się w rany historii, zwłaszcza w rany najmroczniejsze i 
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najboleśniejsze, z mocą miłości, aby tę historię przemienić. Na tym polega profetyczne przesłanie Fatimy, a 

zarazem profetyczne przesłanie Kościoła (kard. Pietro Parolin).  

   

Przyjmijmy więc to światło płynące z Fatimy. Poddajmy się przewodnictwu Maryi. Niech jej Niepokalane 

Serce będzie naszą ucieczką i drogą wiodącą do Chrystusa. Niech święci pastuszkowie orędują za 

Kościołem, aby odważnie podążał naprzód w swojej ziemskiej pielgrzymce i z niezłomną wiernością głosił 

Ewangelię zbawienia wszystkim ludziom! (por św. Jan Paweł II, Orędzie głęboko wpisane w dzieje 

ludzkości. Audiencja generalna po podróży. Watykan - 17.05.2000).  

   

„Łudzi się ten, kto sądzi, że prorocka misja Fatimy się zakończyła. Człowiek potrafił zapoczątkować cykl 

śmierci i terroru, ale nie jest w stanie go przerwać" (Benedykt XVI, Prorocka misja Fatimy dla zbawienia 

świata. Msza św. na placu przed sanktuarium maryjnym w Fatimie - 13.05.2010).  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święcenia franciszkanów, 11.5.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. Święcenia diakonów i 

kapłana franciszkańskiego (Poznań, kościół pw. św. Franciszka Serafickiego - 11.5.2017)  

   

Przewielebny Ojcze Prowincjale,  

Księże Rektorze Wyższego Seminarium Duchownego we Wronkach wraz z Moderatorami i Ojcami 

Duchownymi,  

Profesorowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza,  

Umiłowani Współbracia w kapłaństwie, a w szczególności Proboszczowie parafii pochodzenia diakonów,  

Drodzy Ojcowie, Bracia i Nowicjusze Zakonu Św. Franciszka,  

Siostry świętego Franciszka, 

Rodzino Franciszkańska i członkowie i III Zakonu,  

Szanowni Rodzice, Rodzeństwo, Krewni i Przyjaciele przyszłych diakonów i prezbiterów,  

Ukochani w Chrystusie, Bracia i Siostry,  

Kochani Ordinandi,  

   

W dniu dzisiejszym przeżywamy dzień radosny i pełen wielkich nadziei. Oto święcimy nowych diakonów i 

prezbitera Zakonu św. Franciszka. Dzisiaj - oprócz samych kandydatów do diakonatu i kapłaństwa, 

rodziców, krewnych, przyjaciół, znajomych i dobrodziejów, wychowawców i współbraci zakonnych - 

radość przeżywa też sam Założyciel Zakonu, święty Franciszek.  
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Na moment przed przekazaniem święceń diakonatu i prezbiteratu pragnę przypomnieć wszystkim tutaj 

zgromadzonym - duchownym i świeckim - nauczanie św. Franciszka na temat trzech spraw: najpierw na 

temat Eucharystii, następnie potrzeby świętości kapłana sprawującego Eucharystię oraz szacunku, jaki 

przysługuje kapłanowi ze względu na Eucharystię.  

   

1. CIAŁO I KREW  

   

Eucharystia jest najważniejszą czynnością do jakiej przeznaczony jest kapłan. Myśląc o tym, św. Franciszek 

podkreśla najpierw jedność między rzeczywistym ciałem Jezusa, które cierpiało za nasze grzechy, a które 

Ojciec wskrzesił, a eucharystycznymi postaciami Ciała i Krwi Pańskiej. Zakonodawca podąża po śladach 

Cyryla Jerozolimskiego, który uczył: „Pouczony o tym i pełen niezachwianej wiary, że to, co się zdaje być 

chlebem, nie jest chlebami, chociaż takie wrażenie daje smak, lecz ciałem Chrystusa, a co się zdaje być 

winem, nie jest winem, choć się tak smakowi wydaje, ale krwią Chrystusa - umocnij serce twoje, pożywając 

ten chleb jako duchowy i rozwesel oblicze twej duszy" (Św. Cyryl Jerozolimski, Katechezy 22,9. (Myst.4); 

PG 33,1103).  

   

Franciszek - podobnie jak wcześniej Teodor z Mopswestii - przypomina, iż Chrystus podczas Ostatniej 

Wieczerzy nie powiedział: „To jest symbol ciała mego, a to symbol krwi mojej, lecz To jest ciało moja i 

Krew moja". W oparciu o tę wiarę Kościoła, Sobór Trydencki później wyzna, że: „w czcigodnym 

sakramencie świętej Eucharystii po konsekracji chleba i wina, pod postacią owych rzeczy widzialnych 

znajduje się prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie Pan nasz Jezus Chrystus prawdziwy Bóg i człowiek. 

Dlatego nasz Zbawca pozostaje obecny wedle swego człowieczeństwa nie tylko po prawicy Ojca, 

naturalnym sposobem istnienia, lecz równocześnie także w Sakramencie Eucharystii "takim sposobem 

istnienia, który wprawdzie słowami ledwie zdołamy wyrazić, mimo to jako możliwy u Boga możemy pojąc 

rozumem oświeconym wiarą, a winniśmy wierzyć weń niezachwianie" (Sobór Trydencki, Sesja XIII, O 

Eucharystii, r.1.).  

   

Dlatego - mówiąc o Eucharystii - w swoich „Napomnieniach" Franciszek pyta: „15Dlaczego nie poznajecie 

prawdy i nie wierzycie w Syna Bożego? (por. J 9, 35). 16Oto uniża się co dzień (por. Flp 2, 8) jak wtedy, gdy 

z tronu królewskiego (por. Mdr 18, 15) zstąpił do łona Dziewicy. 17Codziennie przychodzi do nas w 

pokornej postaci. 18Co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana. 19I jak ukazał się świętym 

apostołom w rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie. 20I jak oni swoim 

wzrokiem cielesnym widzieli tylko Jego Ciało, lecz wierzyli, że jest Bogiem, ponieważ oglądali Go oczyma 

ducha, 21tak i my, widząc chleb i wino oczyma cielesnymi, starajmy się dostrzegać i wierzmy mocno, że jest 

to jego żywe i prawdziwe Najświętsze Ciało i Krew. 22I w taki sposób Pan jest zawsze ze swymi wiernymi, 

jak sam mówi: Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata (por. Mt 28, 20). (Napomnienia. 1. Ciało 

Pańskie).  

   

Eucharystia jest naszym pokarmem, który daje nam życie wieczne: Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii, 

ten już tutaj na ziemi posiada życie wieczne, jako przedsmak przyszłej pełni. W Eucharystii otrzymujemy 

gwarancję zmartwychwstania ciał, które nastąpi na końcu świata (J 6, 54). Dlatego też słusznie św. Ignacy 

Antiocheński określał Chleb eucharystyczny jako „lekarstwo nieśmiertelności, antidotum na śmierć (por. 

Ecclesia de Eucharistia, 18). W takim samym duchu św. Franciszek nakazuje: „5po takim żalu i spowiedzi 
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niech przyjmą Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa z wielką pokorą i czcią pamiętając, co Pan 

mówi: Kto pożywa Ciało moje i pije Krew moją, ma życie wieczne (J 6, 55); 6i: To czyńcie na moją 

pamiątkę (Łk 22, 19)" (1 Reguła niezatwierdzona. Rozdział 20. Spowiedź i przyjmowanie Ciała i Krwi Pana 

naszego Jezusa Chrystusa).  

   

2. ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANA  

   

Drugi temat, którego domaga się Eucharystia to świętość kapłana. Eucharystia bez dążenia do świętości 

staje się pustym aktywizmem. „Wielu kapłanów, którzy zaczęli swoją misję z wielkim idealizmem, upada 

definitywnie z powodu tej nieufności w stosunku do duchowości. Mieć czas dla Boga, by osobiście i 

wewnętrznie przebywać przed Nim, jest priorytetem duszpasterskim w takim samym stopniu, a pod 

pewnymi względami nawet w większym, jak inne priorytety. Nie chodzi tu o zadanie dodatkowe, ale o 

oddech duszy, bez którego w sposób nieunikniony pozostajemy bez oddechu jesteśmy pozbawieni tchnienia 

duchowego, tchnienia Ducha Świętego w nas. Także inne sposoby odnowy duchowej są ważne i skuteczne, 

jednak sposobem podstawowym podniesienia się z aktywności i uczenia się kochania jej na nowo pozostaje 

wewnętrzne poszukiwanie Boga, które zawsze przywraca nam radość Bożą" (kard. Josef, Ratzinger, 

Posługa i życie prezbiterów).  

   

Temat świętości kapłana sprawującego Eucharystię św. Franciszek rozwija najszerzej: 14Proszę 

również w Panu wszystkich moich braci kapłanów, którzy są i będą, i pragną zostać kapłanami 

Najwyższego, ilekroć zechcą odprawić Mszę, aby sami będąc nieskazitelni, w sposób nieskazitelny składali 

prawdziwą ofiarę Najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, z świętą i czystą intencją, nie 

dla [uzyskania] jakiejś ziemskiej rzeczy ani z obawy przed jakimś człowiekiem lub z miłości ku niemu, 

jakoby dla przypodobania się ludziom (por. Ef 6, 6; Kol 3, 22); 15lecz cała wola, o ile wspomoże łaska, niech 

się kieruje ku Bogu, stąd niech pragnie podobać się jedynie samemu najwyższemu Panu, bo On sam jeden 

działa w tej tajemnicy, jak Mu się podoba. 16Ponieważ, jak On sam mówi: To czyńcie na moją pamiątkę (Łk 

22, 19, 1 Kor 11, 24). Kto zaś inaczej czyniłby, ten staje się zdrajcą Judaszem i winnym Ciała i Krwi 

Pańskiej (por. 1 Kor 11, 27)".  

   

Tym, którzy lekceważą składanie Najświętszej Ofiary w sposób nieskazitelny Zakonodawca grozi surowymi 

karami: „17Przypomnijcie sobie, moi bracia kapłani, co jest napisane w Prawie Mojżeszowym: jak 

wykraczający nawet w rzeczach zewnętrznych z wyroku Pana umierał bez żadnego miłosierdzia (por. Hbr 

10, 28). 18O ileż bardziej zasługuje na większe i gorsze kary ten, kto by Syna Bożego podeptał i zbezcześcił 

Krew Przymierza, przez którą został uświęcony i Ducha łaski zelżył (por. Hbr 10, 29). 19Człowiek bowiem 

gardzi, bezcześci i depcze Baranka Bożego, gdy, jak mówi Apostoł, nie rozróżniając (1 Kor 11, 29) i nie 

odróżniając świętego Chleba Chrystusowego od innych pokarmów lub rzeczy albo spożywa niegodny, albo 

także, chociaż byłby godny, spożywa na próżno i niegodnie, ponieważ Pan mówi przez proroka: Przeklęty 

człowiek, który spełnia dzieło Boże zdradliwie (por. Jer 48, 10). 20A kapłanów, którzy nie chcą wziąć sobie 

tego naprawdę do serca, potępia mówiąc: Przeklinać będą wasze błogosławieństwa (Ml 2,2)".  

   

Franciszek wyjaśnia dalej, dlaczego potrzebna jest świętość celebransa Eucharystii: 21Posłuchajcie moi 

bracia: Jeśli błogosławiona Dziewica odbiera, i słusznie, taką cześć, ponieważ nosiła Go w najświętszym 

łonie; jeśli św. Jan Chrzciciel zadrżał i nie śmiał dotknąć świętej głowy Boga; jeśli szanujemy grób, w 
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którym przez pewien czas spoczywało [Ciało Chrystusa], 22jakżeż święty, sprawiedliwy i godny powinien 

być ten, który rękami dotyka, sercem i ustami przyjmuje i innym do spożywania podaje [Pana], który już nie 

podlega śmierci, lecz żyje w wiecznej chwale, na którego pragną patrzeć aniołowie (1 P 1, 12).  

23Patrzcie na swoją godność, bracia (por. 1 Kor 1, 26) kapłani, i bądźcie świętymi, bo On jest święty (por. 

Kpł 11, 44; 19, 2). 24I jak Pan Bóg ze względu na tę posługę uczcił was ponad wszystkich ludzi, tak i wy 

więcej od innych kochajcie Go, szanujcie i czcijcie. 25Wielkie to nieszczęście i pożałowania godna słabość, 

że gdy macie Go wśród siebie obecnego, wy zajmujecie się czymś innym na świecie. 26Niech zatrwoży się 

cały człowiek, niech zadrży cały świat i niech rozraduje się niebo, gdy na ołtarzu w rękach kapłana jest 

Chrystus, Syn Boga żywego (Mt 16, 16; J 11, 27)! 27O przedziwna wielkości i zdumiewająca łaskawości! O 

wzniosła pokoro! O pokorna wzniosłości, bo Pan wszechświata Bóg i Syn Boży, tak się uniża, że dla 

naszego zbawienia ukrywa się pod niepozorną postacią chleba! 28Patrzcie, bracia, na pokorę Boga i 

wylewajcie przed nim serca wasze (Ps 61, 9), uniżajcie się i wy, abyście zostali wywyższeni przez Niego 

(por. 1 P 5, 6; Jk 4, 10). 29Nie zatrzymujcie więc niczego z siebie dla siebie, aby was całych przyjął Ten, 

który cały wam się oddaje" (List do całego zakonu).  

   

3. CZEŚĆ DLA KAPŁANA  

   

Wreszcie trzeci temat, który dotyczy tak franciszkanów jak i świeckich, tj. szacunek dla kapłana. Ciekawe, 

że Franciszek mniej zwraca uwagę na cnoty takie jak konsekwencja, mądrość, otwartość na wszystkich, 

życzliwa dobroć, stanowczość i autorytet w sprawach zasadniczych, nieuleganie zbyt subiektywnym 

poglądom, bezinteresowność, cierpliwość, szacunek dla codziennego trudu kapłana, bardziej natomiast - 

według słów „Testamentu" - Franciszek podkreśla szacunek, jaki im przysługuje ze względu na to, że noszą 

w sobie podobieństwo do Chrystusa, że przekazują ludziom Ciało i Krew Pańską: „6Potem dał mi Pan i daje 

tak wielkie zaufanie do kapłanów, którzy żyją według zasad świętego Kościoła Rzymskiego ze względu na 

ich godność kapłańską, że chociaż prześladowaliby mnie, chcę się do nich zwracać. 7I chociaż miałbym tak 

wielką mądrość jak Salomon, a spotkałbym bardzo biednych kapłanów tego świata, nie chcę wbrew ich woli 

nauczać w parafiach, w których oni przebywają. 8I tych, i wszystkich innych chcę się bać, kochać i 

szanować jako moich panów. 9I nie chcę dopatrywać się w nich grzechu, ponieważ rozpoznaję w nich Syna 

Bożego i są moimi panami.  

   

10I postępuję tak, ponieważ na tym świecie nie widzę niczego wzrokiem cielesnym z Najwyższego Syna 

Bożego, tylko Jego Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew, które oni przyjmują i oni tylko innym udzielają. 

11I pragnę aby te najświętsze tajemnice były ponad wszystko czczone, uwielbiane i umieszczane w godnych 

miejscach. 12Gdzie tylko znajdę w miejscach nieodpowiednich napisane najświętsze imiona i słowa Jego, 

pragnę je zbierać i proszę, aby je zbierano i składano w odpowiednim miejscu. 13I wszystkich teologów i 

tych, którzy nam podają najświętsze słowa Boże, powinniśmy szanować i czcić jako tych, którzy dają nam 

ducha i życie (por. J 6, 64)" (Testament).  

   

Jeszcze bardziej radykalną cześć dla kapłanów wyraża Franciszek w swoich „Napomnieniach", zabraniając 

ludziom sądzić kapłanów, tzn. ich potępiać. Sąd nad kapłanem należy tylko do Boga: „1Błogosławiony 

sługa, który ma zaufanie do duchownych uczciwie żyjących według zasad Kościoła rzymskiego. 2A biada 

tym, którzy nimi gardzą; choćby bowiem byli oni grzesznikami, jednak nikt nie powinien ich sądzić, bo Pan 

sam zastrzega sobie prawo sądu nad nimi. 3O ile bowiem większa jest ich posługa wobec Najświętszego 

Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, które oni sami przyjmują i sami tylko innym udzielają, 4o tyle 
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większy grzech mają ci, którzy grzeszą przeciwko nim niż przeciwko wszystkim innym ludziom na tym 

świecie" (Napomnienia, 26. Słudzy Boży powinni szanować duchownych).  

   

Cześć dla kapłanów należy im się - mówi o tym 2 List do wiernych - z uwagi na to, iż są oni pośrednikami 

zbawienia ludzi: „33Powinniśmy również nawiedzać często kościoły oraz szanować i czcić duchownych, nie 

tyle dla nich samych, bo mogą być grzesznikami, ile dla ich urzędu i posługi wobec Najświętszego Ciała i 

Krwi Chrystusa, które oni konsekrują na ołtarzu, sami przyjmują i innym udzielają. 34I bądźmy wszyscy 

mocno przekonani, że nikt nie może inaczej się zbawić, jak tylko przez święte słowa i Krew Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, które duchowni głoszą, przekazują i udzielają. 35I tylko oni powinni to wypełniać, a nikt 

inny. 36Zwłaszcza zaś zakonnicy, którzy wyrzekli się świata, mają obowiązek czynić to, co większe i lepsze, 

ale i tamtych nie zaniedbywać (por. Łk 11, 42)" (2 List do wiernych).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Maryjo, Matko Kapłanów,  

Ty byłaś z Jezusem u początków jego życia i misji,  

szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał,  

stałaś przy Nim, gdy został na krzyżu wywyższony ponad ziemię,  

przygarniaj powołanych,  

osłaniaj od początku ich wzrastanie,  

wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, diakonów i kapłanów.  

   

Św. Franciszku, czuwaj nad twoimi sługami, 

i uczyń z nich narzędzia Twojego pokoju, 

Aby siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;  

Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; 

Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;  

Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;  

Światło tam, gdzie panuje mrok;  

Radość tam, gdzie panuje smutek.  

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Święcenia kapłańskie, 25.5.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Smutek wasz zamieni się w radość. Święcenia kapłańskie (Katedra Poznańska 

- 25.5.2017)  
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Ich Ekscelencje, Księża Biskupi,  

Prześwietna Kapituło Metropolitalna i inne Kapituły Archidiecezjalne,  

Księże Dziekanie, Prodziekani i Profesorowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza,  

Księże Rektorze Arcybiskupiego Seminarium Duchownego wraz z Moderatorami i Ojcami Duchownymi,  

Umiłowani Współbracia w kapłaństwie, a w szczególności Proboszczowie parafii pochodzenia diakonów,  

Osoby Życia Konsekrowanego,  

Szanowni Rodzice, Rodzeństwo, Krewni i Przyjaciele przyszłych prezbiterów,  

Ukochani w Chrystusie, Bracia i Siostry,  

   

Dzień święceń kapłańskim jest przede wszystkim dniem wielkiej radości. Raduje się Kościół, radują 

przełożeni seminaryjni, radują kapłani, radują się rodzice a nade wszystko radują się nowo święceni kapłani. 

W takich okolicznościach warto zastanowić się nad trzema sprawami; nad rolą smutku i radości w życiu 

Jezusa, uczniów i kapłanów.  

   

1. SMUTEK I RADOŚĆ W ŻYCIU JEZUSA  

   

a. Najpierw - myśląc o przyszłej drodze duchowej święconych dzisiaj kapłanów - warto zwrócić uwagę na 

to, że życie ziemskie Jezusa nie było wolne od smutku. W trakcie swojej ziemskiej działalności źródłem 

bodajże najliczniejszych smutków Jezusa było odrzucenie Jego nauki przez przywódców narodu, przez 

faryzeuszów i uczonych w Piśmie.  

To ludzie religijni nie tylko nie przyjęli nauki, którą głosił, lecz atakowali Go i szukali sposobu, aby Go 

zgładzić (Mk 3,6). Ta postawa religijnych przywódców Izraela, którzy jako pierwsi powinni rozpoznać 

„znaki" i przyjąć Go jako oczekiwanego Mesjasza, niewątpliwie była dla Jezusa czymś bolesnym. Jezus był 

zasmucony tym, że wiedza religijna oraz pobożność pobożnych zamiast otworzyć ich na Boga 

przychodzącego w Jezusie, stała się dla nich przeszkodą zamykającą ich na Dobrą Nowinę.  

Byli to ludzie pobożni, starający się żyć uczciwie i wypełniać wolę Boga. Przede wszystkim stali na straży 

religii. Problem w tym, że bardziej troszczyli się o religię z jej tradycjami, aniżeli o sprawy Boga (Mt 15,1-

20; 16,1-4). Dlatego nie przyjęli Jezusa: „Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli".  

   

Ale poza tym „teologicznym" smutkiem, Jezus miał też okazję do przeżywania zwykłego, ludzkiego 

smutku. Kiedy przybył do grobu, w którym Łazarz spoczywał już od czterech dni „Jezus zapłakał" (J 

11,35). Zasmucił się i zapłakał nad grobem przyjaciela. Był to naturalny, ludzki smutek po śmierci 

przyjaciela.  
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Podobny, ludzki smutek dotyka Jezusa podczas modlitwy w Ogrójcu w obliczu własnej, bliskiej śmierci: 

„"Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!" I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię 

i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta godzina. I mówił: "Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko 

jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]! " (Mk 

14,33-36).  

   

b. Ale Jezusa spotykały nie tylko smutki. Spotykała Go także radość. Najpierw to On sam został 

zapowiedziany jako największa radość Izraela: „W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali 

straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, 

tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, 

która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 

Mesjasz, Pan" (Mt 2,8-10).  

   

Cała działalność publiczna Jezusa była przetykana radością z powodu odnalezienia zagubionych 

grzeszników i sprowadzenia ich do domu Ojca: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie 

zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, 

bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze 

mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła" (Łk 15,4-6).  

   

Radością Jezusa było „bycie w sprawach Ojca" i wypełnianie Jego woli (J 8,28-29.40; 14,10-11; 15,1-17). 

Wyrażało się to tak w misji, jak i modlitwie Jezusa, w głoszeniu królestwa Bożego, w uzdrawianiu chorych i 

przebaczaniu grzechów, w prowadzeniu ludzi do Boga (J 6,38). Największą radość swojego życia Jezus 

upatrywał w realizowaniu woli swojego Ojca.  

   

W mowie do apostołów Jezus stwierdza: „To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość 

wasza była pełna" (J 15,11). Mowa tu o dzieleniu się przez Jezusa swoją radością z uczniami, podobnie jak 

w kontekście modlitwy arcykapłańskiej (J 17,1-26): „Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na 

świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni" (J 17,13).  

Radość Jezusa nie była radością łatwą. W kuszeniu na pustyni kusiciel proponuje Jezusowi radość łatwą, 

miłą i przyjemną, lecz Jezus demaskuje fałszywe i złudne radości kusiciela. On w doświadczeniu Ogrójca 

oraz konania na krzyżu pozostaje w sprawach Ojca, w nich bowiem widzi sens i radość swego życia (por. 

Zbigniew Kubacki SJ, Smutki i radości Jezusa).  

   

2. SMUTEK I RADOŚĆ W ŻYCIU UCZNIÓW  

a. Także życie uczniów Jezusowych nie było wolne od smutku: „teraz musicie doznać trochę smutku z 

powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od 

zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa 

Chrystusa" (1 Pt 1,6-7). Smutek tego rodzaju został przecież zapowiedziany przez Zbawiciela: 

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni" (Mt 5,4).  
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Ten uczniowski smutek nie doprowadził ich do depresji, ponieważ niósł w sobie zapowiedź pocieszenia. 

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy 

będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość" (J 16,20). Dotyczyło to nie tylko śmierci 

Zbawiciela, ale i własnej śmierci i tego, co po niej nastąpi: „Nie chcemy, bracia, waszego trwania w 

niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli 

bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg 

wyprowadzi wraz z Nim" (1 Tes 4,13-14).  

   

Cały proces nawrócenia związany jest najpierw z przejściem w sferę smutku. Smutek powodujący 

nawrócenie jest diametralnie różny od smutku tego świata: „teraz raduję się - nie dlatego, żeście się 

zasmucili, ale żeście się zasmucili ku nawróceniu. Zasmuciliście się bowiem po Bożemu, tak iż nie 

ponieśliście przez nas żadnej szkody. Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, 

którego się [potem] nie żałuje, smutek zaś tego świata sprawia śmierć" (2 Kor 7,9-10). Całe życie uczniów 

upływało poniekąd pod znakiem tego radosnego smutku: „ jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, 

a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko" (2 Kor 6,10).  

   

b. Udziałem uczniów był nie tylko smutek, ale i radość. Najpierw radość z nadejścia Mesjasza: „Zbliżał się 

już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie 

cuda, które widzieli. I wołali głośno: "Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w 

niebie i chwała na wysokościach" " (Łk 19,37-38).  

Pod koniec zaś, „Uczniowie zasmucili się słysząc o męce i rozradowali słysząc o zmartwychwstaniu" (św. 

Augustyn). Odwrotnie rzecz się ma z niewierzącymi, dla niewierzących śmierć Jezusa przyniesie im radość, 

ale powrót Jezusa w chwale - przyniesie cierpienie i smutek. „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy 

będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni 

się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już 

nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. 

Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać" (J 

16,20-22).  

Drugim tytułem radości uczniów było Wniebowstąpienie Jezusa: „Potem wyprowadził ich ku Betanii i 

podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni 

zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, 

<wielbiąc i> błogosławiąc Boga" (Łk 24,50-53).  

I wtedy rozpoczyna się pełen radości czas Kościoła: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w 

łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i 

cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i 

rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po 

domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca" (Dz 2,42-46).  

Apostołowie cieszą się ze sposobu życia swoich uczniów zgodnego z nauką Jezusa: „Nie znam większej 

radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą" (3J 1,4). „Dziękuję Bogu mojemu 

zawsze, ilekroć wspominam cię w moich modlitwach, słysząc o twojej miłości i wierze, jaką żywisz 

względem Pana Jezusa i dla wszystkich świętych. Oby twój udział w wierze okazał się twórczym w 

głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, [jaki jest do spełnienia] wśród was dla Chrystusa. Bracie, 
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doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości, że [mianowicie] serca świętych otrzymały 

od ciebie pokrzepienie" (Flm 1,4-7).  

   

Ta radość objawia się nie tylko w pozytywnych okolicznościach, ale również w uciskach: „Z wielką 

ufnością odnoszę się do was, chlubię się wami bardzo. Pełen jestem pociechy, opływam w radość w każdym 

ucisku" (2 Kor 7,4). Cierpienie apostoła nie kłóci się z jego wewnętrzna radością. „Teraz raduję się w 

cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, 

którym jest Kościół" (Kol 1,24). „Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po oświeceniu 

wytrzymali wielką nawałę cierpień, już to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już 

to stawszy się uczestnikami tych, którzy takie udręki znosili. Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z 

radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą" 

(Hbr 10,32-34).  

   

Ta niewytłumaczalna z ludzkiego punktu widzenia radość jest owocem działania Ducha Świętego: 

„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 

opanowanie" (Ga 5,22-23). Uczeń to człowiek, który dzieli się z innymi radością (Flp 2,17).  

   

   

3. SMUTEK I RADOŚĆ W ŻYCIU KAPŁANA  

a. Po trzecie, istnieje też - na wzór smutku Jezusa i uczniów - coś takiego, co możemy nazwać smutkiem 

kapłana. Jest to najpierw smutek z powodu odrzucenia Dobrej Nowiny. To stan, jaki rodzi się na skutek 

bezowocności, dobrej pracy duszpasterskiej.  

   

Ale istnieje też inny smutek, który rodzi się czasami z powodu nas samych. Bycie księdzem, który służy 

ludziom, jest do nich nastawiony życzliwie, ofiaruje się hojnie, codziennie modli się, nie szuka gratyfikacji 

emocjonalnej czy materialnej jest bardzo wymagające. Jeżeli brakuje mu zakorzenienia duchowego, młody 

mężczyzna tuż po święceniach swoje „wyrzeczenia" niemal bezwiednie kompensuje sobie - używając 

języka Ewagriusza z Pontu - w sferze pożądliwej; konsumpcja, doznania zmysłowe, chciwość. Gdy taka 

postawa trwa dłużej, stopniowo powstaje rozdwojenie pomiędzy przyjętymi ideałami a codziennością. Jest 

to bardzo frustrujące dla samego księdza i staje się źródłem gniewu na samego siebie i na otoczenie, a w 

konsekwencji także smutku. W taki oto sposób rodzi się księżowska surowość, twardość, która gnębi innych 

w tym, czego sama nie zachowuje (por. Józef Augustyn SJ, Kapłańska tożsamość na cywilizacyjnym 

zakręcie?  

   

b. Lecz - podobnie jak w życiu Jezusa i uczniów - tak też w życiu kapłana pojawiają się wielkie radości, 

które zwyciężają wszelki smutek.  

O. Jacek Woroniecki pisał, że radość przynosi płodność duszpasterska kapłana, która w wysokim stopniu 

zależy od dobrej relacji do biskupa. Uznanie w oczach tego „którego Duch Św. postawił, aby rządził 

Kościołem Bożym" (Dz 20,28), będzie dla kapłana źródłem wielkiej radości nadprzyrodzonej.  
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Potężnym źródłem radości duchowej będą dla kapłana braterskie więzi ze współbraćmi w kapłaństwie. Ze 

starszymi, na których pobożnym życiu wzorował swoje pierwsze poczynania duszpasterskie, z 

rówieśnikami, związanymi przyjaźnią. Z młodszymi, którym znowu trzeba będzie dawać przykład 

gorliwego życia kapłańskiego. Razem w pracy dla chwały Bożej i zbawienia dusz. Tylko na tym poziomie 

zdoła się uchronić od wpływu małostkowych przywar ludzkich, od intryg i zazdrości, od niegodnej 

rywalizacji lub trywialnej poufałości. Owszem praca ta stanie się dla niego polem szlachetnego 

współzawodnictwa w gorliwości i zaparcia się siebie, a jednocześnie źródłem wielu sił, pociech i radości 

duchowych.  

   

Pierwszem źródłem radości, z którego regularnie czerpie orzeźwienie jest codzienna Msza święta. I jako 

ofiara składana Bogu i jako pokarm dla duszy Msza święta ma niewyczerpaną moc utrzymywania nas w 

radości chrześcijańskiej przez to, że w tak cudowny sposób zbliża nas do Boga, przesłoniętego tylko 

postaciami sakramentalnymi i łączy nas z Nim fizycznie, dając nam Go na pożywienie ciała i uświęcenie 

duszy.  

   

Podobnie modlitwa zasiewa w sercu kapłana ducha radości chrześcijańskiej. Dopiero w świetle modlitwy 

człowiek jest w stanie zrozumieć do gruntu, że ból, cierpienie, krzyż mogą być źródłem radości. Stojąc na 

punkcie widzenia Bożym, ze wszystkiego trzeba się radować, gdyż, jak uczy św. Paweł, „miłującym Boga 

wszystko współdziała ku dobremu" (Rz 8,28).  

   

Praca w konfesjonale ofiaruje kapłanowi sposobność do wielkiej radości i wdzięczności dla Boga za to, że 

go dopuścił do poznania tajników duszy ludzkiej, a jeszcze bardziej, że raczył go powołać do pracy nad jej 

wychowaniem.  

   

Wiele radości może dostarczyć kapłanowi działalność kaznodziejska, gdy się jej z całym zapałem odda. 

Więcej go tu czeka niebezpieczeństw szukania siebie i okradania Boga z Jego chwały, toteż bardziej musi 

czuwać, aby nie pozwolić próżności zapanować w duszy. Nie może podchlebiać swoim słuchaczom dla 

zyskania taniej sympatii, nie może starać się o oryginalność, aby wywołać przelotne zainteresowanie, ale w 

duchu nadprzyrodzonym modlitwy winien z całą prostotą wykładać odwieczne prawdy nauki Chrystusowej.  

   

Dużo radości może dać kapłanowi obcowanie z dziećmi, uczenie ich nauki wiary, przygotowanie do 

sakramentów. Gdy zdoła ukształtować siebie samego na modłę Chrystusową, dzieci pierwsze odczują, że 

„żyje w nim Chrystus" (Ga 2,20).  

   

Sporo radości da kapłanowi obcowanie z młodzieżą, dla której w jej latach „górnych i chmurnych" będzie 

nieraz jedynym powiernikiem zmagań duszy.  
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W każdej dziedzinie działalności ludzkiej dużą sprawi prezbiterowi doczekanie się owoców swoje pracy 

duszpasterskiej, która przynosi owoce trwające na wieki. Ich widok jest dla kapłana aż nadto 

wystarczającym wynagrodzeniem za te wszystkie wyrzeczenia, których powołanie od niego wymaga. 

oczywiście, w radościach związanych z duszpasterstwem trzeba się bardzo wystrzegać czysto 

przyrodzonych uczuć zadowolenia z siebie samego i ze swej pracy. Kapłan nie powinien nigdy zapominać 

swego charakteru narzędzia w ręku Bożym; bez którego jego własne wysiłki na nic by się nie zdały. 

Powodów do prawdziwej radości chrześcijańskiej znajdzie kapłan w swoim życiu bardzo wiele i im 

gorliwiej odda się swoim obowiązkom, tym bardziej będzie się przekonywał, że wyrzeczenia, których Bóg 

od niego zażądał, są niewspółmierne z radościami, którymi już tutaj, na ziemi, Pan Bóg go nagradza i 

zachęca do pracy (por. Jacek Woroniecki OP, Radość chrześcijańska w życiu kapłana).  

ZAKOŃCZENIE  

   

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego,  

Matko kapłanów, sług Twojego Syna,  

Ty, która w milczeniu towarzyszyłaś Jezusowi w Jego posłannictwie 

głoszenia ubogim Ewangelii pokoju, uproś tym nowym prezbiterom, aby w smutkach i radości byli wierni 

owczarni powierzonej im przez Dobrego Pasterza,  

aby stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa, 

Matko Kapłanów, Wspomożycielko i Pośredniczko łask wszelkich. Amen.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Zjazd Odrodzenia, 26.5.2017  

Abp Stanisław Gądecki. I rozraduje się serce wasze. Zjazd Stowarzyszenia Ruchu Kultury 

Chrześcijańskiej „Odrodzenie" (Śrem, parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa - 26.5.2017)  

   

Spotykamy się dzisiaj w Śremie na Ogólnopolskim Zjeździe Stowarzyszenia Ruchu Kultury 

Chrześcijańskiej „Odrodzenie". Stowarzyszenie to wyłoniło się z ruchu o tej samej nazwie, który powstał z 

inicjatywy i pod patronatem Prymasa Polski, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i od 1957 r. działa 

jako kontynuacja ideowa Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie" oraz jego 

senioratu z lat międzywojennych 1919-1939.  

   

Dzisiaj dziękujemy Bogu za to, co temu stowarzyszeniu udało się wypracować w ostatnim czasie a 

jednocześnie prosimy Go o dalsze błogosławieństwo i łaski.  

   

1. EWANGELIA (J 16,20-23a)  

   

Po pierwsze zastanówmy się najpierw co wnosi w nasze życie duchowe dzisiejsza Ewangelia: „Jezus 

powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić,  

a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. ... Znowu was 

zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać" (J 16,19-20.22).  
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Ten fragment Ewangelii Janowej przypomina nam nauczanie Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy (J 13-17). 

Stanowi ono część tzw. Mów pożegnalnych Jezusa, które są skierowane bezpośrednio do uczniów Jezusa. 

Jezus, które starają się pocieszyć ich w obliczu informacji o nadchodzącej śmierci Zbawiciela.  

   

Jezus, jak uważny i cierpliwy nauczyciel, przychodzi im z pomocą i odpowiada na pytania, których oni nie 

zadali (w. 20-22). Po „chwili" (mikron) Jego nieobecności, kiedy będzie pozostawał w stanie śmierci, 

nastąpi „chwila" (mikron). Jego obecności pośród uczniów po zmartwychwstaniu (por. 20-20). Jezus 

wspomina tylko ten ból, którego będą doświadczali uczniowie, nie odnosi się do swego własnego bólu (por. 

12,24).  

   

Im bardziej jednak Jezus odsłania swoją tajemnicę uczniom, tym bardziej ich ona przytłacza, tak że stają się 

coraz bardziej milczący. Spostrzegłszy to Jezus stara się zachęcić ich do rozmowy, nawet zarzuca im, że Go 

nie pytają, dokąd idzie (16,5). Wprawdzie Piotr zadaje to pytanie, ale myśli podobnie jak myśleli o tym 

Żydzi, że Jezus udaje się do innej miejscowości. W miarę jednak jak Jezus wyraża się w swoich rozmowach 

o odejściu coraz jaśniej, uczniowie zaczynają rozumieć, że Jego odejście oznacza śmierć (16,28).  

   

Podobnie jak każda kochająca matka czy ojciec w obliczu zbliżającej się swojej śmierci myśli o przyszłości 

swoich dzieci, tak i Jezus - na kilkanaście godzin przed swoim ukrzyżowaniem - myśli o przyszłości swoich 

uczniów. Zależy Mu nie tylko na utrzymaniu kontaktu, lecz także na rzeczywistej obecności pośród nich. 

Zdaje sobie sprawę z tego, że w chwili swojej śmierci zakończy okres ziemskiego przebywania z 

apostołami, lecz bynajmniej nie rezygnuje z przebywania z nimi na inny sposób. Pozostanie na ziemi do 

końca świata, w sposób o wiele doskonalszy i dostępniejszy. Nie będzie to już obecność cielesna, której nie 

można zachować. Obecność cielesna jest zresztą sama w sobie bardzo niedoskonała i ograniczona. Jeśli np. 

człowiek jest w jednym miejscu, to równocześnie nie może być w innym, nie mówiąc już o ograniczeniach 

związanych z procesem starzenia się organizmu. Jezus w ciele mógłby pozostać z uczniami najwyżej 

kilkadziesiąt lat - a co dalej?  

   

Tymczasem pomimo śmierci swego Mistrza, uczniowie będą dalej mogli doświadczać innej obecności 

zmartwychwstałego Pana. Chociaż w sensie fizycznym Jezus opuści swoich uczniów, to Jego odejście stanie 

się jednocześnie przyjściem Jego Ducha do wspólnoty uczniów. Dzięki Duchowi Świętemu uczniowie będą 

mogli doświadczać w swoim życiu tajemnicy Jego obecności. On pozostanie na ziemi aż do końca świata, w 

sposób tysiące razy doskonalszy i łatwo dostępny dla milionów ludzi.  

   

Tej prawdy „świat" nie może przyjąć, „ponieważ nie widzi ani nie zna ducha Prawdy". Co oznacza „świat" 

(kosmos) według Ewangelii św. Jana:  

   

 cały wszechświat stworzony przez Boga (1,10b; 17,5) 

 ziemię (1,9; 17,11) 

 całą ludzkość (3,16) 
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 ludzi niewiary, poddanych szatanowi, trwających w błędzie i złości, sprzeciwiających się Bogu i 

nienawidzących Chrystusa (7,7; 12,31; 14,30).  

W tym przypadku idzie o to ostatnie znaczenie; o „świat" poddany szatanowi, który nie ma woli przyjęcia 

Ducha Pocieszyciela. Który jest obojętny na Prawdę. Nie tylko nie poznaje Go w sensie intelektualnym, ale 

przede wszystkim nie doświadcza Go.  

   

Kto natomiast otrzymał i doświadcza Ducha Prawdy, ten staje się świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego. 

Podobnie jak św. Paweł, który w Koryncie w nocy słyszy przemawiającego do niego Pana: Przestań się 

lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą[...]. Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i 

sześć miesięcy (Dz 18,9-18). 

2. „ODRODZENIE"  

   

Z takiego właśnie Ducha - prawie dwa tysiące lat później - powstaje „Odrodzenie", którego misją jest 

prowadzenie zgodnej z nauką Kościoła działalności społeczno-kulturalnej i oświatowo-wychowawczej. 

Praca zmierzająca do dojrzałej formacji chrześcijan w kierunku trafnego odczytywania znaków czasu i 

czynnego uczestniczenia w kształtowaniu świata zgodnie z zasadami Ewangelii. Dążenie do duchowego 

odrodzenia narodu polskiego poprzez ewangeliczne odradzanie osób. Pielęgnowanie katolickiej formacji 

duchowej. Pogłębianie intelektualne wiary. Działanie na rzecz wprowadzenia prawa Bożego do życia osób, 

rodzin, społeczności lokalnych, wspólnoty narodowej i całej rodziny ludzkiej i w ten sposób uczestniczenie 

w apostolstwie świeckich.  

   

Sami jego członkowie (por. S. Świeżawski, Plantacja Ducha Świętego, wg. Janusz Poniewierski) 

potwierdzają, że „Odrodzenie" to jedno z ognisk rozpalonych przez Ducha Świętego. Ono już w latach 20. i 

30. ubiegłego wieku żyło odnową liturgii, duchem Kościoła wspólnotowego, służebnego i otwartego. Wielu 

z tych, którzy później tak silnie wpłynęli na oblicze polskiego katolicyzmu, wyszło właśnie z „Odrodzenia": 

Jerzy Turowicz, Gołubiew, Stomma, ks. Tadeusz Fedorowicz także o kardynał Stefan Wyszyński. 

„Odrodzenie" istniało we wszystkich miastach uniwersyteckich przedwojennej Polski. Poszczególne ośrodki 

różniły się między sobą - orientacja warszawsko-lubelska na przykład była inna niż lwowska.  

   

Ojciec Jacek Woroniecki - jeden z głównych myślicieli „Odrodzenia" - mawiał, że człowiek wierzący 

powinien posiadać tzw. zmysł katolicki (przy czym „katolickość" nie oznaczała tu konfesyjności, lecz 

powszechność). Na ten katolicki sens składały się - według niego - trzy cechy umysłu: uniwersalizm, 

obiektywizm i realizm. Stąd też w każdym środowisku „odrodzeniowym" działały trzy sekcje: filozoficzno-

religijna, społeczna i narodowa.  

   

a. wiara i filozofia  
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Od samego początku doskonale rozumieliśmy potrzebę „porządkowania głów", wiedzy, w co i dlaczego 

wierzymy. Mistrzami naszego myślenia byli: ks. Władysław Korniłowicz i o. Jacek Woroniecki. To dzięki 

nim budowaliśmy ów „dyszel w głowie".  

To dzięki nim cała nasza formacja intelektualna opierała się na filozofii i teologii św. Tomasza. Stąd właśnie 

pochodzą te cechy umysłu, tak charakterystyczne dla Jerzego Turowicza. Uniwersalizm, który polega na 

tym, żeby nigdy nie uważać jakiegoś ułamkowego, cząstkowego rozwiązania za jedyne; zawsze trzeba 

patrzeć szerzej.  

   

Wiąże się z tym obiektywizm, to znaczy szacunek dla rzeczywistości i wyważony osąd; krytycyzm wobec 

własnych poglądów, dystans do samego siebie. Ów obiektywizm polega również na unikaniu jakiegoś 

grzebania się w swoim „ja", co ma swoje przełożenie na religijność. Trzeba „burzyć kapliczki" pobożności 

czysto podmiotowej, indywidualistycznej („dreszczy unikać") i budować wspólnotę.  

   

Z kolei realizm polega na przekonaniu, że człowiek, a w szczególności chrześcijanin, nawet w 

najtrudniejszych warunkach nie może żyć tymczasowo, czekając nie wiadomo na co, żeby tylko przetrwać, 

lecz powinien żyć chwilą obecną (bo najważniejsze jest „teraz") i robić swoje.  

   

b. społeczeństwo  

   

Formację „Odrodzenia" spośród wszystkich innych ówczesnych katolickich modeli (i organizacji) 

wychowawczych wyróżniał mocno wyakcentowany rys społeczny. Rozbudzić wrażliwość na problemy 

społeczne, zwłaszcza na tzw. kwestię robotniczą i problemy polskiej wsi, oraz zapoznać się ze społeczną 

nauką Kościoła. Temu celowi służyły m.in. coroczne Tygodnie Społeczne organizowane na KUL-u. 

Niektórzy mieli tam wystąpienia bardzo radykalne (pamiętam Henryka Dembińskiego, jak mówił, że z 

moralnego punktu widzenia nie ma prawa do Komunii św. ten, kto nie pracuje na rzecz sprawiedliwości i 

miłości w życiu zbiorowym.  

   

Wielu członków Odrodzenia angażowało się czynnie w działalność społeczną (np. w związkach 

zawodowych) i charytatywną w Konferencji św. Wincentego ŕ Paulo: każdy członek tej Konferencji raz w 

tygodniu odwiedzał swoich „podopiecznych", rozeznawał ich problemy, szukał pomocy.  

   

Problemy społeczne były tymi, które najmocniej różniły środowiska „Odrodzenia". W Warszawie i 

Lublinie, gdzie - głównie pod wpływem ks. Antoniego Szymańskiego, rektora KUL - dochodził do głosu 

katolicyzm społeczny rozumiany w duchu chadeckim. Koledzy z tych miast mieli taką unitarnie-

totalistyczną koncepcję życia zbiorowego: postrzegali jeden model, prawzór poprawnej struktury narodowej, 

państwowej, międzynarodowej. Zadaniem chrześcijan miało być, ich zdaniem, wspieranie owego modelu i 

usuwanie struktur „niewłaściwych". Drogą do tego najwłaściwszą byłaby działalność polityczno-partyjna, 

chadecka.  
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My w „Odrodzeniu" lwowskim patrzyliśmy na te kwestie zupełnie inaczej, choć wówczas chyba jeszcze nie 

zdawaliśmy sobie w pełni sprawy, na czym polegają różnice między nami. Przeczuwaliśmy, że katolicka 

nauka społeczna nie chce narzucać nam jakiejś jednej, totalnej struktury całego życia społecznego, lecz 

uznaje i akceptuje pluralizm struktur. Chrześcijanie - jak ewangeliczny zaczyn - mają zgodnie z Ewangelią 

układać życie społeczne w obrębie tych struktur, w jakich im wypadło żyć.  

„Odrodzenie" to była również wspaniała praktyczna szkoła budowania wspólnoty. Prowadziliśmy wtedy 

niesłychanie aktywne życie towarzyskie, świetnie się przy tym bawiąc. Byliśmy jak wielka rodzina rozsiana 

po całej Polsce.  

   

c. naród  

   

„Odrodzenie" miało wyraźnie narodowy charakter, jednak rozumieliśmy przez to coś zupełnie innego, niż 

proponowała endecja i jej akademicki odpowiednik - Młodzież Wszechpolska. Właściwie to oni byli 

naszym głównym przeciwnikiem ideowym. Myśmy reprezentowali zupełnie inne pojęcie patriotyzmu. 

Zarzucaliśmy Wszechpolakom, że wywracają hierarchię wartości, a religię oraz dobro Kościoła 

podporządkowują dobru narodu. Byliśmy przekonani, że takie postawienie sprawy w sposób nieunikniony 

prowadzi do totalitaryzmu narodowego, a w przypadku Polski sprzeciwia się naszej najwspanialszej 

tradycji: idei jagiellońskiej.  

   

Łączył się z tym pewien nieśmiały jeszcze ekumenizm, na razie wobec grekokatolików - pamiętam, że w 

1928 lub 1929 roku kilku z nas, jako delegacja „Odrodzenia", brało udział w katedrze św. Jura w liturgii 

odprawionej na zakończenie ukraińskich rekolekcji akademickich. Nie była to, niestety, postawa wówczas 

rozpowszechniona. Kiedy w 1936 r. zaproponowaliśmy, aby patronat nad Tygodniem Społecznym objęli 

wszyscy trzej arcybiskupi lwowscy: rzymskokatolicki, greckokatolicki i ormiański.  

   

„Odrodzenie" jako organizacja zdecydowane opowiadało się przeciwko tendencjom rasistowskim i 

antysemickim, choć wśród moich najbliższych przyjaciół „odrodzeniowców" byli i tacy, którzy w swoich 

poglądach na tematy żydowskie niewiele różnili się od Wszechpolaków. Ja sam - Świeżawski - przeszedłem 

pod tym względem ewolucję: od negatywnego stosunku do Żydów, podyktowanego głównie względami 

ekonomicznymi, po przekonanie, iż autentycznego chrześcijaństwa nie sposób pogodzić z jakimikolwiek 

przejawami antysemityzmu.  

   

Jestem przekonany, że nasz ruch przygotowywał Kościół w Polsce do II Soboru Watykańskiego i 

pontyfikatu Jana Pawła II. Myślę tu o takich ideach jak: wizja Kościoła jako wspólnoty i ludu Bożego 

obejmującego cały świat, odnowa liturgii, refleksja nad miejscem świeckich, ekumenizm, potępienie 

antysemityzmu. Z tych tajemniczych Bożych planów zdawał sobie chyba sprawę kard. August Hlond, gdy - 

wyraźnie mając na myśli „Odrodzenie" - wpisywał się do naszej „Księgi domowej" przy okazji naszego 

ślubu: „Spotkaliście się w przedsionkach Bożych. Zrozumieliście się w tym tchnieniu, którym Duch Święty 

świat odradza" (por. S. Świeżawski, Plantacja Ducha Świętego, wg Janusza Poniewierskiego).  
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3. DZISIAJ  

   

Dlaczego „Odrodzenie" potrzebne jest również dzisiaj? Ponieważ dzisiejsze pokolenie zdaje się żyć w 

sposób które ma wiele cech choroby. Współczesny relatywizm moralny najlepiej wyraża popularna idea 

samorealizacji, która lansowana jest w społeczeństwach zachodnich od co najmniej kilkudziesięciu lat, a do 

nas dotarła wraz z odzyskaniem suwerenności. W jej myśl każdy człowiek ma prawo tak żyć, jak uważa za 

stosowne, byleby tylko był wierny sobie. Nikt nie ma prawa mu narzucać wartości, jakimi ma żyć, a 

wartości, które wyznaje, nie podlegają dyskusji. Ideologia ta stawia w centrum ludzkie „ja", wykluczając 

przy tym jakikolwiek inny szerszy kontekst czy zobowiązania społeczne, polityczne lub religijne.  

Niedługo jednak trzeba czekać, by zobaczyć, że król jest nagi. Ideologia samorealizacji kompromituje się 

bowiem sama, ponieważ ludzkie „ja" pozbawione szerszych odniesień okazuje się puste i pozbawione treści. 

Jak trafnie zauważa jeden z amerykańskich psychologów, owo puste jestestwo (ang. empty self) to wspólny 

mianownik wielu społecznych patologii, takich jak zaniżone poczucie własnej wartości, nadużywanie 

różnego rodzaju substancji, zaburzenia pokarmowe, chroniczna i kompulsywna konsumpcja, utrata sensu 

życia, zamieszanie w świecie wartości, głód duchowości itp. (P. Cushman). Chcąc stworzyć idealnego 

człowieka, idea samorealizacji niechcący uwolniła drzemiącego w nim potwora.  

   

Nietrudno w dzisiejszym pokoleniu dopatrzyć się rysów narcystycznych zaburzeń osobowości. I choć może 

wydać się nadużyciem stosowanie tej diagnozy do całego pokolenia, to bez wątpienia jej ślady są wyraźnie 

obecne tak w kulturze masowej, jak i w osobistych narracjach. Klasyczny mit pucybuta, który dzięki 

uczciwej pracy, hartowi ducha i wytrwałości zostaje milionerem, jest już przeszłością. Dziś obowiązuje mit 

idola, którym zostaje się w sposób magiczny dzięki urodzie, głosowi lub umiejętności kopania piłki itp. Jeśli 

nie jesteś w stanie zostać kimś takim, jesteś nikim. Dobrze oddaje to jedna z bohaterek przywoływanej 

wcześniej powieści Masłowskiej, której marzy się „robienie w sztuce, kulturze", dlatego chciałaby udzielić 

wywiadu jakiejś gazecie, gdzie „walnie się, że jestem zupełnie młoda, a już tak bardzo utalentowana". Gdy 

tak wybujały ekshibicjonizm nie znajduje pokrycia w rzeczywistości - a przecież zwykle tak bywa - to jego 

miejsce musi zająć wszechogarniający wstyd i pragnienie, by dosłownie zniknąć z powierzchni ziemi. 

Nieuniknioną konsekwencją tego jest autodestrukcja w różnej postaci.  

Trafność tej intuicji potwierdza pośrednio inny fenomen społeczny, a mianowicie zanik czy wręcz ucieczka 

od poczucia winy i grzechu. Kościół mówi o tym już od dłuższego czasu, ale coraz głośniej ten niepokojący 

temat podejmują także publikacje naukowe: „Żyjemy w społeczeństwie, w którym możemy powiedzieć, że 

się z kimś nie zgadzamy, ale już nie możemy mu zarzucić, że jest w błędzie, a tym bardziej, że jest złym 

człowiekiem. Poczynając od polityków, a kończąc na intelektualistach, wszyscy jesteśmy wspierani w tym, 

by unikać skruchy, wyrzutów sumienia, odpowiedzialności i potrzeby naprawienia krzywd" (D. L. Carveth, 

J. H. Carveth). Ta sytuacja nie wzięła się znikąd. Jest konsekwencją szerzącego się relatywizmu moralnego i 

ogromnego chaosu w świecie wartości, za które odpowiedzialni są nie współcześni młodzi ludzie, ale 

właśnie odchodzące pokolenia (Stanisław Morgalla S, Współczesny lęk przed odpowiedzialnością).  

   

Jakie są przyczyny wyżej wymienionych „chorób"? Tkwią one zapewne w mentalności pokolenia 

przyzwyczajonego do wygody, zaspokajania własnych zachcianek, niezdolnego do narzucenia sobie 

dyscypliny, a zarazem pełnego lęku przed wzięciem odpowiedzialności za życie swoje i innych. Nie można 

jednak nie zauważać obiektywnych przyczyn społecznych: bezrobocie, brak polityki wspierającej realnie 

młode małżeństwa, a także popkultura przekonująca, że nie trzeba ciężko i systematycznie pracować, aby 

coś osiągnąć (Dariusz Kowalczyk SJ, Bamboccioni - znak czasów?)  
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Czyż ten chaos nie jest wołaniem o odrodzeniowy uniwersalizm, obiektywizm i realizm?  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Zakończmy dzisiejszą refleksję słowami modlitwy św. Augustyna:  

   

„Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.  

Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.  

Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.  

Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre.  

Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił". 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Zstępuje Duch Pocieszyciel, 4.6.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Zstępuje Duch Pocieszyciel. XXV-lecie działalności Fundacji Pomocy 

Humanitarnej Redemptoris Missio (Katedra Poznańska - 4.6.2017)  

   

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego przenosimy się naszą myślą do jerozolimskiego Wieczernika, 

gdzie apostołowie oczekiwali na zesłanie Pocieszyciela, który doprowadzi do końca dzieło zbawienia.  

   

Przybądź, Stwórco, Duchu Boży,  

Nawiedź wiernych Twych umysły; 

Niech Twa hojność łask przymnoży 

Sercom, które z rąk Twych wyszły.  

   

   

1. PIĘĆDZIESIĄTNICA  

   

Zesłania Ducha Świętego ujawniło w sposób publiczny to, co wcześniej dokonało się w sposób ukryty w 

Wieczerniku w niedzielę wielkanocną, kiedy to zmartwychwstały Chrystus „przyniósł" apostołom Ducha 

Świętego. Co wówczas dokonało się „przy drzwiach zamkniętych", to 50 dni później zostało objawione na 

zewnątrz wobec zgromadzonych tłumów. „Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie 
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gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, 

które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i 

zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić" (Dz 2,2-4). Drzwi Wieczernika otwarły 

się i Apostołowie wyszli do zgromadzonych z okazji święta Żydów i prozelitów, aby - w mocy Ducha 

Świętego - świadczyć o Chrystusie.  

   

Afrykański autor z VI wieku skomentował to w następujący sposób: „Niegdyś jeden człowiek, który 

otrzymał Ducha Świętego, mógł przemawiać wszystkimi językami. Obecnie cały Kościół, zgromadzony w 

jedno przez tego samego Ducha, przemawia wszystkimi językami.  

   

A zatem, jeżeli ktoś powie jednemu z naszych: ‘Otrzymałeś Ducha Świętego, czemu więc nie przemawiasz 

wszystkimi językami?' - ten niech odpowie: ‘Owszem, przemawiam nimi, bo należę do Ciała Chrystusa, 

czyli do Kościoła, który przemawia wszystkimi językami. Bo cóż innego Bóg wtedy oznajmił przez 

obecność Ducha Świętego, jeżeli nie to właśnie, że Jego Kościół będzie przemawiał wszystkimi 

językami?'[...]  

   

Napełnieni młodym winem, czyli Duchem Świętym, pełni zapału przemawiali wszystkimi językami i tym 

oczywistym cudem zapowiadali, że Kościół stanie się powszechny przez języki wszystkich narodów" 

(Kazanie afrykańskiego autora z VI wieku, Kazanie 8, 1-3).  

   

Inaczej mówiąc, w dniu Zesłania Ducha Świętego Kościół objawił się jako misyjny, obdarzony darem 

przemawiania wszystkimi językami świata, bo Dobra Nowina jest przeznaczona dla wszystkich narodów.  

   

2. KOŚCIÓŁ MISYJNY  

   

a. Od tego momentu głoszenie orędzia Chrystusa jest powinnością każdego ochrzczonego: „Biada mi 

bowiem - powie św. Paweł - gdybym nie głosił Ewangelii!" (1 Kor 9,16).  

   

Tego rodzaju misja staje się możliwa tylko wtedy, kiedy człowiek ochrzczony rzeczywiście otrzymał Ducha 

Świętego i przyjął Go odpowiednio do swojej natury. Św. Jan Jerozolimski wyraził to słowami: „'Woda, 

którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody żywej, wytryskującej ku życiu wiecznemu'. [...] Dlaczego 

Chrystus łaskę Ducha Świętego określa mianem wody? Ponieważ wszystko istnieje dzięki wodzie. Woda 

daje życie roślinom i zwierzętom. Woda spada z nieba w postaci deszczu. Woda spada zawsze w ten sam 

sposób i w tej samej postaci, ale jej skutek jest różnoraki, inny w palmach, inny w krzewie winnym, i w 

całej naturze daje się odczuwać jej wpływ, a jest on zawsze ten sam, gdyż nie może różnić się od swej 

natury. Także i deszcz jest zawsze taki sam i nie spada różny, ale przystosowuje się do struktury 

przyjmujących go i dla każdego staje się tym, czego potrzebuje.  
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Podobnie Duch Święty, jeden i taki sam, niepodzielny, rozdziela łaski każdemu tak, jak chce. Gdy schnące 

drzewo otrzyma wodę, wypuszcza pędy. Tak samo grzesznik przyniesie owoce sprawiedliwości, jeśli przez 

pokutę stanie się godny daru Ducha Świętego. Jeden i ten sam Duch Święty działa w różny sposób z woli 

Boga i w imię Chrystusa" (św. Cyryl Jerozolimski, Katecheza 16. O Duchu Świętym).  

   

Tak więc, Duch Święty nie działa na ogół z pominięciem człowieka, lecz wzywa go do współpracy. 

Obdarza go uzdolnieniami i możliwościami, których sami z siebie, nawet z największym wysiłkiem nie 

bylibyśmy w stanie wykrzesać. Gdy pozwolimy Mu działać w sobie, wtedy pojawią się owoce 

przekraczające nasze zwyczajne możliwości. Z kolei przedsięwzięcia podejmowane z pominięciem Ducha 

Świętego nie przyniosą rezultatów, nawet gdybyśmy wykorzystali do tego wszelkie inne dostępne nam 

środki.  

   

b. Kto ma Ducha Świętego, ten w konsekwencji jego przyjęcia staje się w najszerszym tego słowa znaczeniu 

misjonarzem i mówi samym sobą: „Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii!" Ten pragnie stać się 

„wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych" (1Kor 9,22). Jedynie we 

współpracy z Duchem Świętym możemy rozwijać w sobie wrażliwość, łagodność, współczucie, otwartość, 

dyspozycyjność, zainteresowanie problemami bliźnich, a także inne cnoty potrzebne zwiastunom Ewangelii. 

To Duch Święty staje się w nas tą siłą, która może sprawić, że w rodzinie ludzkiej będzie wzrastała 

sprawiedliwość, harmonia i jedność między osobami, rasami i narodami.  

   

Wstępnym etapem ujawnienia się ducha misyjnego - a jednocześnie jednym z najpiękniejszych uczynków 

miłosierdzia względem ciała - jest okazywanie pomocy ludziom żyjącym w materialnej nędzy. Żyjących w 

ubóstwie fizycznym; o potrzebujących jedzenia, odzieży i dachu nad głową. Nie jest to jednak pomoc 

wystarczająca. Nie wystarczy troszczyć się o ludzi biednych w sensie materialnym, prawdziwym ubóstwem 

tego świata bowiem jest coś innego. Jest to ubóstwo tych, którzy nie wierzą w Boga. Źródłem najbardziej 

dramatycznego ludzkiego ubóstwa jest odrzucenie i nienawiść względem Chrystusa. Prawdziwe ubóstwo to 

nie wiedzieć, kim jest Bóg, który za nas umarł, który nas kocha i chodzi między nami jako jeden z nas (por. 

Catherine de Hueck Doherty, Ewangelia bez kompromisu).  

   

Aby to zauważyć trzeba pokonać poważne przeszkody, tj. podziały między chrześcijanami, 

dechrystianizację krajów niegdyś chrześcijańskich, spadek liczby powołań do apostolstwa, antyświadectwo 

dawane przez kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, którzy nie podążają w swoim 

życiu za wzorem Chrystusa. Jedną z najpoważniejszych przyczyn naszego słabego angażowania się w 

sprawy misji jest postawa obojętności, nacechowana relatywizmem religijnym, który prowadzi do 

przekonania, że „jedna religia ma taką samą wartość, jak druga" (por. Redemptoris missio, 35-36).  

   

Wszystkie trudności - tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne - nie powinny nas skłaniać do pesymizmu czy 

bezczynności. Trzeba raczej ożywiać ducha misyjnego w parafiach, stowarzyszeniach, grupach, zwłaszcza 

w grupach młodzieżowych. Każdy z ochrzczonych bowiem może i powinien dawać świadectwo Ewangelii 

swoim życiem, świadczyć o swej przynależności do nowego, lepszego świata.  
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3. REDEMPTORIS MISSIO  

   

Zadanie misyjne „aż po krańce świata" stoi również dzisiaj przed ludźmi ochrzczonymi tak samo jak kiedyś. 

A chodzi przy tym nie tylko o zakładanie Kościołów z najkonieczniejszymi strukturami takimi jak budynki 

kościelne, kaplice, seminaria duchowne, szkoły katechistów, ale także o utrzymanie dzieł charytatywnych 

(szpitali, domów pomocy społecznej) i popieranie rozwoju człowieka.  

   

Takimi właśnie dziełami charytatywnymi i humanitarnymi dzieli się z krajami misyjnymi - założona z 

inicjatywy środowiska naukowego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1992) - 

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Jej współtwórcami byli prof. Zbigniew Pawłowski 

(ówczesny kierownik Kliniki Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Akademii Medycznej w Poznaniu), ks. 

dr Ambroży Andrzejak (misjolog) oraz ówczesny student medycyny Norbert Rehlis. Nazwa fundacji została 

zaczerpnięta z encykliki Jana Pawła II o tym samym tytule. Fundacja powstała w celu stworzenia 

profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy, prowadzących działalność medyczną wśród najuboższej 

ludności krajów misyjnych.  

   

Od 1997 roku fundacja ta jest zrzeszona w Medicus Mundi International, tj. międzynarodowej sieci 

organizacji humanitarnych współpracujących ze sobą w dziedzinie opieki zdrowotnej na świecie, która z 

kolei jest powiązana ze Światową Organizacją Zdrowia.  

   

Od dwudziestu pięciu lat fundacja ta organizuje wyjazdy lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny do 

szpitali i przychodni w krajach misyjnych. Jednocześnie wspomaga te kraje wysyłką lekarstw, środków 

opatrunkowych i sprzętu medycznego. Jej celem jest też profesjonalne przygotowanie wyjeżdżających do 

pracy w tropiku. Wraz z Katedrą i Kliniką Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych organizuje szkolenia i 

konferencje dotyczące problemów zdrowotnych w krajach misyjnych. Ponadto fundacja zajmuje się 

propagowaniem działalności humanitarnej i charytatywnej wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Jej siłą 

są przede wszystkim wolontariusze, na których opiera się jej działalność. Bez nich fundacja nie byłby w 

stanie pomagać tak wielu potrzebującym.  

   

Przez ćwierć wieku fundacja objęła swoją działalnością kilkadziesiąt misyjnych szpitali, przychodni i 

punktów medycznych w Tanzanii, Kamerunie, Zambii, Etiopii, Ugandzie, Kenii, Czadzie, Indiach, 

Gwatemali, Boliwii, na Madagaskarze, Jamajce, Papua Nowej Gwinei, Białorusi i w Kazachstanie. Jej 

sztandarowym dziełem jest przychodnia zdrowia w Kiabakari w Tanzanii, założona w 2007 roku dzięki 

ofiarności sympatyków oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej.  

   

Fundacja posiada własny Biuletyn Informacyjny Raport, który cztery razy w roku wysyła do swoich 

sympatyków oraz rozprowadza po parafiach i szkołach. W jego dystrybucji również pomagają 

wolontariusze.  
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ZAKOŃCZENIE  

   

Z okazji 25-letniej działalności pragnę dzisiaj jak najserdeczniej podziękować najpierw Zarządowi Fundacji 

Redemptoris Missio, następnie wszystkim jej współpracownikom, darczyńcom, sympatykom i 

woluntariuszom, którzy działając z poświęceniem wspierają kraje misyjne. Wasze wyrzeczenia i 

współuczestnictwo jest konieczne, ponieważ - przez pomoc ubogim - torują one drogę Ewangelii 

(preparatio evangelica). Życzę Wam, abyście znaleźli jak najwięcej gorliwych współpracowników.  

   

Proszę też Ducha Świętego o jego cenne dary, abyście - na sposób chrześcijański - jak najpiękniej mogli 

wypełniać Waszą misję:  

   

„Duchu Święty proszę Cię w intencji wszystkich Członków i Sympatyków Redemptoris Missio:  

o dar Mądrości dla lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,  

o dar Rozumu dla lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,  

o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,  

o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,  

o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,  

o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,  

o dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża  

(św. Jan Paweł II).  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 100-lecie śmierci Brata Alberta, 10.6.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Najpiękniejszy człowiek swojego pokolenia. 100-lecie śmierci świętego Brata 

Alberta (Kraków-Łagiewniki - 10.6.2017)  

   

Dzisiejsza Msza św. w sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach jest centralnym punktem obchodów 

stulecia śmierci Brata Alberta Chmielowskiego. Oprócz księdza kardynała, arcybiskupów i biskupów biorą 

w niej udział kapłani, albertynki i albertyni, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, artyści i 

ludzie ubodzy, uczniowie i nauczyciele szkół a także towarzystwa pomocy, fundacje i parafie, którym 

patronuje św. Brat Albert. Wszyscy oni wołają w duchu jednym głosem:  
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„Wychwalajmy mężów sławnych  

i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia.  

Wszyscy ci przez pokolenia byli wychwalani  

i stali się dumą swych czasów.  

Ciała ich w pokoju pogrzebano,  

a imię ich żyje w pokoleniach.  

Narody opowiadają ich mądrość,  

a zgromadzenie głosi chwałę"  

(Syr 44,1.7.14.-15).  

   

   

1. SŁUŻBA SZTUCE  

   

Doprawdy, koniecznie trzeba głosić chwałę tego, który był „najpiękniejszym człowiekiem swojego 

pokolenia", dla dobra człowieka, społeczeństwa i Kościoła.  

   

a. Człowiek ten urodził się dnia 20 sierpnia 1845 r. w Igołomii pod Krakowem. Pochodził ze zubożałej 

rodziny ziemiańskiej. Kiedy miał 8 lat umarł jego ojciec, sześć lat później zmarła jego matka.  

 

Chłopiec kształcił się w szkole kadetów w Petersburgu, następnie w gimnazjum w Warszawie, a - w latach 

1861-1863 - studiował w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. Razem z młodzieżą tej szkoły wziął 

udział w Powstaniu Styczniowym, został ciężko ranny w bitwie pod Bełchowem i dostał się do niewoli 

rosyjskiej. Miał 18 lat, gdy - w prymitywnych warunkach szpitala polowego, bez środków znieczulających - 

amputowano mu lewą nogę. „Strach pomyśleć, gdzieżbym się obecnie znajdował, gdyby nie nieskończone 

miłosierdzie Boże!" - sam o sobie powiedział.  

 

Przez pewien czas przebywał w więzieniu w Ołomuńcu, skąd został zwolniony dzięki interwencji rodziny. 

Aby uniknąć represji władz carskich, wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczął studia malarskie. Następnie 

przeniósł się do Belgii, gdzie z kolei studiował inżynierię w Gandawie, lecz wkrótce powrócił do malarstwa 

i ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium, wyprzedzając polskie malarstwo o przeszło pół wieku.  

   

Stanisław Witkiewicz pisał o nim: w Monachium „znajdował się człowiek, który na całą prawie grupę 

wywierał wpływ szczególny, którego umysł głęboki i logiczny wcześniej niż czyjkolwiek bądź do 

najsłuszniejszych pojęć o sztuce i jej stosunku do ludzkiej duszy [...] Chmielowski będąc słabym 

rysownikiem, posiadał nadzwyczajny talent kolorystyczny i matematycznie wierne poczucie tonu; w tych 

więc zasadniczych kwestiach nowoczesnego ruchu artystycznego zdanie jego było rozstrzygającym, a rada 

udzielana kolegom bezwzględnie słuszną i skuteczną. Na tych też podstawach głębokiego umysłu i 

wielkiego artyzmu opierała się jego powaga i znaczenie, nie na zewnętrznych oznakach powodzenia, 

którego nie miał, gdyż nigdy nie był verkäuflich" [sprzedający się].  
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On sam, typ introwertyka - u którego świat wewnętrzny odgrywał olbrzymią rolę - miał dość ambiwalentne 

mniemanie o samej sztuce: „Czy sztuce służąc Bogu też służyć można? Chrystus mówi, dwóm panom 

służyć nie można. Choć sztuka nie mamona, ale też nie Bóg, bożyszcze prędzej. Ja myślę, że służyć sztuce, 

to zawsze wyjdzie na bałwochwalstwo, chyba by jak Fra Angelico sztukę i talent i myśli Bogu ku chwale 

poświęcić i święte rzeczy malować, ale by trzeba na to, jak tamten, siebie oczyścić i uświęcić i do klasztoru 

wstąpić, bo na świecie tak bardzo trudno o natchnienie do takich szczytnych tematów" (List do Lucjana 

Siemińskiego, Reichenhall, lato 1873). „Jeżeli w dziełach [sztuki] kłaniam się sobie ... to, choć to nazywa 

się zwykle kultem dla sztuki, w istocie rzeczy jest tylko egoizmem zamaskowanym; ubóstwić samego siebie 

- to przecież najgłupszy i najpodlejszy gatunek bałwochwalstwa" - pisał do Heleny Modrzejewskiej (List do 

Heleny Modrzejewskiej, Stara Wieś październik 1888). ,  

   

Nigdy nie był oryginałem, ale zawsze był sobą. Wszystkiemu, czego się dotykał, nadawał swój charakter. W 

sztuce dopatrywał się cech boskiego objawienia, a w powołaniu malarza - specjalnego posłannictwa, 

będącego łaską Bożą. „Sztuka nie jest naśladownictwem, ale tłumaczeniem natury i jej najwyższą misja, jest 

objawiać piękno, którego natura posiada zarodki, rozjaśniać pomieszane, upraszczając to, co zawiłe w niej 

[...] Styl właśnie, jest to szczerość, przyrodzony głos duszy, jej kształt, jej język; maniera to przedrzeźnianie 

stylu, to głos i język papugi, kalectwo kształtu [...] Istotą sztuki jest dusza wyrażająca się w stylu" 

(Ateneum, t. II, Warszawa 1876, 428-431). Nigdy nie był zręczny jako malarz, forma przychodziła mu z 

trudem, ale kolor z łatwością (por. A. Piotrowski, Ze wspomnień o Adamie Chmielowskim, Nowa Reforma 

1917, nr. 5, s. 3). Świadom był też zagrożeń, jakie niesie ze sobą bezgraniczne oddanie się sztuce, na skutek 

czego „gubi się w szalonej gonitwie rodzinę, moralność, ojczyznę, związek z Bogiem, gubi wszystko, co 

dodatnie i święte" (Stara Wieś, październik 1880). Nigdy nie była zadowolony z tego, co robił i nieraz 

niszczył swoje własne dzieło. Gdyby tylko chciał, zostałby wielkim malarzem - mówiono o nim (M. 

Witkiewiczówna, Adam Chmielowski /Brat Albert/ Kraków 1933, ss. 3-6).  

   

Po ogłoszeniu amnestii w 1874 roku powrócił do kraju i zaczął poszukiwać nowego ideału życia. Jego 

malarstwo - oparte do tej pory na motywach świeckich - zaczęło odtąd czerpać natchnienie z tematów 

religijnych. Najlepszym przykładem tego jest obraz Ecce Homo, owoc głębokiego przeżycia tajemnicy 

bezgranicznej miłości Boga do człowieka.  

 

2. SŁUŻBA UBOGIM  

   

a. W roku 1880 w jego życiu nastąpił zwrot duchowy; od kategorii piękna przeszedł on do kategorii dobra. 

Będąc w pełni sił twórczych porzucił malarstwo oraz liczne kontakty towarzyskie i - w wieku 35. lat - 

wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi z zamiarem zostania bratem zakonnym. Pół roku później - w 

stanie silnej depresji - musiał opuścić nowicjat i - do stycznia 1882 roku - leczył się w zakładzie dla 

nerwowo chorych w Kulparkowie koło Lwowa. Potem przebywał u swego brata na Podolu, gdzie wrócił do 

psychicznej równowagi.  

   

Następnie zafascynowała go duchowość świętego Franciszka z Asyżu. Zapoznał się z regułą III zakonu i 

rozpoczął działalność tercjarską. W 1884 roku przeniósł się do Krakowa i zatrzymał przy klasztorze 

kapucynów. Odtąd zaczął zajmować się nędzarzami i bezdomnymi, dostrzegając w ich twarzach 
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sponiewierane oblicze Chrystusa. Objął zarząd ogrzewalni dla bezdomnych i przeniósł się tam na stałe, aby 

- mieszkając pośród biedoty - pomagać jej w dźwiganiu się z nędzy materialnej i moralnej.  

   

25 sierpnia 1887 roku przywdział szary habit tercjarski i przyjął imię Albert. Dokładnie rok później - na ręce 

kard. Albina Dunajewskiego - złożył śluby tercjarza. Ten dzień stał się też początkiem Zgromadzenia Braci 

III Zakonu św. Franciszka Posługujących Ubogim, zwanego popularnie „albertynami".  

   

Niemały wpływ na duchowość Brata Alberta miał - pochodzący z Wielkopolski - ks. Czesław Lewandowski 

ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Już w Lwowie był on ojcem duchownym księcia metropolity Adama 

Sapiehy, a potem te samą rolę spełniał w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Prawdopodobnie 

już w 1901 roku Brat Albert nawiązał z nim kontakt, szukając u księdza Czesława rady w sprawach 

własnego sumienia i w sprawach zgromadzenia. Ks. Lewandowski radził też albertynce, Siostrze 

Bernardynie Jabłońskiej, w sprawach albertynek i prawdopodobnie bez jego opieki nie przezwyciężyłaby 

ona trudności, jakie towarzyszyły jej w początkach drogi zakonnej. Po śmierci Brata Alberta albertynki 

znalazły oparcie właśnie w osobie księdza Lewandowskiego. On też bronił radykalnego ubóstwa i 

przyczynił się do zredagowania konstytucji albertynów i albertynek. Zmarł w opinii świętości.  

   

Brat Albert przejął od zarządu miasta opiekę nad ogrzewalnią dla mężczyzn przy ulicy Piekarskiej w 

Krakowie. W niecały rok później wziął też w opiekę ogrzewalnię dla kobiet, a grupa jego pomocnic - 

którymi kierowała siostra Bernardyna Jabłońska - stała się zalążkiem „albertynek". Przytuliska albertynów i 

albertynek zostały otwarte dla wszystkich potrzebujących, bez względu na narodowość czy wyznanie. 

Bezdomnym zapewniano tam pomoc materialną i moralną, chętnym stwarzano możliwość pracy i 

samodzielnego zdobywania środków utrzymania.  

   

Pomimo wykonywanych przez niego wielu szlachetnych dzieł, przeciwko Bratu Albertowi wytaczano 

najcięższe oskarżenia, „że jego przytuliska przeistoczyły się w stałą siedzibę dla próżniaków, że więcej 

szkody przynoszą społeczeństwu aniżeli pożytku, popieraniem próżniactwa i pośrednio innym występkom i 

narowom, które w ślad za nim idą. Na te ciężkie i krzywdzące zarzuty odpowiadał Brat Albert głównie 

czynami miłosierdzia, ale jego słowa odpowiedzi były jak młot druzgocące owe napaści. ‘W społeczeństwie 

naszym nie jest jeszcze dostatecznie uznaną prawda, że są potrzeby, których ogół nie ma prawa odmawiać 

jednostkom, a takimi potrzebami są: chleb i dach nad głową' " (Lewandowski, 291).  

   

b. Formację kandydatów i kandydatek do zgromadzenia albertynów i albertynek organizował w pustelniach, 

z których najbardziej znaną stała się samotnia na Kalatówkach. Nowicjat był bardzo surowy, aby zawczasu 

eliminować ze zgromadzenia osoby słabsze, bo „sam musi dobrze pływać, kto chce ratować tonącego". Do 

tej wyjątkowo trudnej pracy istotnie trzeba było ludzi wyjątkowo zahartowanych tak pod względem 

fizycznym, jak i moralnym. „Każde zgromadzenie zakonne polega na ścisłym zachowaniu rad 

ewangelicznych ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, który więc brat jest w zakonie, a tego zachować nie 

chce, to trzeba go natychmiast wydalić jako zarazę i niszczyciela" (List do brata Bernarda Kowala, Kraków 

1915).  
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Przykładem swego życia uczył albertynów i albertynki, zalecając im przestrzeganie radykalnego ubóstwa. 

Temat ten pogłębił w interesujący sposób obecny tu ks. biskup Ryś w swojej książce „Brat Albert. 

Inspiracje". „Wy tylko dlatego istniejecie, ponieważ istnieją ubodzy, gdyby nie było ubogich, to by i was nie 

było potrzeba" - mówił do nich (Michalski, 58). „Służąc ubogim, trzeba być samemu ubogim, aby tej służby 

nie porzucić" (brat Piotr, 59). Jeśli chwila obecna ma przygotować nasze serce na wieczność, to nie mogę jej 

wiązać z żadną wartością doczesną, aby w godzinie jej utraty nie podzielić jej losu. Moje serce musi być 

wolne. Rzadko spotyka się kogoś, kto zrozumiał to lepiej niż św. Albert Chmielowski. Pewnego razu kazał 

uszyć siostrom ciepłe ubrania, aby się nie przeziębiły. Siostry kupiły flanelę. Gdy Brat Albert to zobaczył, 

zląkł się. To takie pańskie ubranie, gdy tymczasem św. Klara mówiła, że ubranie ma być podłe i podły 

kolor. Barchan a nie flanela (por. s. Serafina). Zapewne także dlatego ktoś w ten sposób żartobliwie streścił 

regułę albertynów: „nisko siadać, mało jadać, wiele robić, mało gadać" (Michalski, 68).  

   

Mimo swego kalectwa brat Albert wiele podróżował, zakładając nowe przytuliska, sierocińce dla dzieci i 

młodzieży, domy dla starców i nieuleczalnie chorych oraz kuchnie ludowe. Za jego życia powstało 21 takich 

domów, gdzie potrzebujący otaczani byli opieką braci i sióstr. a przy tym wszystkim pozostawał on zawsze 

„artystą i miał ten rzadki u artystów nawet przymiot; miał bardzo wybitny i bardzo charakterystyczny swój 

styl. styl w mówieniu, w przedstawianiu rzeczy, w krytykowaniu tego, co mu się nie podobało, w chwaleniu 

tego, co lubi.[...] Był zawsze sobą" (Szeptycki,7).  

   

Zmarł w opinii świętości - wyniszczony ciężką chorobą i trudami życia w przytułku dla mężczyzn - w 

Krakowie dnia 25 grudnia 1916 roku. Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim był hołdem dla człowieka 

heroicznych cnót, otoczonego powszechną czcią polskiego społeczeństwa, które zachwyciło się jego 

wyznaniem:  

   

„Nic na równi z Bogiem.  

Nic nad Boga.  

Nic prócz Boga.  

Nic równocześnie z Bogiem.  

Jeden Bóg jednej duszy.  

Wszystko - Wszystkiemu.  

Serce Sercu.  

Boże mój - cóż jest na Niebie lub na ziemi godnego miłości wobec Ciebie?"  

(Z listu Brata Alberta do s. Izydory Wicher).  

   

3. NA OŁTARZE  
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Karol Wojtyła, był zafascynowany postacią brata Alberta, który porzucił sztukę, aby służyć Bogu. Poświęcił 

jego postaci dramat „Brat naszego Boga".  

   

Już jako papież beatyfikował brata Alberta dnia 22.06.1983 na Błoniach Krakowskich, a kanonizował dnia 

12 listopada 1989 roku w Watykanie. Mówił wtedy: „Świętość bowiem polega na miłości. Opiera się na 

przykazaniu miłości. Mówi Chrystus: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 

was umiłowałem" (J 15, 12). [...]  

Miłość jest pierwszą i odwieczną treścią przykazania, które pochodzi od Ojca. Chrystus mówi, że On sam 

„zachowuje" to przykazanie. On też daje nam to przykazanie, w którym zawiera się cała istotna treść 

naszego podobieństwa do Boga w Chrystusie" (Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej 

Brata Alberta - Adama Chmielowskiego, Błonia Krakowskie, 22.06.1983).  

Brat Albert osiągnął w swoim życiu szczyty świętości na drodze miłości. Nie ma innej drogi, która do tych 

szczytów prowadzi.  

   

4. NASZE ŻYCIE  

   

Św. Albert zwykł mawiać: „Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy 

może kęs ukroić, nakarmić się, jeżeli jest głodny". Ten głód ma dzisiaj różne nazwy, lecz najbardziej 

niebezpiecznym jest głód, który pozostaje nienazwany. Obserwując to, co nas otacza, zdaje się, że tego 

rodzaju niebezpieczny głód wdziera się dziś w polską kulturę, w systemy wychowania i komunikacji, 

wskutek czego - niemal bezboleśnie - zatracamy własną tożsamość kulturową i ludzką godność  

   

Aby to przezwyciężyć, konieczny jest oddolny solidaryzm społeczny, a więc taka dobroczynność, która 

rodzi się poza instytucjami, jest spontaniczna i wyczulona na to, co w danym momencie się dzieje, na tego, 

kto naprawdę potrzebuje pomocy. Tego rodzaju solidaryzm jest najpiękniejszy. Dlatego zamiast utyskiwać 

na zło, skupmy się na czynieniu dobra. „Zło dobrem zwyciężaj". Tylko wtedy bowiem odrodzimy się jako 

społeczeństwo.  

   

W świetle wiary taki solidaryzm zmierza do przekroczenia samego siebie, do nabrania specyficznie 

chrześcijańskich wymiarów całkowitej bezinteresowności, przebaczenia i pojednania. Wówczas bliźni stanie 

się dla nas nie tylko istotą ludzką z jej prawami i podstawową równością wobec wszystkich, ale stanie się 

żywym obrazem Boga Ojca, odkupionym krwią Jezusa Chrystusa i poddanym stałemu działaniu Ducha 

Świętego. Winien być więc kochany - nawet jeśli jest wrogiem - tą samą miłością, jaką miłuje go Bóg. 

Trzeba być gotowym do poniesienia dla niego nawet najwyższej ofiary (1J 3,16) (por. Kompendium 

Katolickiej nauki Społecznej, 196).  

   

ZAKOŃCZENIE  
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Na koniec módlmy się: Boże, bogaty w miłosierdzie, który natchnąłeś świętego Brata Alberta, aby dostrzegł 

w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna, spraw łaskawie, abyśmy 

spełniając za jego przykładem dzieła miłosierdzia, umieli być braćmi wszystkich potrzebujących.  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 100-lecie objawień fatimskich, 13.6.2017 

Abp Stanisław Gądecki. Fatima jest orędziem nadziei! 100-lecie objawień fatimskich w Archidiecezji 

Poznańskiej (Owińska - 13.6.2017) 

 

Ich Ekscelencje, księża Biskupi, 

Drodzy Kapłani, 

Osoby życia konsekrowanego wraz z ojcem Leszkiem, Mateuszem i Tomaszem, 

Wszyscy zgromadzeni tutaj Czciciele Niepokalanego Serca Maryi! 

 

Spotykamy się dzisiaj w Owińskach na diecezjalnej uroczystości 100-lecia objawień fatimskich. W 

Owińskach, ponieważ tutaj pracują Ojcowie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Bo tutaj dotarła - w 1965 

roku - na teren parafii naszej archidiecezji pierwsza figura Matki Bożej Fatimskiej.  

   

„Otrzymawszy w zarząd parafię św. Jana Chrzciciela w Owińskach, gdzie przejawy życia religijnego były 

nader słabe - pisze ówczesny proboszcz ks. Szymański - doszedłem do przekonania, że usunąć obojętność 

religijną swoich parafian będę mógł jedynie przez Matkę Bożą. W tym celu pragnąłem bardzo zdobyć 

oryginalną figurę Matki Bożej z samej Fatimy. Swoje pragnienie przedstawiłem Księdzu Arcybiskupowi 

Antoniemu Baraniakowi jadącemu na Sobór Watykański II. Po powrocie Księdza Arcybiskupa z Rzymu, 

otrzymałem radosną wiadomość: parafia otrzyma figurę Matki Bożej Fatimskiej. Przekazanie jej ma 

nastąpić w dniu 13 maja 1965 r., czyli w dniu pierwszego objawienia się Matki Bożej w Fatimie.  

   

Tak się też stało. Uroczystość wypadła imponująco. Ogromny tłum wypełnił świątynię po brzegi. Udział w 

uroczystościach wzięli klerycy Wyższego Seminarium Duchownego z Poznania. Figura została 

umieszczona w głównym ołtarzu, na specjalnie przygotowanym tronie. Następnie - po procesji - 

umieszczono ją w bocznym ołtarzu, gdzie przebywa do tej pory. Skąd Matka Boża fatimska sprawuje swoje 

rządy pełne miłości i dobroci w tutejszej parafii, ratuje dusze zagubione, podnosi i umacnia słabych w 

wierze, napełnia gorliwością i zachęca do świętości (por. ks. Walenty Szymański, proboszcz w Owińskach 

w latach 1963-1973).  

   

Po tym wstępie trzeba koniecznie przejść do 5 zasadniczych kwestii, czyli do przedstawienia:  

   

 sytuacji politycznej poprzedzającej objawienia w Fatimie, 

 samych objawień fatimskich, 

 rozróżnienia między objawieniem publicznym a prywatnymi, 

 tajemnicy fatimskiej, 

 wezwania do pokuty i przemiany. 
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1. PORTUGALIA PRZED OBJAWIENIAMI FATIMSKIMI  

   

Czasy poprzedzające objawienia fatimskie były dla Portugalii okresem wielkiego zamętu. W 1910 - w 

wyniku zbrojnej rewolucji - upadła portugalska monarchia a powstała republika.  

   

Nowy rząd - zdominowany przez masonów i republikanów - podjął się opracowania nowej konstytucji i 

wprowadził podział państwa i Kościoła. Chociaż oficjalnie ogłoszono wolność wszystkich wyznań, nowe 

władze uderzyły z całą mocą w Kościół katolicki. Tylko w pierwszych dniach republiki zdemolowano 20 

świątyń, a obrabowano dalszych 100, przed końcem roku około 100 księży pobito a 15. zamordowano. Poza 

granice Portugalii wydalono wszystkie zakony. Zamknięto domy modlitwy, szkoły i ośrodki dobroczynne, 

przejmując je na rzecz państwa. Zakazano nauki religii w szkołach, znacjonalizowano cały majątek 

kościelny, w tym świątynie i kaplice, czyli rozpoczęto od kradzieży. Księżom zabroniono noszenia szat 

duchownych poza kościołem i urządzania procesji. Wybuchł konflikt między władzą, która dążyła do 

zniszczenia Kościoła i religii, a wiejską społecznością dla której wiara jest wszystkim.  

   

Episkopat zaprotestował - w liście pasterskim - przeciw zniesieniu świąt i wszystkim zakazom. Wtedy rząd 

zakazał odczytywania listu, co skądinąd znamy. Wielu księży nie posłuchało nakazów rządu, w związku z 

czym usunięto z urzędu biskupa Porto, oskarżonego o podburzanie do nielojalności. W dalszej kolejności 

banicją ukarano patriarchę Lizbony a w rok później dołączyli do tego inni biskupi. W rezultacie, w 1912 

roku żaden portugalski biskup nie pasterzował już w swojej diecezji. Ostatecznie zerwano też stosunki 

dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską.  

   

Na początku XX wieku w dość podobnym stylu - od krańców zachodniej, po krańce wschodniej Europy - 

zanegowano istnienie Boga; ogłoszono Jego śmierć, a w konsekwencji śmierć wiary, nadziei i miłości. Ten 

akt dramatycznie naznaczył przyszłość Europy i świata. Dla ludzi wierzących nastał czas wielkiej próby.  

   

2. OBJAWIENIA FATIMSKIE  

   

Tak więc, toczyła się pierwsza wojna światowa, w Portugalii panował radykalnie antykościelny rząd a w 

Rosji zaczęła szaleć rewolucja, gdy na obrzeżach miasteczka Fatima trojgu wiejskim dzieciom - nie 

umiejącym czytać ani pisać - ukazał się trzykrotnie Anioł Portugalii, który miał przygotować dzieci na 

przyjście Maryi. Anioł ten nauczył dzieci modlitwy o wybaczenie tym wszystkim, którzy w Boga nie 

wierzą, nie uwielbiają Go i nie kochają Go. Zachęcał je do zadośćuczynienia za grzeszników. Ofiarował 

przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za zniewagi, 

świętokradztwa i zaniedbania, które Boga obrażają.  

   

a. A potem przyszły same objawienia maryjne. Pierwsze z nich miało miejsce dnia 13 maja 1917 roku. 

Maryja powiedziała wtedy dzieciom: chcę was prosić, abyście przychodziły w to miejsce przez 6 kolejnych 

miesięcy o tej samej godzinie. Zapytał, czy chcą ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, jako 



1897 
 

zadośćuczynienie za wszystkie grzechy, którymi jest On obrażany oraz jako prośbę o nawrócenie 

grzeszników? Zapewnił, iż będą musieli dużo cierpieć, ale łaska Boża będzie ich siłą. Polecił codziennie 

odmawiać różaniec, by wyprosić pokój dla świata i koniec wojny.  

   

b. Podczas drugiego objawienia - 13 czerwca - Maryja obiecała wkrótce zabrać do nieba dwoje z dzieci, 

Franciszka i Hiacyntę. Łucji natomiast zapowiedziała, że Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, aby ludzie 

poznali i pokochali Maryję. Chciała też ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, aby 

zapobiec przyszłej wojnie. Zapowiedziała, że przyjdzie, aby zażądać poświęcenia Rosji jej Niepokalanemu 

Sercu oraz Komunii świętej wynagradzającej w pierwsze soboty.  

   

c. Trzecie objawienie - z dnia 13 lipca - znów zawierało prośbę o codzienne odmawianie różańca na cześć 

Matki Bożej Różańcowej. Po każdej tajemnicy Maryja poleciała odmawiać modlitwę: „O mój Jezu, 

przebacz nam nasze grzechy...".  

   

Zapowiedziała cud w miesiącu w październiku po to, by wszyscy uwierzyli. Ukazała też wizję piekła, od 

którego wielu zostanie uratowanych dzięki nabożeństwu do Niepokalanego Serca Maryi. Jeśli Rosja 

zostanie poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi i praktykowana będzie Komunią święta w pierwsze 

soboty miesiąca, Rosja się nawróci i zapanuje pokój. Jeśli natomiast ludzie nie przestaną obrażać Boga, to 

za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza od pierwszej; będzie głód, prześladowanie 

Kościoła i Ojca świętego. Dobrzy zostaną umęczeni, różne narody zginą, w końcu jednak Niepokalane 

Serce Maryi zatriumfuje.  

   

d. Czwartego objawienia - dnia 13 sierpnia - nie było z powodu aresztowania dzieci. Zgromadzeni ludzie 

czekali daremnie.  

   

e. Piąte objawienie - 13 września - wiązało się z ponowieniem prośby o odmawianie różańca oraz 

zapewnieniem, że Bóg jest zadowolony z serc i ofiar dzieci.  

   

f. Ostatnie, szóste objawienia, miało miejsce dnia 13 października. Matka Boża powiedziała wówczas: 

Jestem Matką Bożą Różańcową. Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga swoimi grzechami, bo już i tak 

został On obrażony. Niech codziennie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy. Temu ostatniemu 

objawieniu towarzyszył cud wirującego słońca, trwający ok. 10 minut i obserwowany przez 70-tysięczny 

tłum, który zebrał się, aby towarzyszyć wizjonerom. O tym, że cud nie był wywołany zbiorową psychozą 

świadczy to, że widzieli go ludzie w promieniu 40 km od Fatimy.  

   

Wszystkie te objawienia fatimskie razem wzięte szły pod prąd ogromnej fali sekularyzacji, która dążyła do 

zmarginalizowania Boga w życiu ludzi i narodów. Podczas gdy świat proponował ateizm jako drogę, którą 

ma iść człowiek, Maryja wskazała na swoje Niepokalane Serce, przynaglając nas do tego, abyśmy nie 

zrywali więzi z Bogiem, ponieważ „stworzeni bowiem bez Stwórcy ginie".  
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3. OBJAWIENIE PUBLICZNE A OBJAWIENIA PRYWATNE  

   

W tym momencie należy poczynić rozróżnienie między „objawieniem publicznym" a „objawieniami 

prywatnymi". Między nimi istnieje bowiem nie tylko różnica stopnia, ale także różnica co do istoty.  

   

a. „Objawienie publiczne" oznacza działanie objawiające Boga, skierowane do całej ludzkości, jakie zostało 

spisane w Starym i Nowym Testamencie. Nazywamy je „objawieniem", bo w nim Bóg stopniowo dał się 

poznać ludziom, i to do tego stopnia, że sam stał się człowiekiem, aby przyciągnąć do siebie i ze sobą 

zjednoczyć cały świat przez swego wcielonego Syna Jezusa Chrystusa. W Chrystusie Bóg powiedział nam 

wszystko, wypowiedział samego siebie, i dlatego objawienie zakończyło się wraz z urzeczywistnieniem się 

tajemnicy Chrystusa. Aby wyjaśnić, na czym polega ten ostateczny i całkowity charakter objawienia, 

Katechizm Kościoła Katolickiego przytacza słowa św. Jana od Krzyża: „Od kiedy Bóg dał nam swego Syna, 

który jest Jego jedynym Słowem, nie ma innych słów do dania nam. Przez to jedno Słowo powiedział nam 

wszystko naraz. [...] To bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już 

całkowicie, dając nam swego Syna. Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby Go jeszcze pytać lub pragnąłby jakichś 

wizji lub objawień, nie tylko postępowałby błędnie, lecz także obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych 

jedynie w Chrystusa, szukając innych rzeczy lub nowości" (KKK, 65, św. Jan od Krzyża, Subida al Monte 

Carmelo, II, 22).  

   

Ponadto Katechizm dodaje: „Chociaż jednak Objawienie zostało już zakończone, to nie jest jeszcze 

całkowicie wyjaśnione; zadaniem wiary chrześcijańskiej w ciągu wieków będzie stopniowe wnikanie w jego 

znaczenie" (KKK, 66). „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. 

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy..." (por. J 16,12-14).  

   

b. „Objawienia prywatne" z kolei odnoszą się do wszystkich wizji i objawień, jakie nastąpiły już po 

ukształtowaniu się Nowego Testamentu. Do tej kategorii należy także orędzie fatimskie. Katechizm 

definiuje je w następujący sposób: „W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne; niektóre z nich 

zostały uznane przez autorytet Kościoła. [...] Ich rolą nie jest [...] ‘uzupełnianie' ostatecznego Objawienia 

Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej" (KKK, 67).  

   

Autorytet objawień prywatnych różni się zasadniczo od autorytetu objawienia publicznego. To ostatnie 

domaga się, byśmy przyjęli je z wiarą w nim bowiem Bóg sam przemawia do nas ludzkimi słowami oraz za 

pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła.  

Objawienie prywatne natomiast okazuje swoją wiarygodność właśnie przez to, że odsyła nas do jedynego 

objawienia publicznego.  

   

Przyszły papież Benedykt XIV tak mówił o tym fakcie: „W przypadku objawień, które zyskały tego rodzaju 

aprobatę, ich przyjęcie przez wiarę powszechną nie jest obowiązkowe; nie jest nawet możliwe. Objawienia 
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te domagają się raczej przyjęcia przez wiarę indywidualną, posłuszną regułom roztropności, która nam je 

ukazuje jako prawdopodobne i wiarygodne dla pobożnego umysłu".  

   

Na kościelną aprobatę dla objawienia prywatnego składają się trzy elementy: związane z tym objawieniem 

orędzie nie zawiera żadnych treści przeciwnych wierze i obyczajom; zasługuje na ogłoszenie, a wierni są 

upoważnieni do przyjęcia go w sposób roztropny (E. Dhanis, Sguardo su Fatima e bilancio di una 

discussione, w: La Civiltà Cattolica, 104, 1953 II, 392-406, zwłaszcza 397). Orędzie takie może skutecznie 

pomagać w lepszym zrozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w danej epoce; dlatego nie należy go 

lekceważyć. Jest to pomoc, która zostaje nam udzielona, lecz z której nie mamy obowiązku korzystać.  

   

Kto przepowiada wydarzenia przyszłe, ten zaspokaja ciekawość rozumu, który pragnie przedrzeć się przez 

zasłonę przyszłości. Prorok natomiast przychodzi z pomocą zaślepionej woli i myśli i wyjaśnia wolę Bożą 

będąca wskazaniem dla teraźniejszości. Przepowiadanie przyszłości ma w tym przypadku drugorzędne 

znaczenie (por. Orędzie fatimskie. Kongregacja nauki Wiary, Watykan 2000).  

   

4. TAJEMNICA FATIMSKA  

   

Z objawieniami w Fatimie wiąże się tzw. tajemnica fatimska.  

   

a. pierwsza i druga część „tajemnicy"  

   

Pierwsza i druga część tej tajemnicy - przedstawiona przez siostrę Łucję w jej „Wspomnieniu" z 31 sierpnia 

1941 roku - dotyczy przede wszystkim straszliwej wizji piekła, kultu Niepokalanego Serca Maryi i drugiej 

wojny światowej oraz zapowiada ogromne szkody, jakie Rosja wyrządzi ludzkości przez swoje odejście od 

wiary i wprowadzenie totalitaryzmu komunistycznego (por. Orędzie Fatimskie (prezentacja). Kongregacja 

Nauki Wiary).  

   

b. trzecia część „tajemnicy"  

   

Trzecią część tajemnicy - objawioną 13 lipca 1917 roku i skrywaną na życzenie samej Matki Bożej - siostra 

Łucja spisała dopiero 3 stycznia 1944 roku na żądanie swego ordynariusza, biskupa Jose da Silva. 

Zredagowała tekst z adnotacją, że zapieczętowana koperta może zostać otwarta dopiero w 1960 roku.  

   

„Po dwóch częściach - pisze siostra Łucja - które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej 

Pani nieco wyżej Anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał języki ognia, które 
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zdawało się, że podpalą świat; ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki 

Naszej Pani w jego kierunku; Anioł wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, 

Pokuta, Pokuta!  

   

I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg i coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w 

zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim. Biskupa odzianego w bieli i mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec 

Święty. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której 

szczycie znajdował się wielki Krzyż zbity z nieociosanych belek jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego 

korą. Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły 

drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, 

których ciała napotykał na swojej drodze. Doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, 

został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku 

i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób 

świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji.  

   

Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do której 

zbierali krew męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga".  

   

c. publikacja trzeciej części „tajemnicy"  

   

Trzecią tajemnicę fatimską ujawnił dopiero św. Jan Paweł II w czerwcu roku 2000 - w ramach Wielkiego 

Jubileuszu chrześcijaństwa. Z tej okazji kard. Ratzinger wyjaśniał, że opublikowany tekst ma charakter 

proroczej wizji. „Anioł z ognistym mieczem stojący po lewej stronie Matki Bożej przypomina podobne 

obrazy z Apokalipsy. Przedstawia groźbę sądu, wiszącą nad światem. Myśl, że świat może spłonąć w morzu 

ognia, nie jawi się już bynajmniej jako wytwór fantazji: człowiek sam przez swoje wynalazki zgotował na 

siebie ognisty miecz". Kardynał dodał, że tej niszczącej sile zła może się przeciwstawić tylko Matka Boża z 

ludźmi, którzy przyjmują jej wezwanie do pokuty i nawrócenia.  

   

Trzecia część tajemnicy fatimskiej mówi - jego zdaniem - o wielkich prześladowaniach, cierpieniach i 

męczeństwie wielu wyznawców Chrystusa dwudziestego wieku. Jest ona dramatycznym ostrzeżeniem przed 

ateizmem, bo największym zagrożeniem dla ludzkości jest odrzucenie Boga i Jego praw, tak przez ateizm w 

wydaniu komunistycznym jak i przez ateizm ukryty w takim sposobie życia, jakby Bóg nie istniał. 

„Doświadczenie mówi nam, że świat bez Boga staje się piekłem: jest przepełniony egoizmem, rozbitymi 

rodzinami, nienawiścią między jednostkami i nacjami, wielkim niedostatkiem miłości, radości i nadziei" 

(Benedykt XVI, Orędzie z okazji XVI Światowego Dnia Młodzieży - Madryt 2011).  

   

I chociaż nie oglądamy jeszcze całkowitego wypełnienia się ostatniej części tego proroctwa, widzimy, że 

stopniowo zbliżamy się do niego wielkimi krokami. Nastąpi to, jeśli nie zawrócimy z drogi grzechu, 

nienawiści, zemsty, niesprawiedliwości, łamania praw człowieka, niemoralności, przemocy itd. Nie mówmy 

przy tej okazji, że to Bóg tak nas karze. Przeciwnie, to sami ludzie ściągają na siebie karę. Bóg przestrzega 
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nas cierpliwie i wzywa do powrotu na dobrą drogę, lecz jednocześnie szanuje wolność, jaką nam podarował. 

Dlatego to ludzie ponoszą pełną odpowiedzialność za dotykające ich nieszczęścia.  

   

Kard. Josef Ratzinger odniósł pośrednio tę wizję do zamachu na osobę świętego Jana Pawła II z 1981 roku. 

Wyjaśniał, że ocalenie papieża „jest jeszcze jednym dowodem na to, że nie istnieje nieodwołalne 

przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać na historię".  

   

„Łudzi się ten, kto sądzi, że prorocka misja Fatimy się zakończyła. Człowiek potrafił zapoczątkować cykl 

śmierci i terroru, ale nie jest w stanie go przerwać" (Benedykt XVI, Prorocka misja Fatimy dla zbawienia 

świata. Msza św. na placu przed sanktuarium maryjnym w Fatimie - 13.05.2010). Nie tylko wiek XX wieku 

przyniósł degradację godności ludzkiej, serię prześladowań, ludobójstwa i wojen. Podobnie dzieje się w 

wieku XXI. Na porządku dziennym słyszymy o uchodźcach, terroryzmie, o zamachach na życie niewinnych 

istot (dzieci, chorych i starców) oraz innych formach okrucieństwa i zniewolenia. Nowe tyranie rodzą się jak 

grzyby po deszczu zniewalając ludy i narody. Ten sam sen budowania świata bez Boga - z jego rozlicznymi 

wariantami - dosięga dzisiaj dużo większej części ludzkości (por. Virgílio do Nascimento Antunes, biskup 

Coimbry, Zakopane, kościół MB Fatimskiej - 6.06.2017).  

   

5. WEZWANIE DO POKUTY I PRZEMIANY ŻYCIA  

   

Do czego wzywa nas orędzie fatimskie? Można to streścić w czterech słowach: „nawrócenie", „różaniec", 

„zawierzenie", „pokuta".  

   

a. Pierwsze słowo to nawrócenie. Nie jest ono niczym nowym. To samo wezwanie podjął Pan Jezus: „Gdy 

Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: ‘Czas się wypełnił i bliskie 

jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!' " (Mk 1,14-15). Do Galilejczyków powiedział 

zaś: „jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie" (Łk 13,4).  

   

Maryja tylko podejmuje i kontynuuje wołanie swojego Syna. Wzywa do nawrócenia i ostrzega ludzkość, by 

nie stawała po stronie szatana (por. Ap 12,4). Ona domaga się od ludzi, by „nie znieważali więcej Boga, 

naszego Pana, który dosyć już został znieważony".  

   

b. Różaniec to drugie słowo. Różaniec też znamy od wieków, lecz jest w tym wezwaniu pewna nowość. 

Matka Boża apeluje, by tę modlitwę odmawiać codziennie. Wymowne jest również i to, że nazywa samą 

siebie Matką Bożą Różańcową.  

   

c. Trzecie słowo brzmi zawierzenie. Od samego początku swego pontyfikatu święty papież Jan Paweł II 

myślał o spełnieniu tej prośby. W trakcie trwania Świętego Roku Odkupienia - w duchowej jedności z 
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wszystkimi biskupami świata - zawierzył Niepokalanemu Sercu Maryi ludzi i narody na placu św. Piotra 

dnia 25 marca 1984 roku. Oddając każdego z nas, wszystkie ludy i narody Sercu Matki Bożej, tak się 

modlił: „O, Matko ludzi i ludów, Tobie znane są wszystkie ich cierpienia i nadzieje. Ty czujesz po 

macierzyńsku wszystkie zmagania między dobrem i złem, światłością i ciemnością, jakie wstrząsają 

światem. [...] Weź w swą macierzyńską opiekę całą rodzinę ludzką, którą z żarliwością Tobie, o Matko, 

zawierzamy. Niech do nas wszystkich przybliży się czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i 

nadziei".  

   

Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że ten uroczysty i powszechny akt poświęcenia odpowiadał temu, 

czego żądała Matka Boża („Tak, zostało uczynione, jak prosiła Nasza Pani, 25 marca 1984" (list z 8 

listopada 1989 roku).  

   

d. Czwartym słowem jest pokuta. Wezwanie do pokuty również nie jest żadną nowością. Mówił o niej już 

Jan Chrzciciel: „Nawracajcie się i czyńcie pokutę".  

   

Dnia 10 grudnia 1925 roku Matka Boża - objawiając się siostrze Łucji - ukazała jej swoje Serce i 

powiedziała: „Spójrz, córko moja na to Serce otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią mnie co 

chwilę bluźnierstwami i zniewagami. Ty przynajmniej staraj się pocieszać Mnie, i oznajmij w moim 

Imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w 

pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię Świętą, 

odmówią Różaniec i będą mi towarzyszyć przez 15 minut w rozważaniu Tajemnic Różańca Świętego, a to 

wszystko, aby wynagrodzić mojemu Niepokalanemu Sercu".  

   

Wymownym komentarzem do tego mogą być słowa wypowiedziane przez papieża Franciszka podczas 

nabożeństwa różańcowego w Fatimie: „Dopuszczamy się wielkiej niesprawiedliwości wobec Boga i Jego 

łaski, gdy twierdzimy ponad wszystko, że grzechy są karane przez Jego sąd, nie uznając - jak ukazuje 

Ewangelia - że są one odpuszczane przez Jego miłosierdzie! Musimy przedkładać miłosierdzie ponad sąd, a 

przecież sąd Boży zawsze będzie dokonywał się w świetle Jego miłosierdzia. Oczywiście, miłosierdzie Boże 

nie zaprzecza sprawiedliwości, ponieważ Jezus wziął na siebie skutki naszego grzechu wraz z należną karą. 

On nie zaprzeczył grzechowi, ale zapłacił za nas na krzyżu. A zatem, w wierze, która jednoczy nas z 

Chrystusowym krzyżem, jesteśmy wolni od swoich grzechów; odłóżmy na bok wszelkie formy lęku i 

strachu, ponieważ nie przystoi temu, kto jest miłowany (por. 1 J 4, 18)".  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Tak więc Fatima nie jest orędziem tragedii. Fatima jest orędziem nadziei! Jest to krzyk, który pragnie 

poruszyć sumienia i serca ludzi! To morze światła, które przerywa ciemności antykultury grzechu i śmierci, 

próbującej zdominować nasz świat. Przesłanie z Fatimy bowiem jest uroczystą afirmacją obecności Boga 

pośród wszystkich prób negowania Jego obecności. Jest przypomnieniem o tym, że Bóg nigdy się od nas nie 

odwraca. Wręcz przeciwnie, On puka do serca świata i upomina się o każde ze swoich dzieci.  
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Fatima to także objawienie Bożego pragnienia pod adresem całej ludzkości. „Bóg pragnie, by wszyscy 

ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2,4). W tym znaczeniu, kluczem tak zwanej 

Tajemnicy Fatimskiej jest „zbawienie dusz".  

   

Fatima to wezwanie do radykalnego pójścia drogą wytyczoną przez Chrystusa. To wezwanie, aby w duchu 

fatimskim podchodzić do wszystkich trudnych chwil, cierpień, przykrości, dolegliwości, które dotykają 

każdego z nas. Aby je przyjmować z miłością, pokorą i modlitwą, bo tylko wtedy nie poranimy ani siebie, 

ani drugich ludzi (por. Virgílio do Nascimento Antunes, biskup Coimbry, Zakopane, kościół MB Fatimskiej 

- 6.06.2017).  

Kazanie Arcybiskupa Poznańskiego, Boże Ciało, 15.6.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Aby świat uwierzył. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

(Poznań, Plac Katedralny - 15.6.2017)  

   

Umiłowani Czciciele Najświętszego Sakramentu,  

Drodzy Słuchacze Katolickiego Radia Emaus,  

   

Oto przybyliśmy z Najświętszym Sakramentem w procesji z kościoła Bożego Ciała przed poznańską 

katedrę. Przyszliśmy w modlitewnym pochodzie, który Karl Rahner tak zdefiniował: procesja Bożego Ciała 

„jest świętym ruchem ludzi rzeczywiście ze sobą związanych, łagodną falą pełna spokoju i majestatu, 

pochodem z kornie złożonymi dłońmi, a nie z gorzko zaciśniętymi pięściami - pochodem, który nikomu nie 

zagraża, nikogo nie wyklucza i błogosławi nawet tym, co stoją zdziwieni z boku i patrzą, niczego nie 

pojmując. Jest to ruch, który niesie ze sobą to, co święte i wieczne, który ma w sobie spokój i jedność w nim 

uczestniczących. A idzie z nimi sam Pan dziejów i świętego wyjścia (exodus) z domu wygnania ku wiecznej 

ojczyźnie. Jest to święty pochód, który prawdziwie ma cel - przed sobą i w sobie".  

   

 

   

Co jest tym celem, który - pośród wielu innych celowości - towarzyszy procesji Bożego Ciała? Jest nim 

właśnie przekaz wiary po to, „aby świat uwierzył". By poprawnie zrozumieć to wezwanie potrzeba najpierw 

podjąć refleksję na temat trzech spraw; najpierw co to jest „świat" w rozumieniu biblijnym, potem, co to jest 

biblijna wiara, wreszcie jak dzieło przekazu wiary realizuje się w naszym najbliższym kontekście, 

począwszy od powstania przed 1050 laty pierwszego polskiego biskupstwa w Poznaniu.  

   

1. ABY ŚWIAT UWIERZYŁ  
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a. „świat" według Biblii  

   

Aby zrozumieć co znaczy wołanie „Aby świat uwierzył", które wypowiada eucharystyczny Chrystus, 

najpierw trzeba zapytać o to, co Pismo Święte rozumie pod słowem „świat".  

   

Zauważymy tam, że słowo „świat" w różnych częściach Biblii posiada różne znaczenie. Według Starego 

Testamentu „świat" to najpierw pewna rzeczywistość geograficzna, coś, co jest opisane przez kosmologię. O 

takim świecie wspomina Księga Mądrości, gdy mówi: „Nie było trudne dla ręki Twej wszechmocnej - co i 

świat stworzyła z bezładnej materii" (Mdr 11,17). Gdyby jednak o takie pojęcie „świata" chodziło, wówczas 

trudno byłoby nam wytłumaczyć w jakim sensie nieożywiona materia ma uwierzyć. Ale na szczęście dla 

Biblii „świat" to coś więcej, niż tylko nieożywiony kosmos. Mówi o tym ten sam autor Księgi Mądrości, 

wspominając o Bogu i mądrym człowieku: „On mi dał bezbłędną znajomość rzeczy: poznać budowę świata 

i siły żywiołów, początek i kres, i środek czasów, odmiany przesileń i następstwa pór, obroty roczne i 

układy gwiazd, naturę zwierząt i popędy bestii, moce duchów i myślenie ludzkie, różnorodność roślin i siły 

korzeni" (Mdr 7,17-20). A więc świat to także przynależne do niego żywioły, rośliny, zwierzęta, a nawet 

człowiek (Rdz 1,26-28; 2,7.15-24; Ps 8,3-9). W chwili gdy pojawia się człowiek, w tym momencie pojawia 

się też możliwość wiary w Stwórcę.  

   

Sama wielkość i piękno wszechświata pozwala temu człowiekowi zrozumieć, kim jest jego Stwórca: „Głupi 

[już] z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który 

jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę 

burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je 

za bóstwa - winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a 

jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je 

uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę" (Mdr 13,1-4). A 

więc zanim przez świat przejdzie Chrystus, do człowieka może przemówić - choć faktycznie nie zawsze 

przemawia - „świat", czyli kosmos, który go skłania do uwierzenia w Boga, Ojca wszechrzeczy.  

   

Bodajże najbardziej bogaty wachlarz znaczeniowy słowa „świat" - w Nowym Testamencie - wprowadza 

Ewangelia według św. Jana, w której „świat" (kosmos) może oznaczać:  

   

 wszechświat stworzony przez Boga (1,10b; 17,5) 

 ziemię (1,9; 17,11) 

 ludzkość (3,16; por Rz 1,8) 

 wreszcie ludzi poddanych szatanowi, trwających w błędzie i złości, którzy są obojętni na Prawdę. 

Ludzie ci nie tylko nie poznają Prawdy w sensie intelektualnym, ale przede wszystkim nie 

doświadczają Jej. Nie widzą ani nie znają Ducha Prawdy. Sprzeciwiają się Bogu i nienawidzą 

Chrystusa (7,7; 12,31; 14,30), nie mają woli przyjęcia Ducha Świętego.„Ojcze sprawiedliwy! Świat 

Ciebie nie poznał" (J 17,25). „Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 

poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli" (J 1,11).  
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Właśnie do tego ostatniego znaczenia nawiązuje wołanie Chrystusa: „Aby świat uwierzył". Ten „świat" jest 

pogrążony w grzechu: „cały zaś świat leży w mocy Złego" (1 J 5,19). I nie idzie tutaj wyłącznie o 

pogrążenie w grzechach osobistych, ale również o skutki grzechu pierworodnego: „Dlatego też jak przez 

jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na 

wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli... " (Rz 5,12). Dlaczego ten świat niewiary nienawidzi 

Chrystusa? Nienawidzi dlatego: „bo Ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki" (J 7,7). To stwierdzenie 

ewangelisty Jana wprowadza nas w rozterkę, okazuje się bowiem, że świat niewiary to nie jest wyłącznie 

świat ateizmu, czy bałwochwalstwa. Jest to także nasz świat, świat ludzi wierzących, którzy pogrążeni są w 

złu.  

   

Ludzie oślepieni duchem tego „świata" - czyli duchem niewiary - nienawidzą Chrystusa i jego uczniów: 

„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by 

was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, 

dlatego was świat nienawidzi" (J 15,18-20). Ten właśnie „świat" charakteryzuje się również niezdolnością 

przyjęcia Ewangelii: „A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, 

dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały 

Chrystusa, który jest obrazem Boga" (2 Kor 4,3-4).  

   

A jednak, chociaż z jednej strony Jezus nie wstawia się do Ojca za „światem" niewiary („nie proszę za 

światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi" - J 17,9). To z drugiej strony ewangelista Jan 

zapowiada jednak nadzieję dla ludzie pogrążonych w złu: „Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat 

po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony" (J 3,17). Apostoł Paweł powie: 

„Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów..." (2 Kor 5,19). On 

złożył ofiarę za nasze grzechy: „wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego 

świata..." (Ga 1,3-4).  

   

Odkupienie już się dokonało, choć nasz stosunek do tego może być dwojaki. Z jednej strony są ci, którzy 

odpowiadają niewiarą, z drugiej - ci, którzy uwierzą. „Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, 

lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, 

którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego" (J 1,10-12).  

   

Jezus tymczasem modli się tak za współczesnych sobie uczniów, jak i za przyszłych: „Nie tylko za nimi 

proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, 

Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał" (J 

17,20-21).  

   

b. wiara  

   

Przypominanie o tych sprawach jest dzisiaj konieczne także z powodu kryzysu prawdy, jaki przeżywamy. 

We współczesnej kulturze często występuje tendencja do przyjmowania za jedyną prawdę tę, która jest 

związana z techniką. Prawdziwe - uważamy - jest tylko to, co człowiek potraf doświadczyć i zmierzyć. 
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Tylko to, co jest widzialne i dotykalne. Dzisiaj wydaje się, że jedyną prawdą pewną jest tzw. prawda 

naukowa, którą możemy się podzielić z innymi. Z drugiej zaś strony, istniałaby też tzw. prawda jednostki, 

ta, którą każdy człowiek czuje w swoim wnętrzu, prawda ważna tylko dla konkretnej osoby, której nie 

można innym zaproponować. Stąd wzrasta liczba ludzi, którzy czują się zdezorientowani i gotowi uwierzyć 

dokładnie we wszystko (por. Lumen fidei, 25).  

   

Tymczasem wiedza naukowa, choć niezwykle ważna dla życia człowieka, sama w sobie nie wystarcza. 

Potrzebujemy nie tylko chleba materialnego, ale także miłości, sensu i nadziei, solidnego fundamentu, które 

pomogłyby nam żyć z sensem także w czasach kryzysu, w ciemnościach, w trudnościach związanych z 

codziennymi problemami. A to właśnie daje nam wiara. Czym jest ta wiara? Ona jest ufnym zawierzeniem 

Bogu, który daje mi jakąś inną pewność, choć nie mniej solidną od tej, która pochodzi z nauki. Wiara nie 

jest zwykłą intelektualną zgodą człowieka na szczególne prawdy dotyczące Boga. Ona jest aktem, przez 

który - w sposób wolny - powierzam się Bogu, który mnie kocha. Na Krzyżu Jezus z Nazaretu, Syn Boży 

ukazuje nam jak daleko posuwa się ta miłość - aż do daru z siebie, aż do całkowitej ofiary.  

   

Wiara jest uwierzeniem w tę miłość Boga, która nie słabnie w obliczu niegodziwości człowieka, w obliczu 

zła i śmierci, ale jest zdolna do przekształcania wszelkiej formy zniewolenia, dając możliwość zbawienia. 

Tak więc wierzyć to spotkać Boga, wspierającego mnie i obdarzającego obietnicą niezniszczalnej miłości, 

która nie tylko dąży do wieczności. Wierzyć oznacza powierzyć się z ufnością owemu głębokiemu sensowi, 

wspierającemu mnie i świat, temu sensowi, którego nie jesteśmy w stanie dać sobie sami, lecz jedynie 

otrzymać jako dar, będący fundamentem, na którym możemy budować nasze życie bez lęku.  

   

Należy przy tym zawsze stanowczo zachowywać rozróżnienie pomiędzy wiarą teologalną, a wierzeniem w 

innych religiach. Podczas gdy wiara jest przyjęciem przez łaskę prawdy objawionej, która «pozwala 

wniknąć do wnętrza tajemnicy i pomaga ją poprawnie zrozumieć», wierzenie w innych religiach to ów ogół 

doświadczeń i przemyśleń, stanowiących skarbnicę ludzkiej mądrości i religijności, które człowiek 

poszukujący prawdy wypracował i zastosował, aby wyrazić swoje odniesienie do rzeczywistości boskiej i do 

Absolutu.  

   

Takie rozróżnienie jest zachowywane i dlatego często utożsamia się wiarę teologalną, która jest przyjęciem 

prawdy objawionej przez Boga Trójjedynego, z wierzeniem w innych religiach, które jest doświadczeniem 

religijnym poszukującym dopiero absolutnej prawdy i nie wyrażającym jeszcze przyjęcia objawiającego się 

Boga. Jest to jeden z motywów, dla których dąży się do umniejszenia, a czasem nawet do zatarcia różnic 

między chrześcijaństwem a innymi religiami (por. Dominus Iesus, 7).  

   

Zastanawiając się nad faktem istnienia innych doświadczeń religijnych oraz nad ich znaczeniem w 

zbawczym planie Boga, Sobór Watykański II stwierdził, że „jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie 

wyklucza, lecz wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałania, pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle". 

Ten współudział w pośrednictwie musi jednak być zawsze podporządkowany zasadzie jedynego 

pośrednictwa Chrystusa: „Jeśli nie są wykluczone różnego rodzaju i porządku pośrednictwa, to jednak 

czerpią one znaczenie i wartość wyłącznie z pośrednictwa Chrystusa i nie można ich pojmować jako 

równoległe i uzupełniające się". Należy uznać za przeciwne wierze chrześcijańskiej i katolickiej te 
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propozycje rozwiązań, które przyjmują możliwość zbawczego działania Boga poza obrębem jedynego 

pośrednictwa Chrystusa (Dominus Iesus, 14).  

   

Tę twórczą wiarę może przekazywać człowiek specyficznego formatu. Jean Vanier pisał: „Ci, którzy nie 

mają tożsamości, którzy nie mają swojej ‘ziemi' i nie wyznają jasnych wartości, nie mogą prawdziwie 

otworzyć się na innych. Nie będą umieli dawać, gdyż nie bardzo wiedzą, kim są, czego chcą i co maja robić.  

   

Z kolei ci, którzy mają jasną świadomość siebie, ale są skupieni na sobie samych i na swojej grupie, ukryci 

za solidnymi murami, są przekonani o swojej prawości, osądzają i potępiają tych, którzy nie postrzegają 

świata tak samo jak oni, tym grozi niebezpieczeństwo uduszenia się lub dążenia do wywoływania 

konfliktów.  

   

Wreszcie ci, którzy mają własną tożsamość i są otwarci na innych, będą stopniowo stawać się ludźmi 

zdolnymi do współczucia, ludźmi wewnętrznego pokoju, potrafiącymi słuchać i nieść dobro, pokój i 

jedność. Przez swoją kompetencję nastawioną na budowanie komunii pomogą innym pełniej przeżywać 

własne człowieczeństwo i jednoczyć się w dzieleniu przyjaźni" (J.Vanier, Każda osoba jest historią świętą, 

Poznań 1999, 165-166).  

   

2. JUBILEUSZ BISKUPSTWA W POZNANIU  

a. Szczęśliwi jesteśmy w Poznaniu z tego powodu, że to wyznanie wiary trwa u nas od ponad 1050 lat. W 

związku z tym w przyszłym - 2018 roku - będziemy obchodzić jubileusz narodzin pierwszego w Polsce 

biskupstwa; powstanie pierwszych w Polsce struktur kościelnych, służących integralnemu przekazowi 

wiary. Razem z pierwszym biskupem Jordanem przybył wówczas do Poznania dar sukcesji apostolskiej, 

dzięki której możliwe stało się bezpieczne czerpanie z czystego źródła wiary, zagwarantowana została 

ciągłość pamięci Kościoła. Zagwarantowane zostało głoszenie „całej woli Bożej" (Dz 20,27). Dzięki temu 

dotarła do nas nienaruszona ta wola Boża, a wraz z nią radość, że możemy ją realizować w pełni (por. 

Lumen fidei, 49).  

   

W 966 roku Mieszko I bowiem wraz ze swoim dworem przyjął chrzest, a dwa lata później - w 968 roku - 

ustanowiono dla Poznania, pierwsze w Polsce biskupstwo, obejmujące całe państwo. Zrodziły się początki 

Kościoła Poznańskiego zależne wprost od Stolicy Apostolskiej. Wtedy też przybył do Poznania - 

ustanowiony przez papieża Jana XIII - biskup Jordan, pierwszy biskup poznański, który zapoczątkował 

historię hierarchii kościelnej w naszej Ojczyźnie. Biskupstwo to miało charakter misyjny i podlegało 

bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, obejmując zasięgiem swego działania teren całego ówczesnego państwa 

polskiego.  

   

Zazwyczaj decyzję o powstaniu nowego biskupstwa ogłaszano na uroczystych synodach, którym 

przewodniczył papież. Taki synod - w którym uczestniczył papież Jan XIII, oraz cesarz Otton I i Otton II - 

odbył się dnia 2 stycznia 968 roku. Skoro z zapisek rocznikarskich wiemy, iż najstarsze polskie biskupstwo 
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powstało w roku 968, stąd możemy przypuszczać, że stało się to na synodzie w Rzymie dnia 2 stycznia 968 

roku (prof. Tomasz Jasiński).  

   

b. W swoim czasie - aby uczcić ten przełomowy dla rozwoju chrześcijaństwa w Polsce moment Tysiąclecia 

Biskupstwa Poznańskiego - arcybiskup Baraniak zaprosił do Poznania cały Episkopat Polski (w dniach 29 i 

30 czerwca 1968 roku).  

   

Odpowiadając na jego zaproszenie kardynał Wojtyła - w liście z dnia 28 grudnia 1967 roku - pisał m.in.: 

„Millennium Archidiecezji Poznańskiej jest prawdziwie radosną nowiną dla całego Kościoła w Polsce. 

Poznaniowi bowiem zawdzięczamy to, że Polonia cepit habere Episcopum, co jest dla Kościoła w Polsce 

faktem historycznym najwyższej wagi".  

   

I tak - w sobotę 29 czerwca 1968 roku, w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, patronów poznańskiej 

katedry, o godz. 17.30 na placu katedralnym - kardynał Prymas Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu 

Matki Bożej w Cudy Wielmożnej. W homilii Prymas Wyszyński wspomniał o poznańskim franciszkaninie, 

który w 1666 roku kupił obraz i z zawieszonym na szyi wizerunkiem Matki Bożej odwiedzał biednych, 

wypraszając im liczne łaski. W ten sposób ks. Prymas nawiązywał do uwięzienia na Jasnej Górze 

pielgrzymującego obrazu Matki Bożej podczas obchodów Millennium w 1966 roku.  

   

Następnego dnia, o godz. 10.30 miała miejsce uroczysta procesja biskupów do katedry. Głównym 

celebransem sumy pontyfikalnej na placu przed katedrą był arcybiskup Baraniak, a kazanie wygłosił Prymas 

Polski.  

   

Po zakończeniu Mszy św. - na którą przybyły niezliczone tłumy wiernych - słowo Boże wygłosił 

metropolita krakowski. Mówił wtedy: „Przed tysiącem lat stanął na ziemi polskiej, tu, w Poznaniu, następca 

apostołów. Dlatego też nasze uczucia hołdu i wdzięczności przede wszystkim kierujemy do Stolicy 

Apostołów. Czynimy to w Poznaniu, przed Bazyliką Archikatedralną pod wezwaniem świętych Apostołów 

Piotra i Pawła".  

   

Na zakończenie liturgii biskupi zeszli do podziemi katedralnych, gdzie odsłonili pamiątkowy kamień jako 

znak dziękczynienia za wprowadzenie narodu polskiego do rodziny Kościoła rzymskokatolickiego (por. 

Hubert Kubica, Na tysiąclecie biskupstwa, PK 19/2005).  

   

c. Do tego samego faktu ustanowienia biskupstwa w Poznaniu nawiązał raz jeszcze św. Jan Paweł II, 

podczas swojej wizyty w Poznaniu: „'Ty jesteś Mesjasz (Chrystus), Syn Boga żywego!' (Mt 16,16). 

Powtórzyłem to wyznanie Szymona Piotra w dniu 22 października 1978 roku, kiedy z niezbadanych 

wyroków Bożej Opatrzności wypadło mi rozpocząć posługiwanie na Piotrowej Stolicy w Rzymie. Dziś je 

powtarzam tu, w Poznaniu, w miejscu, w którym wyznanie to najdawniej było wypowiadane na ziemiach 

piastowskich, po chrzcie Mieszka w 966 roku. Najdawniej wypowiadały to Piotrowe wyznanie usta biskupa, 
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bo już w dwa lata po chrzcie Poznań, pierwszy w Polsce, cepit habere episcopum: zaczął mieć swego 

biskupa" (Msza święta beatyfikacyjna matki Urszuli Ledóchowskiej. Łęgi Dębińskie - 20.06.1983).  

   

ZAKOŃCZENIE  

My dzisiaj, podążając w procesji Bożego Ciała, dajemy wyraz tej wierze, która została nam przekazana - 

począwszy od czasów biskupa Jordana - przez ten wielki ponadtysiącletni łańcuch dziejów Kościoła w 

naszej Ojczyźnie. Jesteśmy integralną częścią tego ciągu dziejów, i podobnie jak nasi przodkowie tak i my 

chcemy przekazywać dalej tę wiarę, „aby świat uwierzył". Przekazywać podobnie jak światło paschału, 

które w liturgii wielkanocnej zapala tyle innych świec; podobnie jak płomień zapala się od innego 

płomienia.  

   

Aby to dokonywało się z gorliwością godną Ewangelii, prośmy o to Chrystusa nieustannie obecnego wśród 

nas w Jego Ciele i Krwi - słowami błogosławionego kardynała Newmana:  

   

„Drogi Jezu, pomóż nam rozprzestrzeniać Twoją miłą woń, dokądkolwiek pójdziemy.  

   

Napełnij nasze serca Twoim Duchem i życiem,  

przeniknij i posiądź nasze całe życie tak mocno,  

aby promieniowało Tobą.  

   

Świeć przez nas i bądź w nas tak bardzo,  

aby każdy człowiek, którego spotkamy mógł odczuć w nas Twoją obecność.  

Spraw, aby każdy kto na nas patrzy, widział już nie nas, lecz tylko Ciebie. [...]  

   

Pragniemy głosić Cię, nie „prawiąc kazań",  

nie słowami, lecz tym, kim jesteśmy,  

zjednującą siłą, pociągającą mocą naszego zrozumienia,  

miłością do Ciebie, która w widzialny sposób ożywia nasze serca. Amen".  

(kard. H. Newman)  
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Chrystus jest fundamentem katolickiej szkoły, 

20.6.2017 

Abp Stanisław Gądecki. Chrystus jest fundamentem katolickiej szkoły. 10-lecie Publicznego Gimnazjum 

Katolickiego im. św. Stanisława Kostki (Poznań, kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej – 20.6.2017) 
 

Dzień dzisiejszy jest dniem radości i entuzjazmu z powodu 10-lecia istnienia i pracy Publicznego 

Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu.  

 

Przed ponad 10 laty, dnia 21 września 2006 roku został podpisany Akt Założycielski tego gimnazjum, które 

miało rozpocząć swoją działalność - od 1 września 2007 roku - jako ogólnodostępna szkoła publiczna na 

poziomie gimnazjalnym. Ówczesną lokalizacją gimnazjum - wskazaną przez Prezydenta Miasta Poznania - 

był budynek przy ul. Kanclerskiej 31.  

   

Dekretem z dnia 4 czerwca 2007 roku, ks. Piotr Kuś został dyrektorem powstającej szkoły. Samego 

zezwolenia na założenie szkoły udzielił – dnia 27 sierpnia 2007 roku - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania 

– p. Maciej Frankiewicz. I w ten właśnie sposób powstała w Poznaniu nowa szkoła katolicka.  

 

A dzisiaj – podczas obchodów 10. rocznicy jej założenia - warto podjąć refleksję nad dwoma przynajmniej 

kwestiami. Najpierw nad tym, co to właściwie jest szkoła katolicka? Następnie o osiągnięciach 10-lecia tego 

konkretnego gimnazjum.  

 

1. CO TO JEST SZKOŁA KATOLICKA? 
 

a. przekaz wiary  

 

Co to jest szkoła katolicka? Czym różni się taka szkoła od wszelkiego innego rodzaju szkół? Otóż cechą 

charakterystyczną katolickiej szkoły jest jej odwołanie się do Chrystusa.  

 

Chrystus jest fundamentem programu wychowawczego szkoły katolickiej. To właśnie nic innego jak 

wyraźne odwoływanie się do chrześcijańskiej wizji, podzielanej przez członków wspólnoty szkolnej 

decyduje o tym, że szkoła ma charakter katolicki. Program takiej szkoły, jak i jej wewnętrzną motywację 

oraz jej cel inspirują zasady ewangelijne. 

 

Sam fakt nauczania religii w jakiejś szkole nie świadczy o tym, że mamy tu do czynienia ze szkołą 

katolicką, że zasługuje ona na to, by uczęszczały do niej katolickie dzieci. Żeby bowiem szkoła mogła 

spełniać kryterium katolickości, potrzeba by całe jej wychowanie i nauczanie, cały ustrój szkoły były 

ożywione duchem chrześcijańskim (por. Pius XI, Encyklika Divini illius Magistra, O chrześcijańskim 

wychowaniu młodzieży, 66). 

 

Jeśli więc szkoła katolicka - podobnie jak wszystkie inne szkoły - jest nastawiona na systematyczne i 

krytyczne przekazywanie kultury w celu integralnego wychowania osoby ludzkiej, to tego rodzaju szkoła 

zmierza do tego celu zgodnie z chrześcijańską wizją rzeczywistości. Stara się ona o wychowanie dzieci i 

młodzieży w cnotach, którymi winien się odznaczać i które pozwolą mu żyć nowym życiem w Chrystusie i 

przyczyniać się do budowania Królestwa Bożego (por. Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór 

dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania, nr 33-34.36. Kraków, Wydawnictwo AA).  

 

Tego rodzaju wychowanie jest potrzebne, bo wiara otwiera przed człowiekiem szersze horyzonty. W niej 

dostrzegamy pełniejszą perspektywę naszego istnienia, nie ograniczoną do wyłącznie doczesnej 

perspektywy. To właśnie wiara pozwala nam zrozumieć, że Bóg jest największym dobrem człowieka a życie 
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ludzkie posiada także wymiar wieczny. Będąc o tym przekonani, bylibyśmy nieuczciwi, nie wychowując 

człowieka w całej prawdzie i nie ukierunkowując go ku jego prawdziwemu szczęściu.  

 

Dlatego, najważniejszą dla szkół katolickich sprawą jest umacnianie ich tożsamości. Dzisiaj człowiek 

domaga się jasności. Jeśli rodzice wybierają dla swoich dzieci szkołę katolicką, to głównie dlatego, że 

oczekują od niej przekazywania solidnych wartości chrześcijańskich (kard. Zenon Grocholewski, Szkoła 

katolicka ma przyszłość. Przewodnik katolicki).  

 

b. wychowanie katolickie  

 

Jeśli biskup jest zobowiązany do czuwania nad prawowiernością nauczania religijnego i zachowywania 

moralności chrześcijańskiej w katolickiej szkole, to do szkolnej wspólnoty wychowawczej należy 

zapewnienie w praktyce tego, co czyni szkołę katolicką miejscem wychowania chrześcijańskiego (por. 

Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i 

wychowania, 73).  

 

Szkołę katolicką charakteryzuje przede wszystkim troska o integralne wychowanie ucznia. Nie chodzi 

jedynie o przekazanie mu wiadomości czy nauczenie go pewnych umiejętności. Idzie o pełną formację także 

w perspektywie duchowej i moralnej. Wiedzę bowiem można wykorzystać tak dla dobrych, jak i dla złych 

czynów. Młodego człowieka należy wyposażać nie tylko w wiedzę, ale i w takie pokłady dobra, aby on sam 

- w swoim dorosłym życiu - jak najlepiej mógł służył społeczeństwu swoimi umiejętnościami a zarazem 

realizował samego siebie. Stąd w katolickich szkołach wiele miejsca poświęca się modlitwie, sakramentom, 

rekolekcjom, co powinno prowadzić dzieci i młodzież do żywego kontaktu z Bogiem. Tu warto przytoczyć 

przykład Helenki Kmieć, wspaniałego owocu integralnego wychowania w katolickiej szkole, która – 

prowadzona duchem misyjnym – poniosła śmierć dla Chrystusa w Boliwii.  

 

Mówiąc o wychowaniu integralnym mam na myśli głównie cztery aspekty tego wychowania. Pierwszym 

jest aspekt ludzki; chodzi o to, by uczeń stawał się solidnym człowiekiem, człowiekiem prawym, uczciwym, 

prawdomównym, by można było na nim polegać. Drugim jest aspekt duchowy, dostrzegający to, że kontakt 

z Bogiem uszlachetnia człowieka i umacnia go w czynieniu dobra. Trzecim jest aspekt intelektualny, tzn. 

uczenie samodzielnego myślenia, krytycznej oceny faktów, wartościowania. Dopiero czwartym aspektem 

integralnego wychowania jest wychowanie do konkretnego zawodu. Im solidniejsze będą trzy pierwsze 

elementy, tym lepiej wychowanek będzie w przyszłości wykonywał swój zawód, czyli twórczo 

wykorzystywał swoje umiejętności w służbie społeczeństwu.  

 

c. rodzice  

 

Jak wygląda rola rodziców w tym procesie wychowawczym? Otóż najpierw, „rodzice, ponieważ dali życie 

dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za 

pierwszych i głównych jego wychowawców. To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że jego 

ewentualny brak z trudnością dałby się zastąpić. Do rodziców bowiem należy stworzyć taką atmosferę 

rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i 

społecznemu wychowaniu dzieci. Dlatego rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych 

wszelkim społecznościom. Szczególnie zaś w rodzinie chrześcijańskiej, ubogaconej łaską i obowiązkami 

sakramentu małżeństwa, należy już od najwcześniejszego wieku uczyć dzieci zgodnie z wiarą na chrzcie 

otrzymaną poznawania i czci Boga, a także miłowania bliźniego, tam też doświadczają one najpierw 
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zdrowej społeczności ludzkiej i Kościoła, a wreszcie przez rodzinę wprowadza się je powoli do 

obywatelskiej wspólnoty ludzkiej i do ludu Bożego. Niech więc rodzice uprzytomnią sobie dobrze, jak 

wielkie znaczenie ma rodzina prawdziwie chrześcijańska dla życia i rozwoju samego ludu Bożego” 

(Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, Gravissimum educationis, 3).  

 

Autentycznie katoliccy rodzice poczuwają się do obowiązku wychowania katolickiego swoich dzieci i 

słusznie widzą w szkole katolickiej odpowiednią pomoc w tym względzie. Ale nie jest to jedyny powód, bo 

do katolickich szkół garną się też niekatolicy. Zazwyczaj na pytanie: dlaczego będąc niekatolikami wybrali 

placówkę katolicką, otrzymujemy dwojakiego rodzaju odpowiedź: „bo jest to najlepsza szkoła” oraz „bo ona 

nie tylko przekazuje wiedzę, ale wychowuje człowieka, przekazuje mu wartości, ubogaca nie tylko jego 

umysł, ale i jego serce”. Szkoła katolicka istnieje przede wszystkim po to, by pomóc rodzicom w spełnianiu 

ich obowiązku katolickiego wychowania swoich dzieci.  

 

Wybrawszy szkołę katolicką dla swoich dzieci rodzice nie są zwolnieni z obowiązku wychowywania ich po 

chrześcijańsku. Są zobowiązani do czynnej współpracy ze szkołą. Niestety, często istnieje brak tej 

współpracy. Co innego dziecko słyszy w szkole, co innego dostrzega w rodzinie. Trudno jest uczyć dziecko 

modlitwy, gdy nie widzi ono modlących się rodziców. Często rodzice, zapracowani lub bezradni wobec 

wymogów wychowania, zrzucają ten obowiązek na szkołę, a przecież szkoła bez współpracy rodziców nie 

jest w stanie tego zadania należycie dokonać.  

 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stanowi, iż - razem z prawem do nauki - ściśle wiąże się prawo 

rodziców do zgodnego z ich przekonaniami wyboru takiego typu nauczania i modelu szkoły, jakiego rodzice 

pragną dla swoich dzieci (por. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 26), Z tej właśnie racji władze 

świeckie odpowiadają za zapewnienie wspólnotom kościelnym prawa do posiadania odpowiedniego 

systemu oświaty ze wszystkim, co się w tym prawie zawiera; a zapewnienie kształcenia nauczycieli, 

zapewnienie odpowiednich środków finansowych, budynków i tak dalej (Jan Paweł II, Przemówienie do 

wychowawców katolickich, St. John’s – 12.09.1984).  

 

d. nauczyciele  

 

Drugim podmiotem nadającym szkole katolickiej jej szczególny charakter są nauczyciele. To do nich należy 

troska o chrześcijańską atmosferę, która powinna przenikać nauczanie i całe życie szkoły. Dlatego należy 

wspierać ich permanentny rozwój duchowy przez odpowiednie duszpasterstwo, które powinno zmierzać tak 

do ich ożywienia ogólnego, jak i szczegółowego, które dotyczy ich s chrześcijańskiej wizji świata i kultury 

oraz pedagogii przystosowanej do zasad Ewangelii. Tutaj otwiera się ogromne pole do działania dla 

organizacji, które zrzeszają nauczycieli katolickich i katolickie instytucje wychowawcze (por. Służyć 

wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania, 

78).  

 

Podobnie jak poprzednie pokolenia tak też i nowe potrzebują wzorców; przewodników i świadków. Dlatego 

nauczyciel-wychowawca winien stale wzbogacać swoją postawę ludzką wraz z przymiotami ducha i serca. 

Winien zdobywać autentyczną dojrzałość chrześcijańską, która zakłada dojrzałość ludzką i ją podtrzymuje 

oraz uzupełniać ją modlitwą, wyrażając swoją wiarę w konkretnych warunkach życia codziennego przez 

przykładne uczestniczenie w życiu wspólnoty kościelnej. Powinien - przez studium i doświadczenie - 

zdobywać wybitną kompetencję zawodową tak na poziomie dydaktycznym, jak i w zakresie wychowania 

(por. Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, List do uczestników XII Kongresu Światowej Unii Nauczycieli 

Katolickich, UMEC, Rzym – 1.08.1985). 

 

Nade wszystko jednak, młodzież - zwłaszcza ci spośród niej, którzy zmagają się z różnymi trudnościami - 
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od swoich wychowawców i wychowawczyń winni doznawać bezwarunkowej miłości, ponieważ „młodzi nie 

tylko muszą być kochani, ale muszą też wiedzieć, że są kochani” (św. Jan Bosko). 

 

e. młodzież  

 

Gdy zaś idzie o samą młodzież to wiadomo, iż młodość jest kluczowym etapem w życiu każdego człowieka. 

Ludzie pokładają nadzieję w młodych a ta nadzieja jest oczekiwaniem tych dóbr, które człowiek powinien 

osiągnąć, wykorzystując talenty jakie mu dała Opatrzność.  

 

Jednakże dzisiaj młodzież napotyka na duże trudności w realizacji owej nadziei. Przeszkody te są 

rozmaitego rodzaju. Najpierw, zazwyczaj młodzi nie posiadają jeszcze wyrobionych zdolności krytycznego 

rozróżnienia tego co prawdziwe i dobre, od tego co takie nie jest. Nie zawsze też posiadają odpowiednie 

punkty odniesienia natury religijnej i moralnej, by przyjąć niezależną postawę wobec obowiązującej 

mentalności i dominujących zwyczajów. Zarys prawdy, dobra i piękna bywa jeszcze w tym wieku tak 

niewyraźny, że młodzi nie wiedzą w jakim kierunku pójść. A jeśli nawet wierzą w pewne wartości, to 

zazwyczaj nie są zdolni, by je usystematyzować, i przyjmują dominujące wzorce (por. Kongregacja do 

spraw Wychowania Katolickiego. Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej, 9). 

 

A jednak, pomimo wszelkich przeszkód, nie można się załamywać. Drodzy uczniowie, nie lękajcie się 

szukać prawdy o sobie i otaczającym was świecie. Wasz wiek jest najbardziej korzystną porą dla zasiewu i 

przygotowania gruntu pod przyszłe zbiory. Im żywsze będzie wasze zaangażowanie, z jakim podejmiecie 

wasze obowiązki, tym lepiej będziecie mogli spełniać wasze powołanie w przyszłości. Przykładajcie się do 

nauki z zapałem. Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty, wiedza bowiem otwiera horyzonty i 

sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka.  

 

Skoro zaś młodość poszukuje wzorów i przykładów, to pamiętajcie, że z pomocą przychodzi wam sam 

Jezus, który poświęcił swoje życie dla dobra innych. Ku Niemu kierujcie wasz wzrok. Niech wasza myśl 

biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest waszym wiernym towarzyszem i który pomaga wam 

przetrwać każdą trudność. Wiedzcie, że nie jesteście samotni, towarzyszy wam Jezus, który nigdy nie 

zawodzi. On czeka na waszą miłość i wasze świadectwo (por. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej, 

Łowicz -14.06.1999) 

 

2. 10 LAT GIMNAZJUM IM. ŚW. STANISŁAWA  
 

a. A teraz przejdźmy do drugiej sprawy, tj. do przykładów realizacji tego ideału katolickiej szkoły, jaki 

reprezentuje Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu. Przy bardzo 

skromnych początków na ul. Kanclerskiej, w pierwszym roku szkolnym naukę w trzech klasach pierwszych 

podjęło w nim 64 uczniów. Kadrę stanowiło wówczas 16 pedagogów oraz 4 pracowników administracji i 

obsługi.  

 

Z czasem - wzrastająca popularność szkoły oraz dobra opinia, jaką zaczęła ona zdobywać pośród rodziców i 

uczniów spowodowała konieczność zwiększenia ilości otwieranych oddziałów. Począwszy od roku 

szkolnego 2011/2012 rozpoczęto nabór do czterech klas pierwszych, a od roku szkolnego 2015/2016 – do 

pięciu. W bieżącym roku szkolnym uczy się w gimnazjum 364 uczniów. Przez 10 lat istnienia gimnazjum 

mury szkolne opuściło 696 absolwentów. Dziś szkoła ta cieszy się tak wielkim zainteresowaniem, że nie jest 

w stanie przyjąć wszystkich chętnych.  

 

Począwszy od roku 2009 Archidiecezja Poznańska rozpoczęła starania o otwarcie publicznego katolickiego 

liceum ogólnokształcącego, które byłoby naturalnym przedłużeniem katolickiego gimnazjum. Wobec 

odmownych decyzji w ciągu kolejnych lat, od września 2012 roku podjęto współpracę z Katolickim 

Stowarzyszeniem Wychowawców w Poznaniu, dzięki czemu uczniowie gimnazjum mogą kontynuować 

swoją naukę w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. Natalii Tałasiewicz.  
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b. Od roku szkolnego 2015/2016 obie szkoły przeniosły się z Kanclerskiej do odzyskanego budynku, w 

którym - w okresie międzywojennym - mieściła się kiedyś szkoła katolicka wzniesiona przez ks. Czesława 

Piotrowskiego. Zmiana lokalizacji stała się możliwa dzięki poważnym nakładom finansowym Archidiecezji 

Poznańskiej, która przeprowadziła generalny remont budynku na ul. Głogowskiej.  

 

Dzisiaj na uwagę zasługuje nowoczesne wyposażenie gimnazjum. Posługuje się ono dziennikiem 

elektronicznym oraz narzędziem do komunikacji między nauczycielami, nauczycielami a uczniami oraz 

między uczniami. Kładzie nacisk na przejrzystość systemu oceniania. Wszystkie istotne dokumenty szkoły - 

łącznie z Przedmiotowymi Systemami Oceniania - dostępne są na stronie internetowej szkoły.  

 

Gimnazjum przywiązuje dużą uwagę do kwestii wychowawczych. Pragnę w tym miejscy pogratulować 

dyrekcji, nauczycielom i uczniom jej dotychczasowych osiągnięć. Cieszę się z każdego, najdrobniejszego 

sukcesu tej szkoły. Z tego, że w egzaminach gimnazjalnych uczniowie „Katolika” corocznie osiągają wyniki 

powyżej średniej szkół Miasta Poznania. Że mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami takimi jak tytuł 

laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Fizycznego, Chemicznego, Historycznego, 

Geograficznego. Laureata Wojewódzkiego Konkursu Poezji Religijnej. Że uczniowie reprezentują Polskę w 

konkursach chóralnych. Że – podczas „Gali Banku Miłosierdzia” - Szkolne Koło Caritas otrzymało w 2012 

roku wyróżnienie dla najlepiej działającego koła w archidiecezji. Od kilku już lat największym 

wydarzeniem kulturalno-charytatywnym jest Koncert Charytatywny, w czasie którego młodzież (także 

absolwenci) – czasem wraz z rodzinami – prezentuje na scenie swoje talenty, a zebrane fundusze przekazują 

na rzecz rówieśników zmagających się z chorobą.  

 

Gimnazjaliści uczestniczyli też w wymianie młodzieży w ramach projektu Comenius. Od 2014 roku 

współpracują z międzynarodową organizacją SocioMovens, podejmując problematykę społeczną w oparciu 

o katolicką naukę społeczną. W ramach obchodów jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski uczniowie mieli 

też zaszczyt gościć w swojej szkole Konferencję Episkopatu Polski.  

 

Korzystne jest także to, że uczniowie mogą korzystać z szerokiej oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. 

W obecnym roku szkolnym mają do wyboru aż 27 różnych zajęć rozwijających ich uzdolnienia i pasje. 

Ciekawą propozycję stanowi też uczenie się dzięki formom pozalekcyjnym, przez wyjścia i lekcje muzealne 

(krajowe i zagraniczne), przez wycieczki edukacyjne (krajowe i zagraniczne), imprezy i uroczystości 

szkolne oraz projekty edukacyjne. Przy ogromnym zaangażowaniu uczniów i rodziców odbywają się 

również corocznie projekty: „Starożytność” oraz „Sarmatyzm”.  

 

Osobną grupę osiągnięć stanowią sportowe sukcesy szkoły, których tu nie sposób wszystkich wymienić.  

 

Na zakończenie cyklu kształcenia - wyróżniającym się uczniom, którzy swoimi talentami i zaangażowaniem 

najbardziej zaistnieli w życiu szkoły w trakcie trzech lat nauki - wręczane są „Kryształowe Kostki” (np. 

Miłośnik Wiedzy, Serce dla Szkoły, Waleczne Serce, Osobowość Szkoły).  

 

W sumie, sukcesy jakie odnosi szkoła są możliwe tylko dzięki codziennej, mrówczej pracy wszystkich; 

dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów, którzy podążają w ślad za wezwaniem swego patrona, świętego 

Stanisława Kostki – Ad maiora natus sum („Do wyższych rzeczy zostałem stworzony”).  

 

Wszystkie te sukcesy mają swoją wartość, której nie sposób zaprzeczyć. Ostatecznym sukcesem tej szkoły 

będzie jednak co innego. Tym ostatecznym sukcesem będzie dopiero postawa chrześcijańska tutejszych 

wychowanków.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec więc, dziękuję Patronowi gimnazjum, św. Stanisławowi, za jego opiekę nad tym delikatnym i 

pięknym dziełem. Dziękuję wszystkim rodzicom za zaufanie żywione dla tej szkoły. Podziękowania dla 

wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły. Przede wszystkim zaś dzięki składam 
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księdzu dyrektorowi Piotrowi Kusiowi, ponieważ to właśnie jego niezłomna wola prowadzenia szkoły a 

następnie jego wierność raz dokonanemu wyborowi jest źródłem zaistnienia i wszelkich sukcesów tej 

szkoły.  

 

Dziękuję też Władzom Kuratoryjnym, zawsze przyjaźnie nastawionym do tego dzieła.  

 

Wreszcie życzenia dla samej młodzieży. Są one zbieżne z tym, co powiedział św. Jan Paweł II w Liście do 

Młodych przed Światowym Dniem Młodzieży w Toronto: „Nie pozwólcie, by kultura posiadania i 

przyjemności uśpiła wasze sumienia! Bądźcie uważnymi i czujnymi ‘strażnikami’, abyście się stali 

autentycznymi twórcami nowej ludzkości”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 50-lecie Komisji Misyjnej, 21.6.2017  

Abp Stanisław Gądecki. 50-lecie Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski (Warszawa, 

Katedra warszawsko-praska - 21.6.2017)  

   

Komisja Misyjna Polski przeżywa dzisiaj swój pierwszy - w sensie biblijnym - wielki jubileusz, czyli rok 

pięćdziesiąty. W Piśmie Świętym rok ten przypada po upływie 49 lat, czyli po upływie siedmiu okresów 

siedmioletnich, po szabacie szabatów. Jego rozpoczęcie oznajmiano głośnym graniem na rogu zwanym 

jobel, stąd polskie powiedzenie „czynić jubel", czyli brać udział w hałaśliwej zabawie, przeżywać wielką 

radość, wielką uroczystość. Wielki biblijny jubileusz miał niezwykłe znaczenie. W roku jubileuszowym 

bowiem każdemu Izraelicie miano zwrócić jego wolność i własność. Księga Kapłańska nakazuje: „Będzie to 

dla was jubileusz - każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok 

pięćdziesiąty będzie dla was rokiem jubileuszowym" (Kpł 25,10-11). „Jeżeli brat z powodu ubóstwa sprzeda 

się tobie, nie będziesz nakładał na niego pracy niewolniczej. Będziesz się z nim obchodził jak z 

najemnikiem albo jak z osadnikiem. Będzie służyć tobie tylko do roku jubileuszowego. Wtedy wyjdzie od 

ciebie razem ze swymi dziećmi i wróci do swojej rodziny, do posiadłości swoich przodków" (Kpł 25,39-41). 

A więc podstawowym przywilejem roku jubileuszowego była powszechna amnestia, tj. przywrócenie 

wolności będącym w niewoli, a następnie przywrócenie ojcowizny, którą wcześniej utracili popadając w 

długi. W roku wielkiego jubileuszu Izrael miał na powrót stać się społecznością ludzi wolnych i równych. 

Miał na nowo stać się zdrową ziemską społecznością.  

   

Łatwo zauważyć, że prawa o roku jubileuszowym przeniesione na płaszczyznę duchową oznaczają powrót 

do wolności i dziedzictwa synów Bożych, są więc niejako kwintesencją tego, ku czemu zmierza cały 

wysiłek misyjny Kościoła.  

1. LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE WYZWOLENIA  

   

Istotnie, cała ludzkość - znajdująca się w stanie duchowej niewoli i pozbawiona swojego boskiego 

dziedzictwa - potrzebuje wyzwolenia i odkupienia. Ludzkość - mówiąc słowami świętego Pawła - „z 

upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. ... by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci 

Bożych" (por. Rz 8,19-21). Te słowa są równie prawdziwe w dzisiejszym świecie. Ludzkość cierpi i 

wyczekuje prawdziwej wolności, wyczekuje odzyskania godności dzieci Bożych.  
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To wyczekiwanie jest widoczne gołym okiem. Gdy przyglądamy się sytuacji współczesnego świata 

dostrzegamy, że relacje między poszczególnymi osobami i narodami nierzadko cechuje przemoc. Ubóstwo 

nęka miliony mieszkańców planety. Dyskryminacje, a niekiedy wręcz prześladowania ze względów 

rasowych, kulturowych i religijnych zmuszają wielu ludzi do ucieczki z ojczyzny, by gdzie indziej szukać 

schronienia i opieki. Postęp techniczny - jeżeli nie służy obronie godności i dobru człowieka i jeśli nie jest 

ukierunkowany na solidarny rozwój - przestaje być czynnikiem budzącym nadzieję, a wręcz powstaje 

niebezpieczeństwo, że pogłębi występujące już nierówności i niesprawiedliwości. Ponadto istnieje też ciągłe 

zagrożenie relacji człowieka ze środowiskiem, spowodowane bezrozumną eksploatacją zasobów, co odbija 

się na zdrowiu fizycznym i psychicznym człowieka. Sama przyszłość człowieka wydaje się niepewna ze 

względu na zamachy na jego życie, przyjmujące najróżniejsze formy.  

   

Czy w takiej sytuacji istnieje jeszcze przyszłość dla ludzkości? I jaka ta przyszłość będzie? My - jako 

chrześcijanie - znajdujemy odpowiedź na te pytania w Ewangelii. Naszą przyszłością jest Chrystus z jego 

Ewangelią, która zmienia sposób styl życia, daje nadzieję i oświeca przyszłość ludzkości (por. Spe salvi, 2).  

   

2. „NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA INACZEJ JAK TYLKO PRZEZE MNIE" (J 14,6)  

   

Tylko Chrystus jest naszą przyszłością, ponieważ tylko On jest jedynym Zbawicielem wszystkich. „Nie ma 

w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym 

moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12). Stwierdzenie to posiada powszechne znaczenie, gdyż zbawienie może 

przyjść dla wszystkich tylko od Jezusa Chrystusa.  

   

Potwierdza to święty Paweł: „A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie - jest zresztą mnóstwo 

takich bogów i panów - to dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla 

którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu 

także my jesteśmy" (1 Kor 8,5-6). „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie" (por. J 14,6).  

   

Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, tzn., że ludzie mogą wejść w komunię z 

Bogiem wyłącznie za pośrednictwem Chrystusa. I nawet jeśli nie są wykluczone różnego rodzaju i porządku 

pośrednictwa, to jednak czerpią one znaczenie i wartość wyłącznie z pośrednictwa Chrystusa i nie można 

ich pojmować jako równoległych i uzupełniających się (por. RM, 5).  

   

Ta prawda jest podstawowym powodem, dla którego Kościół winien być misyjny ze swojej natury. Kościół 

musi głosić Ewangelię, czyli pełnię prawdy, jaką Bóg dał nam poznać o sobie samym.  

   

W tym świetle samo okazywanie pomocy materialnej ludziom żyjącym w nędzy - chociaż jest jednym z 

najpiękniejszych uczynków miłosierdzia względem ciała - samo wyzwolenie społeczne nie wystarcza. Nie 

wystarczy pomagać tym, którzy są głodni, którzy potrzebują odzieży i dachu nad głową, ponieważ 
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największym i najbardziej dotkliwym ubóstwem tego świata jest ubóstwo duchowe tych ludzi, którzy nie 

wierzą w Boga. Źródłem największej ludzkiej biedy jest nieznajomość Chrystusa.  

   

Prawdziwe ubóstwo to nie wiedzieć, kim jest Chrystus, który nas kocha, który za nas umarł, który ofiarował 

nam swego Ducha.  

Św. Paweł dobrze zrozumiał, że tylko w Chrystusie ludzkość może znaleźć nadzieję, dlatego czuł nagląca 

potrzebę „głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie" (2 Tm 1,1). Był bowiem świadom tego, że 

ludzkość pozbawiona Chrystusa „nie ma nadziei ani Boga na tym świecie" (por. Ef 2,12).  

3. MISJA JEST SPRAWĄ MIŁOŚCI  

   

Św. Paweł - na drodze do Damaszku - doświadczył ponadto i zrozumiał, że misja jest dziełem miłości. To 

miłość Chrystusa skłoniła go do przemierzania rozległych dalekich dróg Cesarstwa Rzymskiego w 

charakterze nauczyciela Ewangelii. Miłość do Chrystusa sprawiła, że stał się „wszystkim dla wszystkich, 

żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych" (1 Kor 9,22). Doświadczenie świętego Pawła uczy nas tego, 

że cała działalność misyjna Kościoła jest adekwatną odpowiedzią na miłość, jaką Bóg nas umiłował.  

   

Tylko Boża miłość jest duchową siłą zdolną sprawić, że w rodzinie ludzkiej będzie wzrastała harmonia, 

sprawiedliwość, jedność między osobami, rasami i ludami, czego wszyscy pragną. Jedynie czerpiąc siłę z 

Chrystusa możemy rozwijać w sobie wrażliwość, łagodność, współczucie, otwartość, dyspozycyjność, 

zainteresowanie problemami ludzi, a także inne cnoty potrzebne zwiastunom Ewangelii, którzy - z miłości - 

porzucają wszystko, aby w świecie szerzyła się Chrystusowa miłość.  

   

4. MISJA DO WSZYSTKICH NARODÓW  

   

Rzesza tych, którzy są dzisiaj spragnieni nadziei i miłości jest niezliczona. Terenem misyjnym są nie tylko 

wszystkie kraje, ale również nasze otoczenie, ulice, na których mieszkamy, a także serca, dusze i umysły 

nasze własne i bliźnich.  

Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr - podobnie jak my 

odkupionych krwią Chrystusa - którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, tak jak i 

dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego 

przeznaczenia ludzi i odpowiada miłosiernemu planowi Bożemu.  

   

I tu pojawiają się natychmiast przeszkody. Najpierw trudności zewnętrzne. Do niektórych krajów np. 

misjonarze mają wstęp wzbroniony. W innych, zabroniona jest nie tylko misja, ale nawet kult 

chrześcijański. Gdzie indziej trudności są natury kulturowej; przekazywanie ewangelicznego orędzia wydaje 

się tam mało znaczące albo niezrozumiałe, nawrócenie zaś traktowane jest jako porzucenie własnego narodu 

i własnej kultury /Indie/.  
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Nie brak też trudności wewnętrznych w samym Kościele, któremu niekiedy brakuje gorliwości. Ogromnymi 

przeszkodami dla misyjności Kościoła są również dawne i obecne podziały między chrześcijanami, 

dechrystianizacja krajów niegdyś chrześcijańskich, spadek liczby powołań misyjnych, anty-świadectwo 

dawane przez niektórych chrześcijan, którzy nie idą w swoim życiu śladami Chrystusa. Jedną z 

najpoważniejszych przyczyn naszego słabego angażowania się w sprawy misji jest postawa obojętności, 

często nacechowana relatywizmem religijnym, który uważa, że „jedna religia ma taką samą wartość, jak 

druga" (por. RM, 35-36)  

   

Trudności wewnętrzne i zewnętrzne nie powinny nas jednak skłaniać do pesymizmu lub bezczynności. 

Trzeba ożywiać ducha misyjnego w parafiach, stowarzyszeniach, grupach, zwłaszcza młodzieżowych. 

Trzeba, aby wierni świeccy, działający w różnych środowiskach społecznych z coraz większym 

zaangażowaniem szerzyli Ewangelię, dając świadectwo swoim własnym życiem, że rzeczywiście należą do 

„nowego świata".  

   

5. ODPOWIEDZIALNI ZA MISJE  

   

My wszyscy - na mocy Chrztu świętego - jesteśmy odpowiedzialni za misje a stopień naszego 

zaangażowania w powszechną misję Kościoła jest sprawdzianem dojrzałości naszej wiary i życia 

chrześcijańskiego. Nasze zaangażowanie misyjne nie może być na marginesie, ale trzeba je stawiać w 

centrum naszego życia chrześcijańskiego.  

   

Najpierw bezpośrednio odpowiedzialnymi za ewangelizację świata są biskupi. My wszyscy, jako biskupi, 

zostaliśmy bowiem „konsekrowani nie tylko dla jakiejś diecezji, ale i dla zbawienia całego świata".  

   

Odpowiedzialność taką ponoszą również kapłani, zakonnicy i zakonnice - tak czynni, jak i kontemplacyjni - 

którzy winni być gotowi do poświęcenia się sprawie krzewienia Królestwa Bożego.  

   

Zobowiązania misyjne mają także ludzie świeccy, bo chociaż do założenia nowego Kościoła konieczna jest 

Eucharystia, a zatem konieczna jest posługa kapłańska, to jednak misje - na mocy Chrztu świętego - są 

zadaniem wszystkich wiernych. Ten obowiązek spoczywa na nich w sposób szczególny w tych 

okolicznościach, w których tylko przez nich ludzie mogą usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa.  

   

A zatem my wszyscy - jako chrześcijanie - jesteśmy współodpowiedzialni za misje. W ten sposób przecież 

poszerzamy przestrzenie miłości, okazując troskę tym, którzy są daleko jak i tym, którzy są blisko. Stąd 

konieczność przyglądania się z większym zainteresowaniem działalności misjonarzy, pomocy materialnej i 

duchowej, przyjęcia ich z taką radością, z jaką pierwsze wspólnoty chrześcijańskie przyjmowały Apostołów 

opowiadających, jak wiele Bóg zdziałał poprzez ich przepowiadanie (por. Dz 14,27).  
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6. KOMISJA EPISKOPATU POLSKI DS. MISJI  

   

Temu misyjnemu celowi - w polskim kontekście - wiernie służy od 50. lat Komisja Misyjna, powołana do 

życia w 1967 roku, do realizacji wskazania Soboru Watykańskiego II zawarte w „Dekrecie o misyjnej 

działalności Kościoła" (Ad gentes). Początkiem jej pracy na rzecz koordynacji dzieła misyjnego było 

powstanie w 1969 roku Biura Misyjnego, które zajęło się opracowaniem i rozpowszechnianiem materiałów 

misyjnych oraz nawiązywaniem kontaktów z polskimi misjonarzami.  

   

Kolejnym etapem w rozwoju Komisji było ustanowienie zasad wyjazdów i pracy kapłanów diecezjalnych 

(fideidonistów) na misje. W 1974 r. biskupi ordynariusze zostali zobowiązani do wysyłania 1 % swoich 

kapłanów do kościołów misyjnych.  

Na przestrzeni wielu lat pracy zmianom uległa również struktura samej Komisji. W kwietniu 1980 roku 

powołano jej 4 nowe sekcje: opieki nad misjonarzami; publikacji misyjnych; koordynacji misyjnej 

instytutów zakonnych i koordynacji misyjnej katolików świeckich.  

   

Kolejna zmiana nastąpiła w 1984 roku, gdy powołano do życia Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, 

którego zadaniem stało się przygotowywanie kandydatów na misjonarzy do pracy w krajach misyjnych. W 

1987 roku został utworzony Instytut Misyjny Laikatu.  

   

W roku 2000 - decyzją Episkopatu Polski - utworzono Krajowy Fundusz Misyjny, a w lipcu tego samego 

roku przy Komisji zaczęła działać MIVA Polska, organizacja pomagająca misjonarzom w zakupie środków 

transportu. W 2006 r. powołano Dzieło Pomocy „Ad Gentes", której podstawowym zadaniem jest 

wspieranie projektów realizowanych przez misjonarzy w krajach misyjnych.  

   

Dzisiaj zadania Komisji - o których informuje jej strona internetowa - są bardzo rozległe. Jest to najpierw 

troska o misjonarzy a następnie troska o misje, czyli:  

   

 troska o nowe powołania do pracy na misjach; 

 koordynacja przygotowań misjonarzy do ich przyszłej pracy i czuwanie nad działalnością Centrum 

Formacji Misyjnej; 

 współpraca z diecezjami i zgromadzeniami w wyjazdach księży diecezjalnych, osób 

konsekrowanych i świeckich na terytoria Misji; 

 utrzymywanie kontaktu z misjonarzami; 

 udzielanie misjonarzom wsparcia duchowego i materialnego; tworzenie zaplecza finansowego 

składającego się przede wszystkim z ofiar zebranych we wszystkich kościołach w Polsce w 

Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), II Niedzielę Wielkiego Postu (Dzieło pomocy Ad 

Gentes) oraz przez inne agendy misyjne np. MIVA Polska i indywidualnych ofiarodawców; 
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 pomaganie i wspieranie misjonarzy diecezjalnych, osób konsekrowanych i świeckich 

przybywających do Polski na urlop lub na stałe; 

 czuwanie nad ubezpieczeniem misjonarzy: diecezjalnych, osób konsekrowanych i świeckich.  

 koordynacja dzieł misyjnych w Polsce we współpracy z Delegatami Biskupa ds. Misji; 

 popieranie i sprawowanie patronatu nad Papieskimi Dziełami Misyjnymi we wszystkich diecezjach 

polskich; 

 pobudzanie i popieranie inicjatyw misyjnych zgromadzeń zakonnych oraz instytucji kościelnych w 

Polsce;  

   

Kościół, który jest w Polsce - w dniu 50. tego jubileuszu - dziękuje wszystkim osobom, które w tym czasie 

współtworzyły tę niezbędną i niezwykle cenną instytucję, dzięki której Kościół mógł pozostawać Kościołem 

żywym. „Biada mi bowiem gdybym nie głosił Ewangelii!" (1 Kor 9,16).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Dlatego dzisiaj dziękujemy wszystkim dotychczasowym przewodniczącym tej Komisji oraz wszystkim ich 

współpracownikom.  

   

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski dziękuję jak najserdeczniej wszystkim misjonarzom i 

misjonarkom (kapłanom, zakonnikom, zakonnicom i ludziom świeckim), którzy - z pomocą i za 

pośrednictwem Komisji Misyjnej - ukazują potrzebującym Chrystusa i jego dzieło zbawienia. Wszystkim 

tym, którzy pełną miłości służbą przyczyniają się integralnego rozwoju osoby i społeczeństwa na różnych 

kontynentach (przez szkoły, ośrodki zdrowia, leprozoria, domy opieki nad niepełnosprawnymi i starcami, 

przez inicjatywy służące rozwojowi powołania kobiety i inne dzieła). Słowa zachęty kieruję do coraz 

liczniejszych woluntariuszy, którzy poświęcają się dziełom misyjnym.  

   

Cieszę się, że w dzisiejszej Eucharystii uczestniczy abp Henryk Hoser, misjonarz, lekarz medycyny, dawny 

sekretarz pomocniczy Watykańskiej Kongregacji Ewangelizacji Narodów a jednocześnie przewodniczący 

Papieskich Dzieł Misyjnych. Cztery Papieskie Dzieła Misyjne - tzn. Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Dzieło 

Świętego Piotra Apostoła, Dziecięctwo Misyjne i Unia Misyjna - mają jeden wspólny cel, jakim jest 

rozbudzanie w Ludzie Bożym poczucia odpowiedzialności za powszechną misję Kościoła.  

   

„Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam - zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za 

was wszystkich - z powodu waszego udziału w [szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili 

obecnej. [...] A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej [...], abyście byli 

czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, [nabytym] przez Jezusa 

Chrystusa ku chwale i czci Boga" (Flp 1,3-5.9-11).  
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Powierzając Panu Żniwa apostolską pracę misjonarzy pośród Kościołów rozsianych po całym świecie oraz 

pracę wiernych zaangażowanych w Polsce w różnoraką działalność misyjną, proszę o wstawiennictwo w ich 

dziele Najświętszą Maryję Pannę, Gwiazdę ewangelizacji.  

 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 61. rocznica Powstania Poznańskiego, 28.6.2017  

Abp Stanisław Gądecki. O wolność, chleb i Boga. Poznański Czerwiec 1956 (Poznań, kościół ojców 

dominikanów - 28.6.2017)  

   

Spotykamy się dzisiaj, aby modlić się za ofiary Poznańskiego Czerwca 1956 roku. By prosić o zachowanie 

wolności i jedności w naszej Ojczyźnie. Tego rodzaju modlitwę sugeruje nam nasza przeszłość i 

teraźniejszość.  

   

   

1. PRZESZŁOŚĆ  

   

Taką modlitwę zaleca nam najpierw uważne przyjrzenie się naszej przeszłości. Tu przypominamy sobie 

najpierw pierwsze antykomunistyczne powstanie w bloku sowieckim (17.6.1953), które wybuchło w 

Berlinie i innych miastach NRD trzy miesiące po śmierci Stalina (5.3.1953).  

 

Trzy lata po śmierci Stalina - 28 czerwca 1956 roku - wybuchł pierwszy w Polsce strajk generalny. Z 

zakładów Stalina wyruszyło ok. 10 tys. ludzi, z czego po drodze urósł ok. 100 tysięczny tłum. Ludzie wołali 

o chleb, wolność, o Boga. A wydarzyło się to w czasie, gdy nikt sobie nie wyobrażał, by komunistyczny 

reżim we wschodniej Europie mógł upaść bez wybuchu kolejnej wojny światowej.  

   

Do pacyfikacji Poznania skierowano ponad 10 000 żołnierzy i ok. 400 czołgów. Wzięto nawet pod uwagę 

możliwość zbombardowania miasta. Następnego dnia - 29 czerwca wieczorem - premier Cyrankiewicz 

wypowiedział słowa, które przeszły do historii: Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść 

rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie! Według 

oficjalnych danych w wyniku zajść śmierć poniosło kilkadziesiąt osób (nieoficjalnie ponad 100), a rannych 

zostało kilkaset.  

   

b. Rozpoczęły się aresztowania uczestników strajku. Ogółem aresztowano ok. 250 osób. Intensywne 

śledztwo - połączone z maltretowaniem podejrzanych - miało potwierdzić tezę władz, że sprawcami 

wydarzeń byli prowokatorzy z opozycyjnych organizacji i obca agentura, czego ostatecznie nie udało się 

dowieść. Wielką odwagą wykazali się wówczas poznańscy adwokaci (jak np. Hejmowski i Grzegorzewicz), 

za co później drogo zapłacili.  
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W sumie strajk z 28 czerwca dodał robotnikom odwagi, bo 22 października załoga ZISPO domagała się już 

nie tylko chleba ale również:  

   

 zwolnienia wszystkich aresztowanych i sądzonych za udział w „Poznańskim Czerwcu",  

 wyjaśnienia sprawy kard. S. Wyszyńskiego, 

 wycofania się wojsk radzieckich z Polski. 

   

Przez propagandę PRL-u poznański bunt był przemilczany albo bagatelizowany jako „wypadki czerwcowe", 

lecz poświęcenie jego uczestników nie poszło na marne. Poznańscy robotnicy nauczyli innych, że istnieją na 

świecie takie ideały, o które warto walczyć. To właśnie dzięki nim rozpoczął się powolny proces demontażu 

systemu komunistycznego w Polsce. To oni uczynili decydujący krok w kierunku przełomu 

październikowego. Prawdopodobnie też dzięki nim „przewrót październikowy" w Polsce przybrał charakter 

bezkrwawy. W jakimś sensie pochodną wydarzeń poznańskich było też powstanie węgierskie, a potem 

Praska Wiosna w 1968 roku. Również późniejsze narodziny „Solidarności", która uruchomiła procesy o 

zasięgu europejskim wyrastały z tego samego ducha.  

   

Nie tylko Polacy, ale także inne zniewolone w tamtym czasie narody Europy mają niepisany dług 

wdzięczności wobec poznańskich robotników, o czym wspominali prezydenci państw obecni na 

uroczystości 50. lecia Poznańskiego Czerwca. „Wszyscy w Pradze i w Bratysławie wiedzieli, co wydarzyło 

się w Poznaniu i jakie były tego konsekwencje" - mówił prezydent Słowacji, Ivan Gasparovic. „Powstańcy 

węgierscy z października 1956 roku brali przykład z Poznania" - dodał prezydent Węgier László Sólyom.  

W sumie więc, poznańskie powstanie 1956 roku zapisało się w historii Polski jako jeszcze jeden przykład 

nieposkromionej woli walki Polaków o wolność, nawet w całkiem beznadziejnej sytuacji.  

   

2. PRZYCZYNY POZNAŃSKIEGO CZERWCA  

a. Dlaczego stało się to, co się stało? Skąd to nagromadzenie niesprawiedliwości w Polsce tamtego czasu, w 

ustroju, który miał być ostoją sprawiedliwości? Pierwsza przyczyną tego stanu rzeczy był kolektywizm, 

czyli przyznanie bezwzględnego pierwszeństwa zbiorowości przed jednostką ludzką. Kolektywizm to - jak 

powiedział Mussolini - „wszystko w społeczeństwie, wszystko przez społeczeństwo, wszystko dla 

społeczeństwa". Kolektywizm podporządkowuje jednostkę zbiorowości, a jego pełnym wyrazem jest 

totalitaryzm. Konsekwentnie stosowany kolektywizm nie przyznaje jednostce żadnych praw.  

   

Teoretyczną podbudową kolektywizmu jest wierzenie, że tylko zbiorowość istnieje w pełni, podczas gdy 

poszczególni ludzie są jedynie „przejściowymi momentami". To wierzenie jest oczywistym zabobonem, bo 

prawdą jest to, że jedynie ważną rzeczywistością w społeczeństwie są właśnie poszczególni ludzie. Są oni o 

wiele ważniejsi, aniżeli społeczność.  

   

Drugą przyczyną tamtejszych nieszczęść był socjalizm, czyli ruch zwalczający prywatną własność, 

wspierający potęgę biurokracji, wspierający potęgę kasty urzędników na niekorzyść obywateli. W praktyce 
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socjalizm - wszędzie tam gdzie zapanował - doprowadził do wszechpotęgi urzędników, a co za tym idzie do 

zubożenia obywateli i ograniczenia ich wolności. Swoje powodzenie zawdzięczał on połączeniu dwóch 

silnych motywów, a mianowicie troski o biednych i zazdrości wobec bogatych (por. J. Bocheński, Sto 

zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Kraków 1992, 121-122).  

   

Trzecią przyczyną było pragnienie komunizmu, czyli - w szerokim tego słowa znaczeniu - ustrój, w którym 

środki produkcji i wszystkie dobra miały być wspólne. W węższym tego słowa znaczeniu - to całość 

poglądów, organizacji i praktyki rosyjskiej partii komunistycznej i związanych z nią partii w innych krajach. 

Mówiono często: „komunizm jest rzeczą piękną, ale jego urzeczywistnienie jest czymś złym". Socjalizm 

miał być pośrednim, a komunizm końcowym rezultatem rozwoju społeczeństwa na drodze do raju. W 

socjalizmie każdy miałby otrzymać swój udział w dochodzie społecznym w miarę swoje wkładu w ten 

dochód. komunizmie - w miarę swoich potrzeb. Główną przyczyną szerzenia się tego zabobonu była celowa 

dezinformacja prowadzona przez komunistów (por. J. Bocheński, Sto zabobonów, s. 72-73).  

   

b. W rezultacie tych zabobonów a także czystego argumentu przemocy nasza polska, powojenna sytuacja 

daleka była od wolności politycznej i zniewolona przez silniejszego. Cała władza polityczna została 

skupiona w ręku jednej grupy politycznej, jednej partii, jednej rzekomo klasy, każąc ludziom 

podporządkować się państwu we wszystkich dziedzinach życia.  

Oczywiście, bezwzględna wolność polityczna nie jest możliwa, gdyż każde życie w społeczeństwie 

wyznacza granice wolności. Dlatego mówi się np. że wolność jednego musi być ograniczona przez wolność 

innych. Żądanie bezwzględnej wolności politycznej jest równoznaczne z mniemaniem, ze anarchia jest 

możliwym i godnym pożądania ustrojem społecznym, co jest oczywistym bezsensem. Niemniej jednak w 

tamtym czasie brakowało też względnej wolności politycznej.  

   

3. TRUDNOŚCI DNIA DZISIEJSZEGO  

   

a. demokracja  

   

A jak wygląda sytuacja wolności politycznej dzisiaj? Doskonałym komentarzem do tego zdają się słowa 

Gilberta Keith Chestertona: „Mocno wątpię czy najlepsi ludzie w ogóle mają ochotę poświęcać się polityce. 

Przypuszczam, że poświęcają się raczej hodowli prosiąt, dzieciom i innym takim sprawom. A jeśli chodzi o 

fanatyczne boje między partiami, przydałoby się ich trochę więcej. Prawdziwe niebezpieczeństwo, jakie 

niesie system dwóch partii i dwóch programów, polega na tym, że system taki co do zasady ogranicza 

horyzont przeciętnego obywatela. Człowiek staje się jałowy i bezmyślny, a nie twórczy, ponieważ jedyne, 

co mu wolno, to wybierać między dwoma istniejącymi programami.  

   

Prawdziwa demokracja nie polega bynajmniej na tym, że decyzja zależy od ludu. Będziemy mieć 

demokrację dopiero wtedy, gdy sam problem, stawiany przed ludem do rozstrzygnięcia, też będzie zależał 

od ludu; gdy zwyczajny człowiek będzie decydował nie tylko, jak głosować, lecz również, jakie sprawy 

poddać pod głosowanie. [...] Pominąwszy kwestię abstrakcyjnej sprawiedliwości, nie chodzi już nawet o to, 
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kto głosuje. Nie chodzi o ilość wyborców, ale o jakość wyboru. Tak jak się sprawy mają, potężne partie i 

elita polityków dają ludziom konkretną alternatywę. Przed wyborcami stoją dwie drogi - oni zaś muszą 

wybrać albo jedną, albo drugą. Nie mogą mieć tego, co chcą, lecz tylko to, co wybiorą" (Gilbert Keith 

Chesterton, Obrona człowieka).  

   

O dobru nie decyduje sama możliwość wyboru, ponieważ możemy mieć do wyboru wiele możliwości, z 

których każda będzie zła. Dobro musi być mierzone jego realną możliwością doskonalenia człowieka lub 

społeczeństwa, a to przeprowadzić najtrudniej właśnie w demokracji, gdzie wybór staje się ważniejszy od 

dobra. Jednak taki wybór bez dobra lub przeciwko dobru musi prowadzić do samozniewolenia, dlatego 

ostrożnie z tą demokracją (Piotr Jaroszyński).  

   

Już Tocqueville spostrzegł inną słabą stronę demokracji, te mianowicie, która każe jej koncentrować się 

wyłącznie na teraźniejszości. Demokracja, według niego, zamazuje przeszłość, podobnie jak przyszłość; 

„demokracja nie tylko sprawia, że każdy człowiek zapomina o swych przodkach, ale wymazuje również 

jego potomków". Dostrzegł on także konsekwencje tego stanu rzeczy, które wiąże z wymazywaniem wie-

rzeń religijnych. „Kiedy (ludzie) raz się przyzwyczają nie zajmować się już tym, co ma nastąpić po ich 

życiu, popadają szybko w całkowitą i okropną obojętność odnośnie do przyszłości, odpowiadającą 

znakomicie niektórym instynktom rodzaju ludzkiego. Gdy tylko przestaną umiejscawiać swoje główne 

nadzieje w jakiejś dalszej perspektywie, stają się natychmiast skłonni, z samej swej natury, urzeczywistniać 

od razu swoje byle jakie pragnienia i odnosi się nawet wrażenie, jakoby od chwili, w której przestają mieć 

nadzieję na życie wiecznością, gotowi byli działać tak, jak gdyby mieli istnieć tylko ten jeden dzień".  

   

b. wolność  

   

Dzisiaj jednak - gdy cieszymy się względną wolnością polityczną - rodzi się istotne zagrożenie dla 

duchowej sfery życia człowieka. Człowieka bowiem można zniewolić nie tylko politycznie, społecznie czy 

ekonomicznie, ale także duchowo. Największym zniewoleniem człowieka jest właśnie jego zniewolenie 

duchowe, polegające na zniszczeniu jego osobowości, na zatruciu jego psychiki, na wpojeniu mu 

przekonania, że nie istnieje żadne obiektywne dobro ani zło moralne, że nie istnieje żadna obiektywna 

prawda. Że nie istnieje ani grzech, ani sumienie; że nie istnieją żadne wyższe od samego człowieka normy 

moralne i przykazania.  

   

Ten zabobon występuje ze szczególną częstotliwością w dziedzinie nauki i sztuki. Twierdzi się mianowicie, 

że naukowiec - podobnie jak artysta - winien kierować się wyłącznie swoimi celami; a więc naukowiec 

postępem wiedzy a artysta wyrażaniem swoich ideałów, bez względu na jakiekolwiek zasady moralne. 

Gdyby jednak było to prawdą, to wówczas lekarze niemieccy przeprowadzający swoje doświadczenia na 

więźniach obozów koncentracyjnych mieliby do tego pełne prawo, jako ze nauka powinna być wolna od 

zasad moralnych. Tymczasem szkodliwość tak pojętej wolności jest oczywista (por. J. Bocheński, Sto 

zabobonów, s. 139).  
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Przyzwyczajanie człowieka do kierowania się nieopanowanymi instynktami, nastawianie go tylko i 

wyłącznie na konsumpcję sterowaną przy pomocy reklamy i mediów pozostających na służbie wielkich 

koncernów, jest najprostszą drogą do zniszczenia kręgosłupa duchowego każdego społeczeństwa.  

   

„Wolność to rządy sumienia" (Lord Acton). Prawdziwie wolnym jest tylko ten, kto postępuje wedle 

prawego sumienia, rozróżniając dobro od zła. Kto jest zdolny do dokonywania wyborów zgodnych z dobrze 

ukształtowanym sumieniem. Kto ma moc opowiedzenia się po stronie dobra i prawdy, nawet na przekór 

potężnym siłom zewnętrznym. Im bardziej człowiek wkorzenia się w dobro i prawdę, tym bardziej staje się 

człowiekiem wolnym. Dlatego godności osobistej i wolności człowieka nie da się zagwarantować przez 

żadne ludzkie prawo tak mocno, jak da się je zabezpieczyć przez Ewangelię. Ewangelia bowiem odrzuca 

wszelką niewolę, będąca ostatecznie owocem grzechu. Szanuje godność sumienia i jego wolną decyzję. 

Upomina się o to, by wszelkie talenty ludzkie zwielokrotniać na służbę Bogu i ludziom (por. KDK 41).  

   

c. jedność  

   

W związku z rozdarciem społecznym, jakie postępuje w Polsce potrzeba wołania o jedność. O 

konsekwencjach takiego rozdarcia przypomina nam apostoł Paweł: „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście 

do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością 

ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował 

bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się 

wzajemnie nie zjedli" (Ga 5,13-15).  

   

Kościół - będąc niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i 

jedności całego rodzaju ludzkiego (KK, 1) - ze swej natury jest wezwany do wołania o jedność. Jest 

powołany do przypominania tego, że brak jedności jest zawsze rezultatem grzechu. Grzech bowiem jest 

zaprzeczeniem miłości, który powoduje fatalne rozbicie ludzkości. Pismo św. uczy nieustannie tego, że 

odejście od Boga - źródła dobra i miłości - wpływa ujemnie na życie wspólnotowe ludzi. To grzech podzielił 

ludzi do tego stopnia, że nie mogli już znaleźć wspólnego języka, co obrazowo przedstawia opowiadanie o 

budowie wieży Babel (por. Rdz 11,1-9). Tak więc grzech deprawuje człowieka, zabija w nim miłość, a tym 

samym izoluje od innych ludzi, skłania do występowania przeciwko nim, powodując skłócenie i rozbicie.  

Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby ludzkość skażoną grzechem z powrotem zjednoczyć w jedną wielką 

rodzinę. Udzielając swego Ducha, Zbawiciel uzdolnił nas do miłości mogącej przekształcić świat w jedną 

wspólnotę. Przekazał nam swoją Dobrą Nowinę, naukę mogącą odnowić człowieka, uczącą właściwej 

postawy wobec Boga i ludzi.  

Tym, co odbudowuje zniszczoną przez grzech jedność miedzy ludźmi jest przede wszystkim miłość do 

Boga i bliźniego. Miłość do Boga polega na wypełnianiu Jego woli i przykazań. Jezus określił, kto jest Jego 

krewnym, słowami: „Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką" 

(Mt 12,50) (por. ks. Michał Kaszowski, Podstawy nauki Kościoła katolickiego w pytaniach i 

odpowiedziach...).  

   

ZAKOŃCZENIE  
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Tak więc, na koniec, gdy wspominamy 61. rocznicę Powstania Poznańskiego 1956 roku, pamiętajmy o tym, 

że uczestnikom tamtego protestu antykomunistycznego należy się nie tylko nasza pamięć, ale również 

pamięć przyszłych pokoleń Polaków. W sensie materialnym tę pamięć przechowują pomniki i rocznice. Czy 

jednak da się zachować tę pamięć w ludziach? Czy nie odejdzie ono w niepamięć razem ze śmiercią 

ostatnich uczestników tych wydarzeń? Byłby to dramat, bo przecież - w pewnym sensie - my zawdzięczamy 

tym ludziom nie tylko naszą wolność, ale również żywe pragnienie urzeczywistnienia bardziej 

sprawiedliwego ustroju społecznego.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Gościnność, 2.7.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Gościnność. XIII niedziela zwykła A (Wieleń - 2.7.2017)  

 

Witaj, która odradzasz tych, co są w grzechu poczęci,  

Witaj, przebaczenie niosąca dla wielu grzeszników,  

Witaj, odpędzająca tego, co dusze uwodzi,  

Witaj, któraś kąpielą obmywającą sumienia.  

(z Akatystu)  

   

I znów - jak co roku - przybywamy do Ciebie, Matko Jezusa i nasza Matko, do Twego wieleńskiego 

sanktuarium, aby tutaj odnowić i wzmocnić nasze siły duchowe. Aby od Ciebie uczyć się prawdziwie 

chrześcijańskiej postawy wobec ludzi i świata.  

   

W takim duchu wsłuchujemy się w dzisiejsze czytania liturgiczne, które sugerują nam rozważenie trzech 

spraw: gościnności okazanej prorokowi, gościnności okazywanej uczniom Chrystusa, i wreszcie gościnności 

okazywanej przez chrześcijan uchodźcom i migrantom.  

   

   

1. GOŚCINNOŚĆ OKAZANA ELIZEUSZOWI (2 Krl 4,8-11.14-16a) 

Na kartach Biblii możemy znaleźć różne prawa i opowiadania związane z tematem gościnności; z kwestią 

przyjmowania obcych ludzi do swojego domu. A chociaż w Starym Testamencie nie znajdziemy wprost 

technicznego terminu „gość", to znajdziemy tam inne, pokrewne wyrażenia (takie jak obcy, cudzoziemiec, 

przybysz, współosiadły, drugi, spoza Izraela, inny, obcokrajowiec). Co najważniejsze jednak to fakt, że aż 

36 razy w Biblii Hebrajskiej pojawia się nakaz miłowania cudzoziemca.  

   

W tej przestrzeni swoistym pierwowzorem starotestamentalnej gościnności staje się Abraham, przyjmujący 

trzech posłańców Bożych w pobliżu dębu Mamre (Rdz 18,1-33). On jest wzorem filoksenii, czyli przyjaźni 

wobec „obcych". W przybyłych do Mamre gościach patriarcha ten spotkał samego Boga i usłyszał Jego 
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przesłanie. Chrześcijanie - o czym świadczy starożytny typ ikony Rublowa - w trzech mężach 

przyjmowanych przez Abrahama, dostrzegli obecność trzech osób boskich.  

   

Do innego przykładu gościnności odwołuje się dzisiejsze opowiadanie związane z osobą proroka Elizeusza i 

pewną mieszkanką miejscowości Szunem, leżącej ok. 50 km na północ od Samarii. „Była tam kobieta 

bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć 

posiłek. [...] Powiedziała ona do swego męża: Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, 

który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego 

łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda".  

   

Warto przypomnieć, że ten sam temat został podjęty znacznie wcześniej, za czasów proroka Eliasza, który 

był nauczycielem Elizeusza. Można nawet powiedzieć, że w historii Eliasza został on jeszcze dosadniej 

uwypuklony. Tym razem bowiem nie idzie o bogatą kobietę, ale o wdowę żyjącą w skrajnej nędzy, niemal 

na progu śmierci głodowej. Również ona - pomimo swej tragicznej sytuacji - okazuje gościnność prorokowi. 

Gdy Eliasz przybył do Sarepty Sydońskiej, do kraju pogańskiego, spotkał tam wdowę, którą poprosił o 

kubek wody. „Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: ‘Weź, proszę, dla mnie i 

kromkę chleba!' Na to odrzekła: ‘Na życie Pana, Boga twego! Już nie mam pieczywa - tylko garść mąki w 

dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę 

sobie i memu synowi [strawę]. Zjemy to, a potem pomrzemy'.  

   

Eliasz zaś jej powiedział: ‘Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla 

mnie i przynieś mi! A sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: Dzban mąki nie 

wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię'. Poszła więc 

i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień" (1 Krl 17,11-15). 

Przyjęcie z wiarą słów „Boga Izraela" sprawiło, że - mimo początkowego oporu - zdecydowała się ona 

przyjąć Eliasza pod swój dach. Przyjmując zaś tego przybysza w gościnę, przyjęła sługę Słowa Bożego, 

które to Słowo nie tylko ocaliło jej życie i życie jej syna, ale zaczęło też inaczej kształtować jej przyszłość.  

   

Przy tym wszystkim jest to jednocześnie historia spotkania dwóch różnych religii. Tutaj Hebrajczyk zostaje 

przyjęty gościnnie przez pogankę, na co później zwróci uwagę Jezus: „Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów 

było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że 

wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w 

Sarepcie Syjońskiej" (Łk 4,25-26).  

   

W jednym i drugim przypadku (Eliasza i Elizeusza) gościnność została wynagrodzona. Pan Bóg za 

przyczyną Eliasza ocalił w czasie suszy życie wdowy oraz jej syna. Natomiast bogata kobieta (הִָׁשא  ,(ָהִלא ג 

której mąż był już stary, usłyszała od Elizeusza zapowiedź narodzin syna.  

   

Oczywiście, warto też zwrócić uwagę na to, że gościnność i obfita zapłata za nią nie jest w tej historii 

związana z przyjęciem przypadkowego gościa. Przyjętym pod dach został prorok, „święty mąż Boży" ( ָהיל

הָׁל ִִ דָאים    .(ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἅγιος οὗτος ;הֹו
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Motywacja postawy gościnności nawiązywała w Biblii zazwyczaj do faktu, że kiedyś Izraelici byli również 

obcymi w Egipcie: „Wy kochajcie cudzoziemca, bo sami byliście cudzoziemcami, byliście w ziemi 

egipskiej" (Pwt 10,19; por Kpł 19,34). Że Bóg miłuje „gości": „Bóg nie jest stronniczy ani przekupny. On 

broni sierot i wdów, kocha cudzoziemca, dając mu chleb i odzienie" (Pwt 10,18; Ps 146,9). „Gdy w waszym 

kraju osiedli się cudzoziemiec, nie będziecie go uciskać. Będziecie go traktować jak każdego mieszkającego 

tu Izraelitę i będziecie go miłować jak siebie samego..." (Kpł 19,33-34).  

   

Tej motywacji towarzyszyła czasami zachęta do zachowania zdrowego rozsądku, do zachowania czujności i 

świadomości zagrożeń, jakie mogą się wiązać z gościnnością: „Nie wprowadzaj do domu swego każdego 

człowieka, różnorodne są bowiem podstępy oszusta" (Syr 11,29). „Przyjmij do domu obcego, a wtrąci cię w 

zamieszanie i oddali cię od twoich bliskich" (Syr 11,29.34). Gościnność była więc zasadą generalną, której 

powinny towarzyszyć reguły ostrożności. Ich wyrazem jest arabskie pouczenie, aby gość cieszył się 

uprzywilejowanym statusem w twoim domu tylko trzy dni i cztery godziny. Mimo tego cierpiący Hiob 

wyzna: „Żaden przybysz nie nocował u mnie na dworze, moje drzwi stały się otworem dla wszystkich 

podróżnych" (Hi 31,32).  

   

2. GOŚCINNOŚĆ OKAZANA UCZNIOM CHRYSTUSA (Mt 10,37-42) 

Podczas gdy pierwsze z dzisiejszych czytań podjęło temat gościnności okazanej prorokowi, to spory 

fragment dzisiejszej Ewangelii mówi o gościnności okazywanej apostołom i uczniom Chrystusa. Całość 

dzisiejszej Ewangelii zawiera 10 obietnic Jezusowych rozpoczynających się od słowa: „kto..." Pięć z tych 

stwierdzeń dotyczy tematu gościnności świadczonej uczniom Jezusowym i nagrody za taką gościnność.  

   

„Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje;  

Kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.  

Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma.  

Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.  

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych (ενα των μικρων),  

dlatego że jest uczniem (εις ονομα μαθητου),  

zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody".  

   

Przyjęcie tych, którzy przychodzą w imię Jezusa: sprawiedliwych, proroków, czy nawet „jednego z tych 

najmniejszych, dlatego że jest uczniem", okazanie im szacunku i choćby najmniejszego gestu życzliwości, 

ma ogromną wartość i będzie źródłem wielkiej nagrody. Nagroda jaką przyobiecuje Jezus przewyższa o 

niebo nagrodę przekazana przez proroka Eliasza i Elizeusza. Zamiast życia, zdrowia i potomstwa, Pan Jezus 

przyznaje w nagrodę samego siebie, przyznaje w nagrodę Boga.  
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Według żydowskiego prawa bowiem posłaniec cieszył się tym samym szacunkiem co posyłający go, dlatego 

Jezus stwierdza: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie 

posłał" (Mt 10,40). W goszczonych osobach przyjmuje się Jezusa, a w Jezusie przyjmuje się Boga samego. 

„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili" (Mt 25,40). „Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i 

Mnie nie uczynili" (Mt 25,45).  

   

Bodajże najjaśniej chrześcijańską odpowiedź na postawiony przez Jezusa problem przedstawia Trzeci List 

św. Jana: „Ty, umiłowany, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym 

skądinąd. Oni to świadczyli o twej miłości wobec Kościoła; dobrze uczynisz zaopatrując ich na drogę 

zgodnie z wolą Boga. Przecież wyruszyli w drogę dla imienia Jego nie przyjmując niczego od pogan. 

Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy" (3 J 5-8).  

3. GOŚCINNOŚĆ OKAZANA UCHODŹCOM  

   

a. A teraz, po sprawie gościnności wobec proroka i apostołów, nasza gościnność wobec uchodźców i 

migrantów. W tej kwestii kierunek chrześcijaninowi ukazuje Jezus a nie postanowienia polityki, ekonomii 

czy kultury. Jezus zaś mówi: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem 

przybyszem, a przyjęliście Mnie.." (Mt 25,35).  

   

Wyjście naprzeciw temu Jezusowemu wezwaniu nie jest proste. W dzisiejszych czasach bowiem ruchy 

migracyjne wciąż się nasilają we wszystkich obszarach naszej planety. Uchodźcy i osoby uciekające ze 

swojej ojczyzny są wyzwaniem dla jednostek i społeczeństw, gdyż kwestionują ich tradycyjny sposób życia, 

a niekiedy naruszają horyzont kulturowy i społeczny, z którym się stykają. Coraz częściej ofiary przemocy i 

ubóstwa, porzucające swoje strony rodzinne, doznają zniewag ze strony handlarzy ludźmi na drodze do 

marzeń o lepszej przyszłości. Nawet jeżeli uda im się przeżyć nadużycia i przeciwności, to muszą potem 

liczyć się z rzeczywistością, w której gnieżdżą się podejrzenia i obawy. Na koniec nierzadko napotykają na 

brak jasnych i skutecznych przepisów prawnych, regulujących ich przyjęcie oraz zapewniających krótko lub 

długoterminowe formy integracji, z uwzględnieniem praw i obowiązków wszystkich" (por. Orędzie na 

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2016 r.).  

   

Nierzadko te ruchy migracyjne wzbudzają nieufność i wrogość, nawet we wspólnotach kościelnych, zanim 

jeszcze pozna się historie życia, prześladowań czy nędzy osób, których to dotyczy. W takim przypadku 

podejrzenia i uprzedzenia stają w sprzeczności z biblijnym przykazaniem, by przyjmować z szacunkiem i 

solidarnością przybysza będącego w potrzebie.  

Tak więc, z jednej strony w sumieniu odczuwamy wezwanie do tego, by konkretnie wypełniać przykazanie 

miłości, które pozostawił nam Jezus, kiedy utożsamiał się z obcym przybyszem, z człowiekiem cierpiącym, 

ze wszystkimi niewinnymi ofiarami przemocy i wyzysku. Z drugiej jednak, z powodu słabości naszej 

natury, doświadczamy pokusy zachowania roztropnego dystansu w stosunku do tych ludzi (por. Evangelii 

gaudium, 270).  
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Faktycznie, obecność migrantów i uchodźców staje się poważnym wyzwaniem dla wielu społeczeństw, 

które ich przyjmują. Muszą one stawiać czoło nowym realiom, które mogą okazać się niewygodne, jeśli nie 

będą należycie umotywowane, zorganizowane i regulowane. Jak to zrobić, by integracja stała się 

wzajemnym ubogaceniem, by otworzyła pozytywne szlaki wspólnotom i zapobiegała ryzyku dyskryminacji, 

rasizmu, skrajnego nacjonalizmu lub ksenofobii? (por. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 

2016 r.).  

   

b. Kościół radzi nam pokonywanie granic i przejścia od postawy obronnej, nacechowanej strachem, brakiem 

zainteresowania, tendencją do marginalizacji do postawy opartej na 'kulturze spotkania', jedynej, która 

potrafi budować świat bardziej sprawiedliwy i braterski (por. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i 

Uchodźcy 2014 r.).  

   

Na globalizację zjawiska migracji trzeba reagować globalizacją miłości i współdziałania, ażeby stworzyć 

migrantom bardziej humanitarne warunki. Zarazem należy wzmóc wysiłki, aby stworzyć warunki 

pozwalające na stopniowe eliminowanie przyczyn, które powodują, że całe społeczności opuszczają swoją 

rodzimą ziemię, zmuszane do tego przez wojny i nędzę, przy czym często pierwsze są przyczyną drugich 

(Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2015 rok).  

   

Migranci są naszymi braćmi i siostrami poszukującymi lepszego życia, z dala od ubóstwa, głodu, wyzysku i 

niesłusznego podziału zasobów naszej planety, które powinny być rozdzielone równo między wszystkich 

ludzi. A zresztą czyż nie jest pragnieniem każdego z nas poprawienie własnych warunków życiowych i 

osiągnięcie uczciwego i słusznego dobrobytu, który by mógł dzielić ze swoimi bliskimi?  

   

Nikt nie może udawać, że nie dotyczą go wyzwania wypływające z nowych form niewolnictwa, jakich 

dopuszczają się organizacje przestępcze, które sprzedają i kupują mężczyzn, kobiety i dzieci jako 

przymusowych pracowników w budownictwie, rolnictwie, rybołówstwie lub w innych dziedzinach rynku. 

Ileż dzieci nadal zmuszanych jest do wstępowania do zbrojnych ugrupowań, które robią z nich dzieci-

żołnierzy! Jak wiele osób pada ofiarą handlu organami, wykorzystywania seksualnego i przymusowego 

żebractwa! Od tych wynaturzonych przestępstw uciekają uchodźcy naszych czasów, którzy podnoszą głos w 

stronę Kościoła i wspólnoty ludzkiej z nadzieją, że i oni - dzięki wyciągniętym rękom osób ich 

przyjmujących - będą mogli zobaczyć oblicze Pana, którym jest „Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej 

pociechy" (2 Kor 1,3).  

   

Ważne jest, aby spojrzeć na migrantów nie tylko z punktu widzenia ich regularnego lub nieregularnego 

statusu, ale przede wszystkim jako na osoby, które mogą przyczynić się do dobrobytu i rozwoju wszystkich, 

zwłaszcza gdy z odpowiedzialnością przyjmują na siebie obowiązki względem tych, którzy ich przyjmują, 

gdy z wdzięcznością szanują dziedzictwo materialne i duchowe kraju przyjmującego, gdy są posłuszni jego 

prawom i wnoszą swój wkład w jego wydatki. Nie można jednak ograniczać migracji tylko do wymiarów 

politycznych i prawnych, do konsekwencji ekonomicznych i czystego współistnienia różnych kultur na tym 

samym terytorium. Są to aspekty uzupełniające ochronę i promocję osoby ludzkiej, kulturę spotkania 

narodów i jedności, gdzie Ewangelia miłosierdzia inspiruje i zachęca do podejmowania działań zdolnych 

odnawiać i przekształcać całą ludzkość (por. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2016 r.).  
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Ruchy migracyjne nabrały dziś tak wielkich rozmiarów, że tylko systematyczna i konkretna współpraca, w 

którą włączyłyby się państwa i organizacje międzynarodowe, może skutecznie je uregulować i nimi 

pokierować. W istocie, migracje domagają się reakcji wszystkich, nie tylko ze względu na zasięg tego 

zjawiska, ale także „z powodu problemów społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych i 

religijnych, jakie niosą, ze względu na dramatyczne wyzwania, jakie stawia przed społecznościami 

poszczególnych krajów i przed wspólnotą międzynarodową" (Caritas in veritate, 62).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

W tym momencie zakończmy nasze dzisiejsze rozważanie słowami modlitwy w intencji uchodźców i 

migrantów:  

Miłosierny Boże, spraw, aby uchodźcy i migranci,  

pozbawieni domu, rodziny i wszystkiego, co znajome,  

doświadczali Twej pełnej miłości obecności.  

Spraw, aby czuli, że towarzyszysz im, 

jak towarzyszyłeś Jezusowi, Maryi i Józefowi w wygnaniu do Egiptu.  

Prowadź ich do nowego domu i nowej nadziei. 

Otwórz nasze serca, abyśmy ich przyjęli  

jak nasze siostry i naszych braci,  

w twarzach których widzimy Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. 

Amen.  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Jesteśmy koroną Maryi, 6.7.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Jesteśmy koroną Maryi. Wyjście 83. Poznańskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną 

Górę (Katedra Poznańska - 6.07.2017).  

 

Księże Janie, Kapelanie Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki,  

Księże Rafale, Ojcze Duchowny Pielgrzymki, 

Księże Konradzie, kapelanie seniorze,  

Drodzy kapłani, przewodnicy grup, 

Klerycy, 

Członkowie służb liturgicznych, muzycznych, medycznych, porządkowych i logistycznych, 

Kochani Pielgrzymi,  

Drodzy rodzice, krewni i przyjaciele pielgrzymów, 

Uczestnicy Pielgrzymki Duchowej,  

Słuchacze Katolickiego Radia Emaus,  

   

Pielgrzymka to ważne wydarzenie w życiu chrześcijanina, przybierające w kolejnych epokach różne formy 

kulturowe. Jest ona „symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela: jest 
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praktyką czynnej ascezy i pokuty za ludzkie słabości, wyraża nieustanną czujność człowieka wobec własnej 

ułomności i przygotowuje go wewnętrznie do przemiany serca” (św. Jan Paweł II).  

 

1. PIELGRZYMOWANIE DO MIEJSC ZWIĄZANYCH Z HISTORIĄ ZBAWIENIA  

 

a. Tak też – w pewnym sensie – można traktować pierwszą pielgrzymkę w historii zbawienia związaną z 

Abrahamem. „Pan rzekł do Abrama: ‘Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci 

ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się 

błogosławieństwem. (...) Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi’ ” (Rdz 12,1-3). 

Gdy patriarcha - w Ur chaldejskim, w południowym Iraku - usłyszał te słowa, które kazało mu oderwać się 

od rodzinnej ziemi, od własnego ludu i w pewnym sensie od samego siebie, aby uczynić zeń przyszły lud 

Przymierza, ruszył w nieznane: Od tego momentu rozpoczyna się wielka wędrówka Ludu Bożego. Dziś do 

Abrahama odwołują się nie tylko ci, którzy pochodzą od niego w sensie fizycznym, lecz także niezliczone 

rzesze tych, którzy uważają się za jego potomstwo duchowe, ponieważ z taką samą wiarą i bezgraniczną 

ufnością przyjmują zbawczą inicjatywę Boga Wszechmogącego (por. Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu 

do miejsc związanych z historią zbawienia).  

 

Gdy Lud Przymierza osadzi się w Ziemi Obiecanej, celem pielgrzymowania stanie się świątynia 

jerozolimska, w której Bóg Izraela pragnął być czczony i spotykany. Jeszcze w czasach Pana Jezusa ku 

świątyni jerozolimskiej kierowały się oczy żydowskiego pielgrzyma, tam rodziła się jego radość, gdy 

docierał do miejsca, które Bóg ustanowił swoją siedzibę: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: 

‘Pójdziemy do domu Pańskiego!’ Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem” (Ps 122 [121],1-2).  

 

A potem następuje przełom; razem ze swoją śmiercią i zmartwychwstaniem sam Chrystus staje się nową 

„świątynią” (por. J 2,21), w której mieszka „Pełnia Bóstwa” (por. Kol 2,9). Od czasu Jego wstąpienia do 

nieba kult ma się oderwać od materialnych świątyń, aby stać się kultem „w Duchu i prawdzie” (J 4, 24).  

 

Po zmartwychwstaniu Pana, „świątynią” w Chrystusie staje się również Kościół (por. 1 Kor 3,17), a nawet 

każdy uczeń Chrystusa, w którym mieszka Duch Święty (por. 1 Kor 6,19; Rz 8,11).  

 

b. Ten właśnie Kościół - od najwcześniejszych czasów - rozpocznie swoją pielgrzymkę do miejsc 

związanych z życiem Jezusa i Jego rodziców. Pielgrzymkę do Ziemi Świętej, gdzie wszystko przypomina 

Jezusa. Podąża do Nazaretu, gdzie Maryja usłyszała słowa anielskiego pozdrowienia: „Bądź pozdrowiona, 

pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28). Tam odpowiedziała swoim „tak” i zgodziła się zostać Matką Zbawiciela. 

Tam gdzie miało miejsce Wcielenie, gdzie później Jezus wzrastał „w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u 

ludzi” (Łk 2,52).  

 

Kościół ten nawiedzać będzie także Betlejem, gdzie Chrystus przyszedł na świat a pasterze i mędrcy stali się 

głosem uwielbienia całej ludzkości. Gdzie po raz pierwszy usłyszano owo orędzie pokoju, ogłoszone przez 

aniołów, którego echo miało rozbrzmiewać przez wszystkie pokolenia aż do naszych czasów.  

 

Pielgrzymują chrześcijanie do Jerozolimy, do miejsc, w których Jezus oddał swoje życie, a później odzyskał 

je przez zmartwychwstanie, obdarzając nas swoim Duchem.  
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Iluż pielgrzymów, ilu świętych przemierzyło ten sam szlak w ciągu stuleci! Nawet wówczas, gdy 

okoliczności historyczne utrudniały pokojowy charakter pielgrzymowania do Ziemi Świętej - nadając mu 

kształt, który trudno było pogodzić z wizerunkiem Ukrzyżowanego - umysły bardziej świadomych 

chrześcijan kierowały się pragnieniem odnalezienia na tamtej ziemi żywej pamiątki Chrystusa (por. Jan 

Paweł II, List o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia).  

 

Jeszcze niedawno temu liczba pielgrzymów do Ziemi Świętej dochodziła do ok. 3,5 mln pątników rocznie. 

A ci, którzy tam pielgrzymowali mówią często, że ten czas zmienił ich życie, trudno im nawet wyrazić 

przeżywane przez nich szczęście. W ostatnim czasie liczba pielgrzymów w Ziemi Świętej niestety spada. 

Kustosz tego miejsca prosił niedawno, by nie zaniechać pielgrzymek, które dla mieszkańców Ziemi Świętej 

są świadectwem wiary i nadzieją na zachowanie ciągłości chrześcijaństwa.  

 

2. PIELGRZYMOWANIE NA JASNĄ GÓRĘ  

 

a. Dla Kościoła, który jest w Polsce – oprócz Ziemi Świętej - niezwykle ważnymi miejscami świętymi stały 

się sanktuaria maryjne. Są one dla nas „niczym kamienie milowe wskazujące drogę dzieciom Bożym 

wędrującym po ziemi”. Są wielkim darem Boga dla Kościoła w Polsce. W tych „oazach ducha” możemy 

odnaleźć klimat sprzyjający rozważaniu słowa Bożego i sprawowaniu sakramentów, zwłaszcza pokuty i 

Eucharystii. Można w nich przeżyć owocne doświadczenie wiary.  

 

Najbardziej odwiedzanym polskim sanktuarium maryjnym jest Jasna Góra. Jest to najpopularniejsze miejsce 

pielgrzymkowe w Polsce. W ciągu roku odwiedza je ok. 4 mln pielgrzymów, z czego ponad 130 tys. 

przybywa tam w pielgrzymkach pieszych. Być może także z tego powodu Polacy są postrzegani przez 

innych jako naród pielgrzymów. Tradycja pielgrzymowania na Jasną Górę zakorzeniła się jakoś w naszych 

genach. Jest to nasza narodowa tradycja, która najpełniejszy wyraz znajduje właśnie w lipcowych i 

sierpniowych tygodniach, gdy kolejne grupy z różnych stron Polski zdążają w jednym i tym samym 

kierunku; do Częstochowy.  

 

Pielgrzymi przybywają na Jasną Górę z różnym nastawieniem wewnętrznym. Wielu udaje się tam, aby 

przeżyć chwile intensywnej modlitwy i kontemplacji oraz głębokiej odnowy duchowej. Inni odwiedzają to 

sanktuarium sporadycznie, z okazji wielkich świąt. Jeszcze inni szukają tam wyłącznie odpoczynku, lub też 

udają się powodowani zainteresowaniami kulturalnymi lub zwykłą ciekawością.  

 

b. Wy także – drodzy pielgrzymi Archidiecezji Poznańskiej – nie wybieracie się tam z błahego powodu. 

Niektórzy z was byli tam już wiele razy. Wy udajecie się w drogę do waszej Matki Maryi z porywu 

własnego serca. Z pewnością jednak nie tylko o wasze uczucia tu idzie, bo miłość nie jest tylko uczuciem. 

Uczucia przychodzą i odchodzą. Uczucia mogą być cudowną iskrą rozniecającą, lecz nie są one pełnią 

miłości.  

 

Na Jasną Górę pociąga was osoba Maryi. Pociąga przede wszystkim z uwagi na wielką tajemnicą 

macierzyństwa. Bez spełnienia się tej tajemnicy nie ma człowieka, rodziny ani społeczeństwa, ani Kościoła. 

Od jej spełnienia zależała nie tylko rzeczywistość ludzka, ale również rzeczywistość boska. Cała historia 

Ludu Bożego rozpoczęła się przecież i mogła być kontynuowana tylko dzięki cudownemu macierzyństwu 

wielu kobiet izraelskich (Ewy, Sary, Anny, Elżbiety). A jednak – chociaż te kobiety wydały na świat 

wielkich ludzi (wojowników, sędziów, nazirejczyków i proroków, kapłanów i królów, a nawet stały się 
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matkami narodów) - to macierzyństwo Maryi przewyższyło je wszystkie, bo ona wydała na świat Tego, 

który był nie tylko człowiekiem, ale również Bogiem, który jest ponad wszystkim i ponad wszystkimi.  

 

Kapłanom prowadzącym grupy pielgrzymów warto w tym momencie przypomnieć słowa innego kapłana 

diecezjalnego, św. Jan z Avila, który – w zaskakujący sposób – porównuje służbę Maryi ze służbą kapłana. 

Wskazuje on na przewagę kapłana nad Maryją, której sam kapłan nie zawsze jest w pełni świadom. Ta 

przewaga polega na tym, że Maryja: „raz jeden dała Bogu istnienie ludzkie, a on [kapłan] czyni to za 

każdym razem, kiedy tylko zapragnie, spełniając to, co należy dla ważności konsekracji. Ona zrodziła 

Chrystusa poddanego cierpieniom, śmiertelnego, który przybył żyć w ubóstwie, pokorze i wzgardzie; oni 

konsekrują Chrystusa chwalebnego, jaśniejącego, nieśmiertelnego, niepodlegającego cierpieniu, który po 

ukończeniu czasu swej bolesnej pielgrzymki i obowiązku służby ludziom, wstąpił do niebios i króluje nad 

wszelkim stworzeniem, i jest uwielbiony i czczony przez wszystkich, a znajdując się na tronie tak wielkiego 

majestatu, przybywa zamknąć się w małej Hostii iw dłoniach kapłana poprzez słowa konsekracji; i tam, w 

krótkim okresie czasu, jakiego wymaga celebracja Mszy Świętej, spełniają się owe czcigodne słowa, w 

których słyszymy, jak Jozue polecił słońcu i księżycowi, by stanęły w miejscu, i tak się stało; gdyż Bóg 

posłuchał słowa człowieka,...” (św. Jan z Avila. Doktor Kościoła, Pisma do kapłanów, Poznań 2017, 141-

142). Pamiętajcie o tym, podczas pielgrzymkowych Eucharystii, i nie tylko wtedy, bo jest to tytuł do 

większego szacunku dla Eucharystii.  

 

Wy udajecie się na Jasną Górę, bo jesteście przekonani, że Maryja – z racji boskiego macierzyństwa i z racji 

swoich szczególnych łask i darów jest związana głęboko także z Kościołem (por. Redemptoris Mater, 42), 

tzn. jest związana również z wami. Jej pośrednictwo wobec nas trwa nadal. Ona - „dzięki swej 

macierzyńskiej miłości - opiekuje się braćmi swego Syna, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i 

niebezpieczeństwa, dopóki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny”. „Kościół od pierwszych 

wieków zawsze był przekonany, że Maryja ustawicznie wstawia się do Syna za Ludem Bożym. Dowodem 

tego jest prastara antyfona, która - z niewielkimi tylko zmianami - stanowi część modlitwy liturgicznej, 

używanej na Wschodzie i na Zachodzie: „Pod obronę Twego miłosierdzia uciekamy się, Boża Rodzicielko, 

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach, ale od zguby nas wybaw, o Ty, która sama jesteś 

błogosławiona” (Paweł VI, Signum magnum).  

 

Nie jest to jednocześnie jakieś li tylko ogólne macierzyństwo, dotyczące wszystkich dzieci Kościoła. 

Przeciwnie, „należy do istoty macierzyństwa, że odnosi się ono do osoby. Stanowi o nim ów zawsze jedyny 

i niepowtarzalny związek osób: matki z dzieckiem oraz dziecka z matką. Również, kiedy ta sama niewiasta 

jest matką wielu dzieci, jej osobisty stosunek do każdego z nich charakteryzuje macierzyństwo w samej jego 

istocie. Każde bowiem z dzieci jest zrodzone w sposób jedyny i niepowtarzalny, zarówno dla matki, jak dla 

dziecka. Każde też w sposób jedyny i niepowtarzalny jest ogarnięte tą macierzyńską miłością, na jakiej 

opiera się jego wychowanie i dojrzewanie w człowieczeństwie (por. Redemptoris Mater, 45).  

 

Idziecie do Częstochowy, ponieważ Maryja uczy was tego, że człowiek tym bardziej istnieje, im bardziej 

kocha. Maryjna służba miłości – rozumiana jako bezinteresowne bycie dla innych – staje się dla każdego 

pielgrzyma wzorem. Ona przekonuje nas, że my realizujemy się dzięki życiu „dla” bliźnich. A miłość nie 

żyje ideami, lecz relacją z osobą. Ona nie tylko przywraca sprawiedliwość i czyni dobro, ale nade wszystko 

przywraca samego człowieka człowiekowi.  

 

Maryja uczy was tego, że człowiek jest jednocześnie powołany do wolności, bo bez wolności nie ma 

miłości, nie ma darmowości i bezinteresowności. Bez miłości nie ma prawdziwej wolności, ponieważ nie 

odzwierciedla ona wtedy czystego obrazu Boga promieniującego miłością, jedynego prawdziwie wolnego, 

nie przymuszonego i nie zobowiązanego do tego, by kochać” (Bruno Forte).  
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c. W tym roku - w trzechsetny jubileusz koronacji obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej - Ojcowie Paulini 

zaprosili Polaków do osobliwego sposobu uczczenia Maryi; do „ukoronowania” jej naszym ewangelicznym 

sposobem życia. Temu celowi ma służyć 5 kolejnych kroków, do których nas zachęcają i które do tej pory 

wzbudziły spore zainteresowanie.  

 

Krok 1: Daj się zobaczyć Maryi 

 

Włóż w kopertę i prześlij na Jasną Górę twoje zdjęcie, lub zdjęcie twojej rodziny. Twoje zdjęcie zostanie 

umieszczone w Kaplicy Matki Bożej podczas modlitwy Apelu Jasnogórskiego a następnie w Sali Ojca 

Kordeckiego, abyś mógł je odnaleźć, gdy przybędziesz tutaj w pielgrzymce. Będzie to znak, że Twoje życie 

jest zapisane w Sercu Maryi! 

 

Krok 2: Złóż duchowy dar dla Maryi 

 

Prześlij nie tylko twoją fotografię, lecz na jej odwrocie napisz jaki duchowy dar pragniesz złożyć Matce 

Bożej. Ofiaruj Maryi coś najpiękniejszego – może to będzie spowiedź po wielu latach, pojednanie z kimś po 

długim konflikcie, postanowienie porzucenia uzależnień .., a może coś, co codziennie będzie cię 

motywować do nawrócenia (np. dziesiątkę różańca, czytanie Pisma Świętego, duchowa lektura...).  

 

Krok 3: Weź Maryję do siebie 

 

W odpowiedzi na Twój duchowy dar OO. Paulini prześlą ci wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, jako 

znak, że stałeś się diamentem w żywej Koronie Maryi.  

 

Krok 4: Skontaktuj się z Maryją 

 

Pobierz aplikację na smartphona, a codziennie będziesz otrzymywał z jasnej Góry myśl maryjną, która 

pozwoli ci nawiązać głębszą więź duchową z Matką Bożą.  

 

Krok 5: Zdobądź dla Maryi nowy „kontynent” 

 

Tym nowym kontynentem jest internet. Podbijmy Internet dla Maryi! Zbudujmy ogromną mozaikę Maryi 

Jasnogórskiej wysyłając swoje zdjęcia – tym razem - w formie elektronicznej wraz z darem duchowym dla 

naszej Matki. Ukończona mozaikę Ojcowie umieszczą ją na Wałach Jasnogórskich (od maja do lipca 2017 

roku).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

A zatem ruszajcie w drogę z Maryją, pamiętając o tym, że jesteście „koroną” Maryi. Ruszajcie prowadzeni 

wiarą i medytujcie czasami na pielgrzymim szlaku nad słowami tej pieśni:  

„Kto się za życia z Tobą nie połączy, 

Tęskniąc, nie szuka Twej świętej opieki, 

Ten i bez Ciebie to życie zakończy, 

Bez Ciebie będzie rozpaczać na wieki. 

 

Kto Cię nie uczci myślą, słowem, czynem, 

Za tym nie staniesz na sądzie w obronie! 

Kto gardzi Matką, ten gardzi i Synem, 

Kto gardzi światłem, w ciemnościach zatonie”. 

(Biedny kto Ciebie nie zna od powicia)  
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Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny, 15.8.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Ku szczytom nieba podąża. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny (Kodeń – 15.08.2017).  
 

W połowie sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Czcimy Matkę 

naszego Zbawiciela wzniesioną do samego nieba (Ap 12,1).  

 

Ku szczytom nieba podąża 

Maryja, jasna jutrzenka, 

Wspanialsza blaskiem od słońca 

I od księżyca piękniejsza  

(z hymnu na Godzinę Czytań uroczystości Wniebowzięcia)  

   

W Polsce ta uroczystość wiąże się ściśle z naszą historią, z rocznicą tzw. „Cudu nad Wisłą” (1920). Ten 

„Cud sierpniowy – jak mówi Pobóg-Malinowski - zrodził się pod opieką Boską, z męki samotnego Wodza i 

ze zbiorowego, krwawego, ofiarnego wysiłku żołnierza. Jest to istotnie cud niespożytej mocy ducha 

polskiego, która spętana w niewoli drzemała, a obudzona do życia piorunem spadła na ponawianą próbę 

narzucenia jarzma” (W. Pobóg-Malinowski).  

 

W takiej chwili warto rozważyć tajemnicę Wniebowzięcia Maryi, a zwłaszcza trzy związane z tą tajemnicą 

sprawy; najpierw pochodzenie tej tajemnicy, następnie - przyczynę Wniebowzięcia i wreszcie pochylić się 

nad naszą własną drogą ku niebu.  

 

1. POCHODZENIE PRAWDY O WNIEBOWZIĘCIU  

 

Aby nieco głębiej zrozumienie tajemnicę Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, należy - po pierwsze - 

przyjrzeć się pochodzeniu tej prawdy. Próżno jej szukać wprost na kartach Nowego Testamentu, ale jest ona 

dość szeroko obecna w tradycji starożytnych Kościołów Bliskiego Wschodu. Źródła tej prawdy pochodzą z 

różnych szkół teologicznych (gnostyckich, monofizyckich, itd.) i z różnego czasu. Chociaż różnią się one w 

szczegółach, to jednak zgadzają się w opisie podstawowych części składowych tego wydarzenia (a więc 

najpierw „zaśnięcie”, czyli śmierć Maryi, następnie Jej pogrzeb, wskrzeszenie Maryi i Jej Wniebowzięcie).  

 

a. „zaśnięcie” /koimesis  

 

Początkowym elementem składowym tej tajemnicy jest „zaśnięcie”, czyli śmierć Maryi. Do swojej śmierci 

Maryja była przygotowana, bo została o niej poinformowana wcześniej przez „wielkiego anioła” (Transitus 

R, czyi Opowieść Jana Teologa o uśnięciu świętej Bogurodzicy, II). Maryja przygotowywała się do tego 

wydarzenia z głęboką wiarą i radością, dowiedziawszy się, że sam Chrystus przybędzie po jej duszę 

(Transitus R.., XII).  

 

Działo się to w drugim roku po wniebowstąpieniu Chrystusa (Transitus Melitona z Sardes, II,1.3). Najpierw 

- na wieść o bliskim odejściu Matki Zbawiciela - do Jerozolimy przybyli apostołowie, z wyjątkiem 

Tomasza, który, podobnie jak w dniu Jezusowego zmartwychwstania, znowu nie zdążył na czas. Pod 
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dłuższej rozmowie i modlitwie z apostołami, Maryja położyła się na swoim łożu.  

 

I tak – w niedzielę, dnia 15 sierpnia – kiedy nadeszła godzina trzecia (czyli nasza godz. 9.00 rano) zstąpił 

Chrystus wraz z Michałem i Gabrielem oraz mnóstwem aniołów. „Pan ją pozdrowił, wziął świętą jej duszę, 

oddał w ręce Michała, a otoczył ją pieluszkami, których blask zaiste, był nie do opisania. My natomiast, 

apostołowie, ujrzeliśmy duszę Maryi, którą przekazał w ręce Michała, a miała ona doskonałą formę 

człowieczą, tyle że nie miała kształtu ani kobiety, ani mężczyzny, a jedynie była obdarzona podobieństwem 

wszelkiego ciała, a blask jej był siedmiokroć większy [od słońca]” (Transitus R, XXXV). W ten sposób 

„została wzięta dusza błogosławionej Maryi i została złożona w raju, dnia piętnastego miesiąca sierpnia” 

(Zakończenie RKPS. Lat. Nr 3550 Bibl. Nation. Paris, 7).  

 

Ten moment – bodajże najpiękniej – ilustruje wspaniała, starożytna mozaika znajdująca się na łuku 

tęczowym bazyliki Matki Boskiej Większej w Rzymie, inspirowana przez wschodnią ikonę „Zaśnięcia 

Maryi”. Przedstawia ona apostołów zgromadzonych wokół śmiertelnego łoża Maryi. Przy łożu stoi Jezus, 

trzymając w ramionach duszę Maryi w postaci maleńkiego dziecka owiniętego w pieluszki, na chwilę przed 

przeniesieniem duszy do raju. Ta, która kiedyś zawinęła w pieluszki narodzonego z Niej Syna Bożego (por. 

Łk 2,7), sama została zawinięta w pieluszki zanim jej dusza została przeniesiona do nieba.  

 

c. pogrzeb  

 

Kiedy już dusza Maryi została przekazana w ręce archanioła Michała, Chrystus nakazał Piotrowi troskę o 

ciało Maryi: „Wyjdź z prawej strony miasta, a znajdziesz grób nowy: w nim złóż Jej ciało i pozostańcie przy 

Niej, dopóki was nie zawołam” (Transitus R, XXXVI). Złożono więc ciało Maryi na marach, i apostołowie 

ponieśli je z Góry Syjon do Doliny Jozafata, do nowego grobowca, potem zamknęli grób i „zasiedli razem 

oczekując na Pana, jak im nakazał” (Transitus R, XLV).  

 

b. wskrzeszenie  

 

Opowieść Jana teologa dodaje w tym momencie: „I oto olejek o drogocennej woni wypłynął z świętego 

grobowca władczyni naszej, Bogurodzicy. I poprzez trzy dni słyszano głosy niewidzialnych aniołów, którzy 

chwalili Chrystusa..., a gdy wypełnił się trzeci dzień, zamilkły głosy, z tego więc poznali wszyscy, że 

drogocenne jej ciało zostało przeniesione do raju” (Opowieść Jana Teologa o uśnięciu świętej Bogurodzicy, 

XLVIII).  

   

Bardziej szczegółową wersję znajdziemy w piśmie zwanym Transitus Melitona z Sardes, który powie: „Oto 

Michał archanioł odwalił kamień od wejścia do grobu, i rzekł Pan: ‘Przyjaciółko moja i bliska moja, która 

nie znalazłaś zepsucia przez współżycie, nie będziesz cierpiała rozkładu ciała w grobie’. I natychmiast 

zmartwychwstała Maryja z grobu i błogosławiła Pana” (Transitus Melitona z Sardes, XVI,1-2). Na tym 

wydarzeniu kończą się teksty pewnej części tradycji.  

 

c. Wniebowzięcie  

 

Inne pisma kontynuują tę historię – i podobnie jak Transitus Józefa z Arymatei – nie zatrzymując się na 

samym tylko fakcie zmartwychwstania Maryi, lecz wspominają też o tym, co wydarzyło się później. Gdy 
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apostołowie z wielką czcią złożyli ciało Maryi w grobowcu: „natychmiast zabłysła wokół nich światłość z 

nieba, a gdy padli na ziemię, święte ciało zostało przez aniołów wzięte do nieba” (Transitus Józefa z 

Arymatei, XVI).  

 

Bardzie detaliczne teksty wspominają modlitwę apostołów przy grobie i ich rozmowy o wierze, podczas 

których ponownie przybył Chrystus – z Michałem i Gabrielem – i rozkazał Michałowi wziąć ciało Maryi na 

chmurę i złożyć je w raju, na wschodzie (Transitus R, XLVII). Gdy aniołowie zbliżyli się do raju, „złożyli 

ciało Maryi po drzewem życia. I przyniósł Michał jej świętą duszę i złożył ją w Jej ciele” (Transitus R, 

XLVIII). Stało się to dnia 18 sierpnia.  

 

Sam moment Wniebowzięcia został dopełniony relacją naocznego świadka, apostoła Tomasza: „Tomasz 

niespodziewanie został przywiedziony na Górę Oliwną i ujrzał jak najświętsze ciało dążyło do nieba […]. 

Wtedy przepaska, którą opasali apostołowie najświętsze ciało została zrzucona z nieba błogosławionemu 

Tomaszowi. Podniósł ją, ucałował i składając Bogu dzięki, ponownie udał się do Doliny Jozafata” 

(Transitus Józefa z Arymatei, XVII). Zastał tam jeszcze czuwających apostołów, których zapytał: „‘Gdzie 

złożyliście jej ciało?’ Oni wskazali palcem grób. On zaś rzekł: ‘Nie ma tam ciała zwanego 

najświętszym’....Wtedy prawie już zagniewani przystąpili do grobu, który był na nowo wykuty w skale, 

podnieśli kamień, ale gdy nie znaleźli ciała, nie wiedzieli, co rzec, bo przekonały ich słowa Tomasza” 

(Transitus Józefa z Arymatei, XIX).  

 

I tak się kończy sama historia Wniebowzięcia Maryi z duszą i ciałem do nieba. Medytując nad tymi 

starożytnymi relacjami o Zmartwychwstaniu i Wniebowzięciu Maryi bez trudu zauważymy występujące w 

nich duże podobieństwo do ewangelijnych relacji o Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu Chrystusa. 

Inaczej mówiąc, Wskrzeszenie i Wniebowzięcie Matki jest jakby późniejszym echem Zmartwychwstania i 

Wniebowstąpienia jej Syna.  

 

Tak więc, chociaż Nowy Testament zachowuje pełną szacunku ciszę na temat końca ziemskiego życia 

Maryi, to jednak ta prawda jest również - w sposób pośredni - obecna w Ewangeliach, które zawsze ukazują 

Najświętszą Maryję Pannę jako doskonale zjednoczoną z osobą i z dziełem Zbawiciela. Z tego zaś - w 

naturalny sposób – wynika Jej udział w chwale niebiańskiej. Tajemnica przejścia Jej Syna do nieba, zostaje 

dopełniona przez chwalebne przejście do nieba Jego Matki.  

 

2. PRZYCZYNY WNIEBOWZIĘCIA  

 

Drugą sprawą są przyczyny Wniebowzięcia. Dlaczego Pan Jezus uczcił swoją Matkę w taki sposób, w jaki 

nie uczcił żadnego innego człowieka? Co było przyczyną Wniebowzięcia Maryi?  

 

Pierwszą przyczyną tego faktu była wiara Maryi. To wiara stała u początku Jej wielkości i wyniesienia. 

„Błogosławiona [jest], która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana”.  

 

Drugą przyczyną było jej Niepokalane Poczęcie. Skoro Matka Chrystusa była poczęta bez grzechu, to w 

konsekwencji nie podlegała też prawu śmierci, śmierć bowiem jest skutkiem grzechu pierworodnego. 

Dlatego też św. Efrem Syryjczyk opisuje Maryję jako ideał piękna: „Jest Ona święta w swym ciele, piękna 

w swym duchu, przejrzysta w swych myślach, szczera w swojej inteligencji, doskonała w swych uczuciach, 
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czysta, wytrwała w swych postanowieniach, niepokalana w swoim sercu, nadzwyczajna, pełna wszelkich 

cnót” (Hymny do Dziewicy Maryi 1,4).  

 

Trzecią przyczyną Wniebowzięcia było Boże macierzyństwo Maryi. Jej ciało zostało w szczególny sposób 

uświęcone, bo Maryja poczęła, nosiła w swoim łonie i wydała na świat Syna Bożego. Jan Damasceński 

argumentuje: „Wypadało, aby Ta, która w swym łonie nosiła Stwórcę, gdy był Dzieckiem, została przyjęta 

do boskich przybytków” (Homilia II o Zaśnięciu, 14). „Niemożliwym było, aby Twoje ciało - to naczynie 

godne Boga - w proch się rozsypało po śmierci” (św. German, patriarcha Konstantynopola). Słowa św. 

Pawła - „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20) – do nikogo innego nie odnoszą 

się w taki sposób, w jaki odnoszą się one do Maryi. Chrystus - którego ciało Bóg zachował od zepsucia - 

chciał zachować od skażenia również ciało swojej Matki, pragnął, by Wniebowzięcie było logicznym 

zwieńczeniem Jej macierzyństwa.  

 

Czwartą przyczyną było całe życie Maryi, najściślej zjednoczone ze swoim Synem. „Matka i Syn są głęboko 

zjednoczeni w walce z piekielnym wrogiem, aż do całkowitego zwycięstwa nad nim. Wyrazem tego jest w 

szczególności przezwyciężenie grzechu i śmierci, a zatem pokonanie tych wrogów, których św. Paweł 

wymienia zawsze razem (por. Rz 5,12.15-21; 1 Kor 15,21-26). Dlatego - tak jak chwalebne 

Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Chrystusa było ostatecznym znakiem tego zwycięstwa – tak też 

uwielbienie Maryi stanowi ostateczne potwierdzenie Jej pełnej solidarności z Synem, zarówno w walce, jak 

i w zwycięstwie (por. Benedykt XVI, Światło Maryi rzuca blask na dzieje całej ludzkości. Rozważanie 

przed modlitwą ‘Anioł Pański’. Castel Gandolfo - 15.08.2007).  

 

3. NASZA DROGA DO NIEBA 
 

Wreszcie trzecia i ostatnia kwestia to nasza osobista droga do nieba. 

 

a. Na tej drodze nie jesteśmy sami. Wspiera nas na niej Maryja. „Ta, którą ukrzyżowany Jezus dał za Matkę 

umiłowanemu uczniowi (por. J 19, 26-27), jest teraz po macierzyńsku obecna w sercu Kościoła, stoi u boku 

każdego z uczniów swojego Syna i w szczególny sposób uczestniczy w odwiecznym wstawiennictwie 

Chrystusa za zbawienie świata” (Jan Paweł II, Duch Święty, On was wszystkiego nauczy (J 14, 26). Orędzie 

Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji XIII Światowego Dnia Młodzieży).  

 

Maryja towarzyszy z nieba Ludowi Bożemu i jaśnieje jako nowa Ewa, która unicestwiła winę pierwszej 

Ewy. Pisze św. German patriarcha Konstantynopola: „Czyż mogło się zdarzyć, Najświętsza Matko Boża, 

żeby niebo i ziemia czuły się zaszczycone Twoją obecnością, a Ty żebyś przez swe odejście pozostawiła 

ludzi pozbawionych Twojej opieki? Nie. Jest to rzecz nie do pomyślenia. Podobnie bowiem jak wtedy, gdy 

byłaś w świecie, nie czułaś jako obcych spraw nieba, tak również po odejściu z tego świata nie 

zrezygnowałaś bynajmniej z możliwości komunikowania w duchu z ludźmi” (św. German, In SS. Deiparae 

dormitionem). 

 

Tak więc Maryja Wniebowzięta nie zapomina o nas, swoich duchowych dzieciach. „Dzięki macierzyńskiej 

miłości opiekuje się braćmi swego Syna, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na niebezpieczeństwa i 

trudy, dopóki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny” (Lumen gentium, 62). Jako jasna gwiazda 

wskazuje nam drogę do ojczyzny niebieskiej i upewnia nas, że dotrzemy tam, jeśli tylko - z żywą wiarą, 

niezłomną nadzieją i gorliwą miłością – będziemy faktycznie poszukiwać „rzeczy z wysoka”. 

 

„Od rana prawdy stawszy się kołyską, 

Gdy, męką Syna nad śmierć wyniesiona, 

Wężowi głowę ty potarłaś śliską. 

Współ-wszechmoc bierzesz tam, w niebo- niesiona, 
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I wciąż rozrzewniasz się nad planetami... 

Można, Łaskawa i Błogosławiona, 

Módl się za nami” 

(C.K. Norwid, Do Najświętszej Panny Marii. Litania).  

 

b. Tak więc, Wniebowzięcie nie odnosi się tylko do Maryi, ono dotyczy także każdego z nas, ukazuje nam 

bowiem nasze przeznaczenie. W Maryi dostrzegamy tę rzeczywistość chwały, do której jest powołany 

każdy z nas i cały Kościół.  

   

Z tego powodu dzisiejsza uroczystość przynosi nam wszystkim nadzieję i radość, „W Maryi widzimy 

bowiem cel, do którego zmierzają ci wszyscy, którzy potrafią związać swoje życie z życiem Jezusa, którzy 

potrafią iść za Nim tak, jak szła Maryja. To święto mówi więc o naszej przyszłości, mówi, że my również 

staniemy u boku Jezusa w radości Boga, i jest dla nas zachętą, abyśmy byli odważni, abyśmy wierzyli, że 

moc zmartwychwstania Chrystusa może działać także w nas i uczynić nas mężczyznami i kobietami, którzy 

starają się żyć codziennie jakby już zmartwychwstali, wnosząc światło dobra w ciemności zła istniejącego w 

świecie” (Benedykt XVI, Wniebowzięcie Maryi ukazuje cel, do którego zmierzamy wszyscy. Rozważanie 

przed modlitwą ‘Anioł Pański’, Castel Gandolfo – 15.08.2011). Tak,  

Wniebowzięcie Maryi pobudza nas do pomyślenia o licznych dzisiejszych bolesnych sytuacjach, zwłaszcza 

o kobietach przytłoczonych ciężarem życia i dramatem przemocy, o kobietach niewolnicach arogancji 

możnych, o kobietach zmuszonych ulegać ciałem i duchem pożądliwości mężczyzn. Oby jak najszybciej 

nastał dla nich początek życia w pokoju, sprawiedliwości, miłości, w oczekiwaniu na dzień, kiedy 

ostatecznie poczują, że ujmują je dłonie, które ich nie upokarzają, ale z czułością je podnoszą i prowadzą na 

drogę życia, aż do nieba (por. Papież Franciszek, Maryja pierwsza została wzięta do nieba. Rozważanie 

przed modlitwą ‘Anioł Pański 15.08.2016). 

Ale najpoważniejszy kryzys jaki przeżywa nasz świat, jaki przeżywa Polska, nie ma charakteru 

gospodarczego czy politycznego, lecz ma charakter duchowy. Jest to odrzucenie Boga przejawiające się 

dzisiaj w wielu wymiarach życia: w polityce, gospodarce, kulturze, nauce i technice. Tymczasem bez Boga 

jesteśmy niczym. Prawdziwe rozwiązanie znajduje się w Bogu, który jest rzeczywistym fundamentem 

świata (kard Sarah).  

 

Z tego wszystkiego zdawała sobie sprawę Maryja, do tego stopnia zjednoczona z Bogiem, że Słowo Boga 

przyjęło w niej kształt Ciała; Słowo Ciałem się stało. Niech ono w podobny sposób, choć nie analogiczny, 

stanie się ciałem również w nas.  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Dlatego na koniec zwróćmy się do Maryi słowami świętego Bernarda: „Prosimy Cię, o Błogosławiona, ze 

względu na łaskę, jaką znalazłaś, ze względu na przywileje, na jakie zasłużyłaś, ze względu na Miłosierdzie, 

które zrodziłaś, spraw, aby Ten, który za Twoim pośrednictwem raczył stać się uczestnikiem naszej nędzy i 

słabości, dzięki Twojej modlitwie uczynił nas uczestnikami swoich łask, swojego błogosławieństwa i 

wiecznej chwały, Jezus Chrystus, Twój Syn, nasz Pan, który jest ponad wszystkimi rzeczami, Bóg 

błogosławiony na wieki wieków” (Benedykt XVI, Życie Maryi i każdego chrześcijanina jest pójściem ‘z 

pośpiechem’ za Jezusem. Msza św. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15.08.2009). 

Amen.  

List Arcybiskupa Poznańskiego, 75. rocznica męczeńskiej śmierci bł. Piątki 

Poznańskiej, 18.8.2017  
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List Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z okazji 75. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Piątki 

Poznańskiej. 
 

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia, 

Drodzy Archidiecezjanie!  

 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam, jak ważna w życiu człowieka jest głęboka wiara. Kobieta kananejska, 

prosząca Jezusa o uwolnienie córki od nękania przez złego ducha, słyszy w odpowiedzi pełne uznania słowa 

Zbawiciela: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara!”. Dzięki wierze jej prośba została wysłuchana. Panu 

Bogu podoba się bowiem wytrwała wiara, która pozostaje niezłomna mimo przeciwności. Wiara jest 

ogromnym bogactwem. Stanowi siłę, która dzięki Bożej łasce może przemieniać nasze życie. Jakże wielu 

wyznawców Chrystusa wykazało się taką właśnie wiarą! Stanowią oni dla nas wzór do naśladowania i 

inspirację do działania.  

   

Wśród świetlanych świadków wiary nie brakuje także osób z naszej archidiecezji. W dniu dzisiejszym 

pragnę wspomnieć pięciu młodych poznaniaków, błogosławionych wychowanków salezjańskiego oratorium 

z ulicy Wronieckiej: Czesława Jóźwiaka, Edwarda Klinika, Franciszka Kęsego, Edwarda Kaźmierskiego i 

Jarogniewa Wojciechowskiego – powszechnie nazywanych Piątką Poznańską. Za kilka dni, 24 sierpnia, 

przypadnie 75. rocznica ich męczeńskiej śmierci. Gdy umierali, najmłodszy z nich miał dziewiętnaście lat, 

najstarszy – dwadzieścia trzy. 13 czerwca 1999 roku św. Jan Paweł II wyniósł ich do chwały ołtarzy.  

 

Wszyscy oni byli wychowankami salezjańskiego Oratorium. Oratorium było rodzajem świetlicy, gdzie 

chłopcy mogli przyjść i brać udział w ciekawych zajęciach sportowych, rekreacyjnych, muzycznych, 

teatralnych i religijnych. To tam od najmłodszych lat uczęszczali przyszli błogosławieni. Tam jako 

ministranci nauczyli się troski o głębokie przeżywanie Eucharystii i sakramentu pojednania, nabożeństwa do 

Maryi Wspomożycielki, odmawiania różańca oraz modlitwy prostej, radosnej i przepełnionej śpiewem. 

Naturalne połączenie modlitwy, zabawy, nauki i klimatu rodzinnego stanowiło wartościowe środowisko 

wychowawcze zgodne z ideałami św. Jana Bosko.  

 

Lata młodości wychowanków oratorium zostały brutalnie przerwane przez wybuch II wojny światowej. 

Młodzieńcy natychmiast postanowili stanąć w obronie Ojczyzny. Przekazany przez ks. Bosko ideał 

„uczciwego obywatela i dobrego chrześcijanina” zaowocował bardzo konkretnie w ich życiu. Z początkiem 

roku 1940 wstąpili oni do Narodowej Organizacji Bojowej, chcąc czynnie włączyć się w działalność 

konspiracyjną. Działali w małych pięcioosobowych grupach. Jedną z nich stanowili właśnie Czesław, 

Edward, Franciszek, Edward i Jarogniew. Grupa szybko została jednak zdekonspirowana, a jej członkowie 

aresztowani przez gestapo. Pierwszy z nich, Edward Klinik, ujęty został przy Drodze Dębińskiej, w pobliżu 

miejsca, gdzie obecnie buduje się kościół pw. Błogosławionej Piątki. Jego los rychło podzielili pozostali. 

Rozpoczęła się ich więzienna droga krzyżowa, trwająca prawie dwa lata. W tym czasie aresztu dojrzewali 

jako ludzie i jako chrześcijanie. Ich wiara została umocniona i oczyszczona. W więziennej celi byli wierni 

codziennym modlitwom, różańcowi, przeżywaniu świąt. Stali się dla wielu więźniów przykładem radosnego 

znoszenia trudnych warunków. Dawali innym nadzieję, pomagali im i wspierali siebie nawzajem. W ten 

sposób ukazywali moc płynącą z wiary. W jednym z więziennych grypsów bł. Edward Kaźmierski napisał: 

„Jakaż siła ta nasza wiara! Są tacy ludzie tutaj, którzy w nic nie wierzą. Jakże dla nich straszna ta niewola. 

Słychać tam tylko przekleństwa i złorzeczenia. A u tych, co mają wiarę – spokój, a zamiast przekleństw – 

szczera radość. Bo Bóg w biedzie także radość zsyła”.  

 

Nasi męczennicy wspaniałe świadectwo złożyli w dniu śmierci. Odbyli spowiedź, przyjęli Komunię świętą, 
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modlili się wspólnie i napisali listy spod gilotyny. Listy te są niezwykle przejmujące i stanowią ich swoisty 

testament. Słowa zapisane w więziennej celi pokazują, co myśleli, czuli i jak przeżywali ostatnią godzinę na 

tej ziemi. Odsłaniają także dużo więcej, bo są efektem gruntownych przemyśleń i wewnętrznej pracy, którą 

wykonali podczas dwuletnich rekolekcji w niewoli. Ukazują one przemianę beztroskich chłopców z 

Wronieckiej w prawdziwych mężczyzn i uczniów Chrystusa, którzy zderzając się z najtrudniejszymi 

próbami, zachowali się, jak trzeba. Przelali na papier głębię ducha, ogromny spokój, siłę wiary i 

wdzięczność. Bł. Franciszek Kęsy pisał tuż przed śmiercią: „Moi Najukochańsi Rodzice i Rodzeństwo! 

Nadeszła chwila pożegnania się z Wami i to właśnie w dniu 24 sierpnia, dzień Maryi Wspomożycielki 

Wiernych. Och, jaka to radość dla mnie, że już odchodzę z tego świata i to tak, jak powinien umierać każdy. 

Byłem właśnie przed chwilą u spowiedzi świętej, za chwilę zostanę posilony Najświętszym Sakramentem. 

Bóg Dobry bierze mnie do siebie. Nie żałuję, że w tak młodym wieku schodzę z tego świata. Teraz jestem w 

stanie łaski, a nie wiem, czy później byłbym wierny mym przyrzeczeniom Bogu oddanym. Kochani Rodzice 

i Rodzeństwo, bardzo Was przepraszam raz jeszcze z całego serca za wszystko złe i żałuję za wszystko z 

całego serca, przebaczcie mi, idę do nieba. Do zobaczenia, tam w Niebie będę prosił Boga. Właśnie 

przyjąłem Najświętszy Sakrament. Módlcie się czasem za mnie. Zostańcie z Bogiem. Wasz syn Franek. Już 

idę. Bardzo przepraszam za wszystko”.  

 

Ks. Franz Bӓnsch, niemiecki oblat, który towarzyszył młodym męczennikom w ostatnich chwilach ich 

życia, został poproszony, by podczas egzekucji trzymał uniesiony swój zakonny krzyż. Kapłan ten 

zaświadczył: „przeszli do wieczności ludzie święci”. 

Drodzy Siostry i Bracia!  

 

Dziś, po siedemdziesięciu pięciu latach od tamtej chwili, zachęcam Was do lepszego poznania naszych 

młodych męczenników. Miejscem szczególnie związanym z Piątką Poznańską pozostaje kościół Matki 

Bożej Wspomożenia Wiernych na ul. Wronieckiej. W poznańskim muzeum w Forcie VII można obejrzeć 

wystawę poświęconą naszym błogosławionym. Żywym dowodem kultu jest też wspólnota parafialna i 

wspomniany budujący się kościół pw. Błogosławionej Piątki na poznańskim Dębcu, jak również 

obchodzący w tym roku 10-lecie swej działalności Zespół Szkół Salezjańskich na Ratajach, któremu także 

patronują Błogosławieni Oratorianie. Ponadto w Dreźnie można odwiedzić miejsce ich stracenia, parafię, w 

której przechowywany jest krzyż, na który patrzyli umierając oraz odwiedzić cmentarz, na którym zostali 

pochowani w zbiorowej mogile. Ich postacie są wspomniane w Muzeum Powstania Warszawskiego, a w 

kaplicy poświęconej męczennikom II wojny światowej łatwo można odnaleźć ich wizerunek.  

 

Możemy być dumni, że na naszej ziemi urodzili się i wychowali się tak wspaniali ludzie. Przez modlitwę za 

ich przyczyną oraz odwiedzanie miejsc związanych z ich życiem podziwiajmy piękno ich postaci i szerzymy 

ich kult. Pokazali nam oni bowiem, jak można żyć radośnie po chrześcijańsku i być wiernym Bogu i 

Ojczyźnie do końca.  

 

Przez wstawiennictwo młodych poznańskich męczenników prośmy dobrego Boga w intencji naszej 

Ojczyzny i wszystkich Polaków. Módlmy się też za rodziny, z wszystkimi blaskami i cieniami ich 

codzienności. Orędownictwu Błogosławionej Piątki polecajmy zwłaszcza młodzież i dzieci, którzy 

niebawem rozpoczną nowy rok szkolny – aby dobrze wykorzystali czas ofiarowany przez Boga na 

zdobywania wiedzy, umacniania ducha oraz kształtowania życia według Bożych zasad. Błogosławionym 

Czesławowi, Edwardowi, Franciszkowi, Edwardowi i Jarogniewowi powierzajmy także w sposób 

szczególny dzieło przekazu wiary młodemu pokoleniu – aby starsi potrafili zapalać wiarą młodych, a 

młodzi, by nie bali otwierać się na piękno i wymagania, jakie niesie ze sobą wiara. Proszę ponadto o gorącą 

modlitwę, aby przykład ludzi oddających swoje życie Bogu, pobudził także i dzisiaj wiele młodych i 

radosnych serc do oddania się Bogu i drugiemu człowiekowi w kapłaństwie i życiu konsekrowanym.  



1943 
 

 

Dziękując Opatrzności, która w każdym miejscu i czasie wzbudza w Kościele swoich świętych, modlę się za 

Was wszystkich, Umiłowani Siostry i Bracia, przedstawiając Bogu wszystkie Wasze troski i strapienia, 

radości i prace. Proszę, aby Wasza wiara nie ustawała, ale każdego dnia wzrastała ku prawdziwej świętości.  

 

Na codzienne trudy udzielam Wam z serca pasterskiego błogosławieństwa.  

 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Wspólnota odkupionych grzeszników, 18.8.2017 

Abp Stanisław Gądecki. Wspólnota odkupionych grzeszników. 15. rocznica beatyfikacji siostry Sancji i 

80. rocznica wznowienia parafii pw. św. Rocha (Poznań, kościół pw. św. Rocha – 18.8.2017).  
 

W dniu dzisiejszym dziękujemy Bogu za świadectwo życia i wiary błogosławionej siostry Sancji w 15-ą 

rocznicę jej beatyfikacji oraz prosimy o błogosławieństwo dla wspólnoty parafialnej w 80-ą rocznicę 

wznowienia parafii pw. św. Rocha w Poznaniu.  

   

1. BŁ. SANCJA  
 

Błogosławiona Sancja – z domu Janina Szymkowiak urodziła się 10 lipca 1910 roku w Możdżanowie koło 

Ostrowa Wielkopolskiego. Z rodzinnego domu wyniosła silną wiarę, zasady moralne i gorącą miłość do 

ojczyzny.  

 

Z tą wiarą - po ukończeniu gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim - podjęła w 1929 roku studia z dziedziny 

romanistyki na Uniwersytecie Poznańskim. W tym czasie codziennie uczestniczyła we Mszy św. i 

przyjmowała Komunię św. W 1934 roku uzyskała absolutorium i wyjechała do Francji, gdzie zamieszkała u 

sióstr oblatek. Jej udział w pielgrzymce do Lourdes zadecydował o odkryciu powołania zakonnego. 

Wstąpiła do sióstr oblatek i rozpoczęła tam wstępną formację w postulacie, ale na usilne prośby rodziców 

wróciła po kilku miesiącach do Polski.  

 

Po powrocie zetknęła się w Poznaniu z siostrami serafitkami i w roku 1936 wstąpiła do tego zgromadzenia. 

Otrzymała wówczas zakonne imię Sancja. Wzorując się na św. Teresie od Dzieciątka Jezus, za cel swojego 

życia zakonnego uznała świętość; „ja świętą muszę zostać za wszelką cenę”. W nowicjacie zwierzyła się 

swoim przyjaciółkom, że musi dobrze wykorzystać czas, ponieważ za sześć lat umrze. W zgromadzeniu 

wyróżniał ją duch modlitwy, posłuszeństwa, ofiary, pokory, umartwienia, milczenia i zaparcia się siebie a 

także ogromna skromność; chciała być pomijana i niezauważana. Wykorzystywała każdą okazję, by 

praktykować ubóstwo. Cieszyła się, gdy mogła wyręczyć siostry w pracy, nic nie było dla niej za trudne. 

Zazwyczaj wybierała najzwyklejsze i najbardziej upokarzające prace. 

 

Ciężkie czasy okupacji przyjęła jako okazję do całkowitego oddania się potrzebującym. Pozostała w 

klasztorze, mimo że przełożeni dali jej – podobnie jak innym siostrom - możliwość czasowego powrotu do 

rodzinnego domu. W klasztorze, który Niemcy zajęli na kwaterę dla wojska, chciała realizować swoje 

powołanie. Siostry miały tam sprzątać, prać, gotować dla mieszkających tam ok. 100 osób, a także 

dyżurować na furcie całą dobę. Gdy Niemcy sprowadzili jeńców francuskich i angielskich do pracy w 

ogrodzie, przełożeni polecili jej opiekę nad jeńcami. Opiekowała się więc nimi, była ich tłumaczką, nosiła 

im jedzenie, a księżom, którzy byli wśród jeńców, dostarczała wino mszalne i hostie, aby mogli odprawiać 

Mszę św. Często rozmawiała z jeńcami. Przede wszystkim jednak wspierała ich duchowo a wszystko to 
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czyniła z narażeniem własnego życia.  

 

c. śmierć  

 

Wycieńczona ciężką pracą i nader surowymi warunkami życia zachorowała na gruźlicę gardła, ale nie 

załamała się, ofiarując swoje cierpienia za grzeszników. W klasztorze w tym czasie o nikim innym się nie 

mówiło, jak tylko o umierającej siostrze Sancji. Oczom zdumionych współsióstr jej życie ukazało się jako 

akt doskonałej miłości, a końcowa choroba - jako ukoronowanie wszystkich cierpień. Czując zbliżającą się 

śmierć, coraz częściej powtarzała wezwanie Małej św. Teresy: „Pragnę, aby całe moje życie było jednym 

aktem miłości”, natomiast przed samą śmiercią powiedziała: „Umieram z miłości, a Miłość miłości niczego 

odmówić nie może”. Ciężko chora zdążyła jeszcze złożyć śluby wieczyste a potem umarła - dnia 29 sierpnia 

1942 roku - mając zaledwie 32 lata życia. I znowu sprawdziło się stare przysłowie: „Nie ten żył długo, kto 

liczne miał lata, lecz ten, kto zrobił wiele dobrego dla świata” (A. Naruszewicz).  

 

Skromny pogrzeb, z udziałem najbliższej rodziny i sióstr w świeckich ubraniach - ze względu na warunki 

wojenne - odbył się dnia 2 września 1942 roku. Od tego momentu ludzie zaczęli wspominać jej życie, 

chorobę i śmierć jako coś heroicznego. Z roku na rok wzrastała cześć dla niej. Na grobie pojawiały się stale 

świeże kwiaty, wielu modliło się przy jej grobie. Do zgromadzenia zaczęły napływać listy wdzięczności za 

uzdrowienia, za szczęśliwie przebyte operacje, wyzwolenie z nałogu pijaństwa, uratowanie rodzin od 

rozbicia, uratowanie życia nienarodzonych, pojednanie z Bogiem w ostatnich dniach życia i wiele, wiele 

innych. 

 

Wreszcie - w 1996 roku - za wstawiennictwem Siostry Sancji została cudownie uzdrowiona dziewczynka z 

Poznania, której lekarze nie dawali szans na przeżycie. Stolica Apostolska - po zbadaniu tej sprawy - 

ogłosiła dekret o cudownym charakterze tego uzdrowienia. To otworzyło drogę do beatyfikacji, której 

dokonał św. Jan Paweł II podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski. Pamiętnego dnia - 18 sierpnia 

2002 roku na krakowskich Błoniach - papież powiedział: „Drogę powołania zakonnego bł. Sancji Janiny 

Szymkowiak, serafitki, wyznaczało dzieło miłosierdzia. Już z domu rodzinnego wyniosła gorącą miłość do 

Najświętszego Serca Jezusowego i w tym duchu była pełna dobroci dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla 

najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących. Przynależąc do Sodalicji Mariańskiej i Kółka Miłosierdzia 

św. Wincentego, niosła im konkretną pomoc, zanim jeszcze wstąpiła na drogę życia zakonnego, by potem 

jeszcze pełniej oddać się na służbę innym. Ciężkie czasy hitlerowskiej okupacji przyjęła jako okazję do 

całkowitego oddania siebie potrzebującym. Swoje powołanie zakonne zawsze uznawała za dar Bożego 

miłosierdzia”. 

 

2. ROCZNICA PARAFII  

 

Gdy mówimy z kolei o drugiej sprawie, tzn. o 80. rocznicy wznowienia parafii św. Rocha, to trzeba 

najpierw zwrócić uwagę na to, że historycznie rzecz biorąc pierwsza parafia w tym miejscu powstała już w 

1628 roku.  

 

a. historia parafii  

 

Już w 1607/8 roku magistrat miasta ubiegał się o powstanie w tym miejscu prepozytury, ale sprawę 

wówczas odroczono. Pierwsza drewniana kaplica pod wezwaniem św. Rocha została wzniesiona w tym 

miejscu przed 1615 rokiem, w związku z lokacją niezależnego od Poznania miasta zwanego Stanisławów. 

Wybudowali ją mieszkańcy jurydyki miejskiej Łacina. Z czasem kaplicę tę powiększono. 

Dopiero 12 lipca 1628 roku wikariusz generalny Jan Baykowski – z polecenia biskupa Macieja 

Łubieńskiego – nadał kościołowi prawa parafii. Tak więc tutejsza parafia ma za sobą prawie 400 letnią 

historię.  



1945 
 

 

Biskup Wojciech Tolibowski – 20 stycznia 1659 roku - przekazał kościół franciszkanom konwentualnym, 

których klasztor został zburzony podczas najazdu szwedzkiego. Franciszkanie wybudowali tutaj - w 1746 

roku - nowy kościół z wieżą, wykonany z muru pruskiego. Do tytułu kościoła dołączono wówczas patronat 

św. Floriana. 

W 1835 roku pruskie władze skasowały klasztor, a kościół stał się filią parafii św. Jana Jerozolimskiego, 

która zarządzała tą filią do 1937 roku.  

Dopiero 80 lata temu ponownie erygowano w tym miejscu parafię. Wówczas tez podjęto decyzję o 

rozebraniu starej niszczejącej świątyni oraz budowie nowego kościoła. Budowa dzisiejszej świątyni według 

projektu Franciszka Morawskiego ruszyła w 1938 roku. Prace przerwał jednak wybuch II wojny światowej. 

W czasie okupacji oba kościoły były zamknięte, a sprawowanie w nich kultu Bożego zostało zakazane. We 

wnętrzach przechowywano zrabowane figury i inne ruchome zabytki a także niemieckie mundury. W 1945 

wybuchł pożar, który częściowo zniszczył nowy kościół.  

 

Zaraz po ustaniu działań wojennych podjęto dzieło ukończenia budowy kościoła oraz wyposażenia wnętrza. 

Prace budowlane zostały zakończone w 1946 roku, ale uroczyste poświęcenie dzisiejszego kościoła miało 

miejsce dopiero w 1995 roku.  

 

b. parafia w prawie kanonicznym 

 

Rocznica wznowienie istnienia parafii jest okazją do tego, by najpierw pytać o to, co to właściwie jest 

parafia? Odpowiedź na to pytanie może brzmieć różnie. Od strony dzisiejszego prawa kanonicznego – 

według kanonu 515 § 1: „Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele 

partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi 

jako jej własnemu pasterzowi”. 

 

Kanon 518 z kolei wyjaśnia, iż: „Z zasady ogólnej parafia powinna być terytorialna, a więc obejmująca 

wszystkich wiernych określonego terytorium. Gdzie jednak jest to wskazane, należy tworzyć parafie 

personalne, określone z racji obrządku, języka, narodowości wiernych jakiegoś terytorium, albo z innego 

jeszcze powodu”. 

 

Gdy zaś idzie o zadania proboszcza parafii, to – według kanonu 528 - § 1 - „Proboszcz jest obowiązany 

zatroszczyć się o to, ażeby przybywającym w parafii głoszone było nieskażone słowo Boże. Stąd zabiega o 

to, by wierni byli właściwie o prawdach wiary pouczeni, zwłaszcza przez głoszenie homilii w niedziele i 

święta nakazane oraz przez nauczanie katechetyczne. Popiera też dzieła, poprzez które jest propagowany 

duch ewangeliczny, również w zakresie sprawiedliwości społecznej. W sposób szczególny troszczy się o 

katolickie wychowanie dzieci i młodzieży. Wszelkimi siłami zabiega, korzystając także z pomocy wiernych, 

ażeby ewangeliczne orędzie dotarło również do tych, którzy przestali praktykować albo nie wyznają 

prawdziwej wiary”.  

 

c. duszpasterstwo parafialne  

 

Ale oprócz ważnego aspektu historycznego, prawno-kanonicznego parafii istnieje też niemniej ważny jej 

aspekt duszpasterski. Od początku istnienia chrześcijaństwie było bowiem sprawą oczywistą, że wiara w 

Chrystusa oraz życie wypływające z tej wiary może istnieć tylko we wspólnocie. Nowy Testament nie zna 

pojęcia wiary sprywatyzowanej. Dla chrześcijanina sprawą najwyższej wagi jest poszukiwanie oraz 

zachowywanie wspólnoty z siostrami i braćmi w wierze (Hbr 10,23-25). Wiara jest zatem aktem osobistej 

decyzji jednostki, ale w procesie swego powstawania i rozwoju nie może się obejść bez drugiej osoby. 

Żaden człowiek nie posiada życia fizycznego sam z siebie, zawsze zostaje mu ono dane i przekazane. Każdy 
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zależy w tym zakresie od swoich rodziców i przodków, od społeczeństwa i od tych wszystkich, których 

spotyka na drodze swojego życia. Nie inaczej jest z wiarą. Nie rodzi się ona w warunkach sterylnego 

laboratorium, lecz w konkretnych, nieprzewidywalnych i burzliwych okolicznościach życia.  

 

Do wspólnoty parafialnej należą ludzie, którzy nawzajem wspierają się w wierze, przekazują ją dalej, 

pocieszają się w czasie prób i ucisku oraz wspólnie oczekują przyjścia swego Pana w chwale. Taka 

wspólnota stwarza warunki, w których może wzrastać i owocować osobista wiara człowieka. Parafia 

przecież istnieje po to, aby w niej uczyć się wiary.  

 

Parafia uobecnia i reprezentuje w konkretnym miejscu cały Kościół. Dlatego wszystko, co możemy 

powiedzieć o Kościele, dotyczy - w odpowiednich proporcjach - również parafii. A Kościół to coś więcej 

niż tylko suma wszystkich chrześcijan. Kościół Jest Oblubienicą Chrystusa (por. Ef 5, 21-32), która 

zachowuje i głosi Jego słowo. Kościół gwarantuje, że nauka o Jezusie pozostanie niezafałszowana i będzie 

słyszana w najdalszych zakątkach świata. Bez Kościoła, bez wspólnoty, bez parafii nie byłoby chrześcijan 

ani życia chrześcijańskiego.  

 

To, czy chrześcijanin odnajdzie w parafii piękno, które Bóg dla niej zamierzył, zależy w dużej mierze od 

tego, na ile realizuje ona i utożsamia się z tajemnicę całego Kościoła. Dla pojedynczego człowieka Kościół 

konkretyzuje się bowiem zawsze w lokalnej wspólnocie, chociaż nie w każdym jej działaniu w jednakowym 

zakresie. Stąd nie ma prawdziwego życia duchowego w egocentrycznym oderwaniu się od wspólnoty, bo 

tylko w Kościele odnajdujemy Chrystusa, a w Chrystusie Ojca.  

 

Stąd jednym z podstawowych tematów do przemyślenia i realizacji w parafii jest temat duchowości 

wspólnotowej. Chodzi tu o ciągłe wychodzenie z myślenia tylko indywidualistycznego czy w kategoriach 

małej, pobożnej grupy, która działa prawie jak sekta, ku duchowości bycia we wspólnocie, myśleniu w 

kategoriach całości, dobra wspólnego całej parafii (por. ks. Mieczysław Nowak, Ksiądz w parafii).  

 

Ojciec Święty Jan Paweł II wzywał nas do odkrycia tego wspólnotowego aspektu parafii w słowach: 

„Wszyscy powinniśmy odkryć, poprzez wiarę, prawdziwe oblicze parafii, czyli samą 'tajemnicę' Kościoła, 

który właśnie w niej istnieje i działa. Ona bowiem, choć czasem bywa uboga w ludzi i środki, niekiedy 

rozproszona na wielkich obszarach albo zagubiona w ludnych, pełnych chaosu dzielnicach wielkich 

metropolii, nigdy nie jest po prostu strukturą, terytorium, budynkiem, ale raczej 'rodziną Bożą jako braci 

ożywionych duchem jedności', 'domem rodzinnym, braterskim i gościnnym', 'wspólnotą wiernych'” 

(Christifideles laici, 26; bp A. Suski, Znaczenie parafii).  

 

Kościół – i parafia - nie jest jedynie twierdzą, w której można się schronić w kryzysowych sytuacjach. Nie 

jest tylko warsztatem, w którym można na nowo „naładować duchowe akumulatory” ani studnią, z której 

czerpie się wodę życia wiecznego. Chrześcijanie nie powinni być wyłącznie konsumentami dóbr 

ofiarowanych przez Kościół. Kościół jako całość nie istnieje tylko dla samego siebie, lecz ma być znakiem 

nadziei dla narodów i prowadzić wszystkich do wspólnoty z Bogiem. Także to jest zadaniem parafii (ks. 

Artur Filipiak).  

 

Każda parafia jest inna. I każda jest darem od Boga dla księdza i dla wiernych. Jest ogromną szansą do 

wykorzystania, szansą, że spotykamy się w niej w ewangelicznym braterstwie, że razem - choć każdy na 

swój sposób - będziemy służyć Bogu, że Mu się przydamy do dzieła głoszenia Dobrej Nowiny i zbawiania 

ludzi przez ludzi. Trzeba więc myśleć o tym, jakiej parafii chce Bóg i w jakiej parafii chcą żyć nasi wierni. 
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Potrzebna jest nie tylko perspektywa wiary i nieustannego słuchania tego, co mówi Bóg do Kościoła, ale i 

postawa nieustannego słuchania ludzi i dialogu z nimi.  

 

W takiej to właśnie wspólnotowej atmosferze parafialnej, gdzie jeden służył drugiemu, żyła, rozwijała się 

duchowo i doszła do świętości błogosławiona Siostra Sancja Szymkowiak, która była przekonana, że 

najpierw należy wybierać dobro wspólne, bo odrzucenie dobra wspólnego zamienia świat w jeden wulkan, 

gdzie panuje ostra walka o własny interes, która prowadzi świat do chaosu. Ona doświadczyła tego, że im 

bardziej wychodzimy ku innym, tym bardziej nabieramy sił, a nasze osobiste problemy rozpływają się jak 

śnieg na słońcu. 

 

ZAKOŃCZENIE  
 

O taką wspólnotę parafialną modlimy się za wstawiennictwem błogosławionej Sancji, o taką wspólnotę 

zakonną. Niech ta, która dzięki łasce Bożej przez całe swe życie naśladowała Chrystusa w Jego 

posłuszeństwie i pokorze, udzieli nam pomocy, abyśmy za jej przykładem stali się autentycznymi 

budowniczymi wspólnoty Kościoła, który ma ducha apostolskiego.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 78. rocznica wybuchu II wojny światowej, 

1.9.2017 

Abp Stanisław Gądecki. Wojna i pokój. 78. rocznica wybuchu II wojny światowej (Poznań, kościół 

ojców karmelitów – 1.9.2017). 
 

„Niebo złote ci otworzę, 

w którym ciszy biała nić 

jak ogromny dźwięków orzech, 

który pęknie, aby żyć 

zielonymi listeczkami, 

śpiewem jezior, zmierzchu graniem, 

aż ukaże jądro mleczne 

ptasi świt. [...]  

   

Jeno wyjmij mi z tych oczu 

szkło bolesne - obraz dni, 

które czaszki białe toczy 

przez płonące łąki krwi. 

Jeno odmień czas kaleki, 

zakryj groby płaszczem rzeki, 

zetrzyj z włosów pył bitewny, 

tych lat gniewnych 

czarny pył. 

(Niebo złote ci otworzę..., Krzysztof Kamil Baczyński) 

 

1. WOJNA  
 

Tym fragmentem wiersza poety rozpoczynamy naszą refleksję nad przerażającą tragedią sprzed 

siedemdziesięciu ośmiu lat, jaką była II wojna światowa; wydarzenie o niesłychanych konsekwencjach dla 

Polski, Europy i świata; prawdziwy upadek ówczesnej cywilizacji.  

 

a. Wojna objęła swoim zasięgiem większą część Europy i Azji, północną Afrykę, a także oceany: Atlantyk i 
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Pacyfik. W sumie spośród wszystkich biorących w niej udział narodów zginęło ponad 56 milionów ludzi, w 

tym od ok. 6 milionów obywateli polskich (Polaków, Żydów, Romów i innych narodowości; por. T. Szarota 

- W. Majerski, Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami), co stanowi 

najwyższy odsetek w porównaniu z innymi krajami, gdzie toczyły się działania wojenne. Nie jest to 

bynajmniej wszystko, bowiem Niemiecki Generalny Plan Wschodni zakładał, że po dwudziestu latach od 

ukończenia wojny nie będzie państwa polskiego ani 80% Polaków.  

 

Nie sposób zliczyć rannych i zaginionych oraz tych, którzy zostali dotknięci represjami, wywózkami, 

aresztowaniami, albo zamknięciem w obozach (10 milionów w niemieckiej strefie okupacyjnej i 1.8 

milionów w strefie okupacyjnej sowieckiej). Niektóre miasta i wsie zostały spalone i zrównane z ziemią. 

Zniszczeniu uległy środowiska ludzkiego życia i zabytki o ogromnej wartości historycznej. Rodziny zostały 

zmuszone do masowego opuszczania ziemi, z którą były związane od wieków. Nigdy przedtem nie było tak 

wielu ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej, zwłaszcza wśród kobiet i dzieci. Jeszcze poważniejszym 

skutkiem tej wojny była banalizacja śmierci, nienawiści i przemocy, która przyzwyczaiła ludzi do 

nieznanych przedtem rozmiarów pogardy dla człowieka i pogwałcenia jego praw.  

 

b. Wojna Niemiec przeciwko Polsce miała być wojną na wyniszczenie. Mówił o tym bez ogródek Hitler - 

dnia 22 sierpnia 1939 roku - podczas ostatniej odprawy z najwyższym dowództwem Wehrmachtu przed 

atakiem na Polskę. Jasno dał do zrozumienia, że oczekuje od swoich podwładnych, iż wojna Niemiec 

przeciw Polsce będzie formą ludobójstwa wobec narodu polskiego, skoro porównał zbliżającą się agresję na 

Polskę do wyniszczenia Ormian przez Turcję w czasie pierwszej wojny światowej. 

 

Tak to Polska - jako pierwsza - doświadczyła tragedii i skutków tej wojny. We wrześniu 1939 roku dwaj 

najeźdźcy, dokonując czwartego rozbioru Rzeczypospolitej, nie tylko odebrali nam wolność, oni rozpoczęli 

też burzyć utrwalony porządek życia, dawać pierwszeństwo sile przed prawem, moralnemu bezładowi przed 

porządkiem chrześcijańskich zasad. Rozpoczęli narzucanie bezbożnej ideologii narodowego socjalizmu i 

socjalizmu międzynarodowego. Oba te totalitarne systemy, które odrzuciły Boga, w konsekwencji w tak 

przerażający sposób zwróciły się przeciwko człowiekowi.  

 

Symbolem tego tragicznego zwrócenia się przeciwko człowiekowi stał się Katyń i Auschwitz, miejsca, 

gdzie w szczególny sposób objawiła się bezwzględność zła, nienawiści i pogardy dla człowieka. W 

okupowanej Rzeczypospolitej rozpoczął się czas zaprogramowanego ludobójstwa, które w szczególnie 

tragiczny sposób dotknęło Żydów i Romów. Czas eksterminacji różnych grup społecznych, w pierwszym 

rzędzie kapłanów i inteligencji, czas terroru, więzień, egzekucji, wywózek, negacji praw obywatelskich, 

niepewności jutra i dramatycznych trudności życia codziennego.  

 

Polskie elity stały się głównym celem polityki eksterminacyjnej od początku realizowanej przez 

niemieckiego agresora, a od dnia 17 września 1939 roku także przez jego sowieckiego sojusznika. Już na 

wiosnę 1939 roku rozmaite agendy państwa niemieckiego – przy dużym współudziale reprezentantów 

mniejszości niemieckiej zamieszkującej obszar Rzeczypospolitej - przygotowały listy proskrypcyjne, na 

których widniały tysiące nazwisk polskich obywateli (działaczy politycznych, samorządowych, duchownych 

katolickich, nauczycieli, harcerzy, redaktorów, powstańców wielkopolskich) przeznaczonych w pierwszej 

kolejności do likwidacji jako „wrogowie narodu niemieckiego (Z kim była ta wojna? Grzegorz Kucharczyk, 

Nasz Dziennik - 31.08.2016).  

 

A jednocześnie - z drugiej strony - rozpoczął się wtedy inny czas. Czas ofiary i krwi. Honor za wszelką cenę 

i aż do końca polskiego żołnierza podczas kampanii wrześniowej; bezmiar poświęcenia i oddania dla 

Ojczyzny. Dziesiątki tysięcy naszych braci i sióstr wkroczyło na trudną, znaczoną ofiarami drogę, która 

miała doprowadzić do odzyskania Polski Niepodległej. Była to droga zwyciężonych, ale niepokonanych. 

Szedł nią rząd Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, ukazując światu, że państwo polskie nie zeszło ze sceny i 

Polskie Państwo Podziemne, które w okupowanej Ojczyźnie stworzyło sprawnie i skutecznie działające 

konspiracyjne struktury życia narodu. Szedł także żołnierski, ofiarny czyn Armii Krajowej i Polskich Sił 

Zbrojnych na Zachodzie oraz Armii sformowanej na Wschodzie. Na tej drodze wiodącej ku wolności 
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rozegrał się samotny bój Warszawy w dniach sierpniowego i wrześniowego Powstania 1944 roku. Pamiętne 

powstanie narodu, który w ten sposób dawał dowody, że gotów jest do największych poświęceń dla 

odzyskania i utrwalenia niepodległości. 

 

Tamten czas wojenny ujawnił także heroizm świętych: św. Edyty Stein, Ojca Maksymiliana Marii Kolbe, 

ale także świadectwo dane Bogu i Polsce przez błogosławioną Piątkę Poznańską i błogosławionych 108 

męczenników II wojny światowej i wielu, wielu innych naszych Braci i Sióstr, wiernych Chrystusowi, Jego 

Ewangelii i Kościołowi, wiernych Ojczyźnie. 

 

b. Dramat końca II wojny światowej polegał znów na tym, że nie rozpalił on wcale nad Polską jutrzenki 

wolności. Nowy powojenny porządek, zadekretowany przez zwycięskie mocarstwa włączył Polskę do bloku 

państw podporządkowanych Związkowi Radzieckiemu. Emigracyjną tułaczkę rozpoczęli żołnierze spod 

Monte Cassino, spod Ankony, ze zwycięskiego pochodu brygady gen. Stanisława Maczka – żołnierze, 

których zdradził świat (Tak – dla pokoju i rozwoju narodów, nie dla wojny i zabijania! Słowo biskupów 

diecezjalnych z Jasnej Góry w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej). Z tego doświadczenia powstała 

przejmująca w swojej wymowie Modlitwa obozowa:  

 

„O, Panie, któryś jest na niebie, 

Wyciągnij sprawiedliwą dłoń! 

Wołamy z cudzych stron do Ciebie 

O polski dach i polską broń. 

 

O, Boże, skrusz ten miecz, 

Co siekł nasz kraj. 

Do wolnej Polski nam 

Powrócić daj! 

By stał się twierdzą 

Nowej siły 

Nasz dom, nasz kraj” 

(Modlitwa obozowa, Adam Kowalski)  

 

Do tego, co nastąpiło po wojnie nawiązał - w liście na 50.tą rocznicę bitwy o Monte Cassino - święty Jan 

Paweł II: „My Polacy nie mogliśmy uczestniczyć bezpośrednio w tym procesie odbudowy Europy, który 

został podjęty na Zachodzie. Zostaliśmy z gruzami własnej Stolicy. Znaleźliśmy się, jako alianci 

zwycięskiej koalicji, w sytuacji pokonanych, którym narzucono na czterdzieści lat dominację ze Wschodu, 

w ramach bloku sowieckiego. Tak więc dla nas walka nie skończyła się w roku 1945”. 

 

Właściwie to prawie nikt nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, kiedy miał miejsce koniec 

tej wojny. Nie był to z pewnością dzień 8 maja 1945 roku, gdy Niemcy kapitulowały w Berlinie, gdy 

dowódca wojska podziemnego - gen. Leopold Okulicki - wypowiedział znamienne słowa: „Obecne 

zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny [...]. Wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem słusznej 

Sprawy”. Tak więc polityczne skutki tej wojny trwały aż do 1989 roku, kiedy to odzyskaliśmy naszą 

suwerenność. Niestety wraz z nią nie ustały następstwa upadku moralnego, spowodowanego przez tamten 

okres, bo doznane zło głęboko wciąga ofiarę w swoją orbitę. Nasi wrześniowi agresorzy np. należeli do 

światowej czołówki aborcyjnej i eutanazyjnej XX-tego stulecia. Walcząc z nimi, nie uniknęliśmy 

zainfekowania się tymi objawami zbrodniczej mentalności naszych okupantów i w sensie moralnym ta 

wojna się jeszcze nie skończyła.  

 

2. POKÓJ  

 

Niestety, historia est magistra vitae tylko na sposób życzenia. Zazwyczaj człowiek niewiele się uczy z 

historii, a potwierdzeniem tego fakt, że i nasze czasy nie są wolne od terroryzmu, krwawych konfliktów i 
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wojen. Rodzą się one z rosnących nierówności między bogatymi a biednymi, z dominacji mentalności 

egoistycznej, wyrażającej się np. w pozbawionym reguł kapitalizmie finansowym. Oprócz różnych form 

terroryzmu i przestępczości międzynarodowej niebezpieczne dla pokoju dzisiaj są te formy 

fundamentalizmu i fanatyzmu, które wypaczają prawdziwą naturę religii, powołanej do sprzyjania jedności i 

pojednania między ludźmi.  

 

a. Tak więc, nie tylko wspomnienie II wojny światowej, ale również współczesne nam konflikty wojenne 

każą nam z mocą upominać się o pokój, bo człowiek jest stworzony do pokoju. Pokój jest darem Boga i 

jednocześnie dziełem ludzkim.  

 

Harmonia i pokój są – według Dantego - dobrem najważniejszym. Istnieje – mówi on „pewien sposób 

właściwego funkcjonowania całej ludzkości, do którego wszyscy ludzie w swej różnorodności zostali 

stworzeni i przeznaczeni, a do którego żaden człowiek pojedynczy ani też rodzina, osada, miasto czy 

królestwo samo osiągnąć nie może. […] Spośród wszystkich rzeczy przeznaczonych do tego, by zapewnić 

ludziom pomyślność, najważniejszy jest pokój. Spójrzmy: nie bogactwo, przyjemności, honory, długie 

życie, zdrowie, siłę czy piękność ogłoszono z nieba pasterzom, lecz pokój właśnie”.  

 

Etyka pokoju - według papieża Benedykta XVI - jest etyką jedności i wzajemnego dzielenia się. Trzeba 

więc, aby różne dzisiejsze kultury odrzuciły antropologie oparte na założeniach czysto subiektywnych i 

pragmatycznych, dzięki którym relacje współistnienia są inspirowane przez kryteria władzy lub zysku, 

środki stają się celami i odwrotnie, kultura i edukacja skupiają się wyłącznie na narzędziach, technice i 

wydajności. Wstępnym warunkiem pokoju jest pozbycie się dyktatury relatywizmu i założenia, że 

moralność jest całkowicie niezależna od naturalnego prawa moralnego wypisanego przez Boga w sumieniu 

każdego człowieka.  

 

Pokój jest budowaniem współistnienia w kategoriach racjonalnych i moralnych, w oparciu o fundament, 

którego miara nie jest stworzona przez człowieka, ale przez Boga. Negowanie tego, co stanowi prawdziwą 

naturę istoty ludzkiej, w jej zdolności do poznania prawdy i dobra i - w ostatecznym rozrachunku - samego 

Boga, stanowi zagrożenie dla budowania pokoju. Bez prawdy o człowieku, wpisanej w jego serce przez 

Stwórcę, wolność i miłość ulegają osłabieniu, a wymiar sprawiedliwości traci swoją podstawę. W ten 

sposób człowiek może zwalczyć to, co zaciemnia i neguje pokój, czyli grzech we wszystkich jego 

postaciach: egoizmu i przemocy, chciwości oraz żądzy władzy i dominacji, nietolerancji, nienawiści i 

niesprawiedliwych struktur.  

 

Zaprowadzenie pokoju jest uzależnione głównie od uznania tego, że w Bogu jesteśmy jedną rodziną ludzką. 

Ta rodzina kształtuje się przez relacje międzyosobowe i instytucje wspierane i ożywiane przez wspólnotowe 

„my”, zakładające ład moralny wewnętrzny i zewnętrzny, w którym - zgodnie z prawdą i sprawiedliwością - 

uznawane są wzajemne prawa i obowiązki. Pokój jest ładem ożywianym przez miłość, która każe odczuwać 

potrzeby innych jak swoje własne. Która każe dzielić się swoimi dobrami i starać się o to, aby coraz bardziej 

rozszerzała się w świecie wspólnota wartości duchowych.  

 

Pokój nie jest utopią. Pokój jest możliwy. Właśnie z tego powodu Kościół jest przekonany, że istnieje pilna 

potrzeba przepowiadania Chrystusa. On jest bowiem naszym pokojem, naszą sprawiedliwością i naszym 

pojednaniem (Ef 2,14; 2 Kor 5,18). Człowiek czyniący pokój - według Jezusowego błogosławieństwa - to 

ten, kto szuka dobra drugiego; pełnego dobra duszy i ciała, dzisiaj i jutro. 

Stąd wniosek, że każdy człowiek i każda wspólnota – tak religijna, obywatelska, wychowawcza jak i 

kulturowa - jest powołana do pracy na rzecz pokoju. Pokój jest bowiem realizacją dobra wspólnego w 
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różnych społecznościach podstawowych i pośrednich, narodowych, międzynarodowych oraz w społeczności 

światowej.  

 

b. Drogą do osiągnięcia pokoju jest przede wszystkim poszanowanie ludzkiego życia, pojmowanego w jego 

różnorodnych aspektach, od poczęcia, poprzez rozwój, aż do naturalnego kresu. Tak więc pokój czynią 

prawdziwie ci, którzy kochają życie, bronią je i promują we wszystkich jego wymiarach: osobistym, 

wspólnotowym i transcendentnym. Życie w pełni jest szczytem pokoju. Ten, kto pragnie pokoju, nie może 

tolerować zamachów na życie i zbrodni przeciwko życiu.  

 

Nikt nie może też lekceważyć decydującej roli rodziny dla sprawy pokoju, tej podstawowej komórki 

społeczeństwa z punktu widzenia demograficznego, etycznego, pedagogicznego, ekonomicznego i 

politycznego. Rodzina jest bowiem jednym z podmiotów społecznych niezbędnych w tworzeniu kultury 

pokoju. Trzeba chronić prawa rodziców oraz ich zasadniczą rolę w wychowaniu dzieci, przede wszystkim w 

dziedzinie moralnej i religijnej.  

 

Szczególną misję dla pokoju pełnią instytucje kultury, szkoły i uczelnie. Wymaga się od nich znaczącego 

wkładu nie tylko w kształtowanie nowych pokoleń przywódców, ale także w odnowę instytucji publicznych, 

krajowych i międzynarodowych. Dzisiejszy świat - w szczególności świat polityczny - potrzebuje wsparcia 

przez nową myśl, nową syntezę kulturalną, aby przezwyciężyć technicyzm i harmonijnie połączyć 

różnorodne tendencje polityczne, mając na względzie dobro wspólne. Ono to - traktowane jako całość 

pozytywnych relacji międzyludzkich i instytucjonalnych, w służbie integralnego rozwoju jednostek i grup - 

jest podstawą wszelkiego prawdziwego wychowania do pokoju.  

 

Wzorzec, który panuje w ostatnich dziesięcioleciach, postuluje dążenie do maksymalizacji zysku i 

konsumpcji, w perspektywie indywidualistycznej i egoistycznej, chcącej oceniać ludzi tylko ze względu na 

ich zdolność do odpowiadania wymogom konkurencyjności. Tymczasem prawdziwie ludzki rozwój 

gospodarczy potrzebuje zasady bezinteresowności, jako wyrazu braterstwa i logiki daru. Konkretnie w 

działalności gospodarczej, jako pokój czyniący jawi się ten, kto ustanawia ze współpracownikami, 

zleceniodawcami i użytkownikami relacje lojalności i wzajemności. Kto przeżywa swoją pracę jako coś, co 

wykracza poza własny interes. Kto pracuje nie tylko dla siebie, ale także, aby dać innym przyszłość i godną 

pracę.  

 

Pokojowe myśli, słowa i gesty tworzą mentalność i kulturę pokoju, atmosferę szacunku, uczciwości i 

serdeczności. Trzeba więc uczyć ludzi wzajemnej miłości, życia w życzliwości a nie tylko tolerowania się. 

Aby razem zmierzać do pojednania trzeba powiedzieć zemście „nie”. Trzeba przyjąć przeprosiny i 

przebaczać, bo zło przezwycięża się tylko dobrem (por. Benedykt XVI, Błogosławieni pokój czyniący. 

Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2013 roku).  

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Łacińskie przysłowie mówi: Pax melior est quam iustissimum bellum – „Pokój jest lepszy od 

najsłuszniejszej wojny”. Myśląc dzisiaj o sytuacji na Ukrainie, w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki, 

myśląc także o naszej Ojczyźnie prośmy Boga - słowami modlitwy św. Franciszka - o pokój:  

 

„O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,  

abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;  

wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;  
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jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;  

nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;  

światło tam, gdzie panuje mrok;  

radość tam, gdzie panuje smutek.  

 

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;  

nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;  

nie tyle szukać miłości, co kochać.  

Albowiem dając, otrzymujemy;  

wybaczając, zyskujemy przebaczenie,  

a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.  

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Dożynki na Jasnej Górze, 3.9.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Będziesz świętować ku czci Boga swego. XXII Niedziela Zwykła „A". 

Ogólnopolskie Święto Plonów (Jasna Góra - 3.9.2017)  

   

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? 

Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? 

(Jan Kochanowski, Czego chcesz od nas, Panie)  

   

Każdego roku o tej porze gromadzimy się na ogólnopolskich dożynkach po to, by wspólnie podziękować 

Panu Bogu i rolnikom za tegoroczne plony oraz prosić naszego Stwórcę o dalsze błogosławieństwo w 

rolniczej pracy. Po dożynkach parafialnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich, przychodzi czas na 

dożynki jasnogórskie, które są rolniczym świętem narodowym. I tak oto przed jasnogórskim ołtarzem stają 

dzisiaj rolnicy przybyli tu z całej naszej Ojczyzny, wójtowie, sołtysi i delegacje rolników, hodowców i 

sadowników, a razem z nimi gromadzi się tutaj duchowieństwo, przedstawiciele Sejmu i Senatu, Władze 

rządowe i samorządowe, rektorzy Uniwersytetów Przyrodniczych, Izby Rolnicze, osoby zajmujące się 

działalnością dookoła rolniczą, ludowe zespoły artystyczne. Wszyscy razem przychodzą tutaj, aby 

powiedzieć Panu Bogu, że jesteśmy razem z Nim, że pamiętamy o Nim i zawsze będziemy pamiętać. Że 

jesteśmy ludźmi wiary i sumienia i zawsze takimi pragną pozostać.  

   

Przychodzą tutaj jako pielgrzymi, aby złożyć w darze wieńce dożynkowe, i bochny chleba; plony pól, 

ogrodów i sadów jako wyraz ich wdzięczności za wszystko, co otrzymali za pośrednictwem naszej ziemi i 

Bożego błogosławieństwa, bo „Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od 

Ojca świateł" (Jk 1,17).  

   

Dzisiejszy dożynkowy dzień przypomina nam wszystkim o trwałych wartościach kultywowanych przez 

środowisko rolnicze do których należą szacunek dla rodziny i pracy, otwarcie na Boga a w szczególności 

cześć dla Najświętszej Marii Panny, która wydała na świat najpiękniejszy owoc naszej ziemi, Zbawiciela 

ludzkości.  
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Po tym wstępie podejmujemy teraz rozważanie na temat trzech spraw; najpierw na temat słów, które Piotr 

kiedyś usłyszał od Jezusa, następnie na temat tych samych słów, jakie docierają do nas dzisiaj, wreszcie na 

temat tego, co wnoszą w nasze życie same dożynki.  

   

1. EWANGELIA WCZORAJ  

   

a. Pierwsza sprawa to słowa, które Jezus skierował do Piotra dwa tysiące lat temu. Kiedy Piotr usłyszał 

Jezusowe pytanie „A wy za kogo Mnie uważacie ?" (Mt 16,15), odpowiedział w imieniu pozostałych: „Ty 

jesteś Mesjasz", czyli Chrystus. W tym momencie Piotr nie pojmował jeszcze prawdziwej treści słowa: 

„Mesjasz". Mesjasz za którym podążał on w swoich marzeniach różnił się bardzo od Mesjasza według 

zamysłu Bożego. Piotr pragnął Mesjasza, który by spełniał oczekiwania ludzi. Dlatego, gdy usłyszał 

Jezusowe słowa, że musi On iść do Jerozolimy i wiele cierpieć, że będzie zabity, nie wahał się wziąć Jezusa 

na bok i Go upomnieć: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie".  

   

Odpowiedź, jaką usłyszał z ust Jezusa obróciła wniwecz wszystkie jego błędne oczekiwania i wezwała go 

do nawrócenia: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku" (Mt 16,23). Co 

znaczą te słowa?  

   

Jezus ostrzegł nimi Piotra i apostołów najpierw przed niebezpieczeństwem wykorzystania jego misji do 

celów politycznych. On sam bowiem pragnie ukazać czysto religijne perspektywy swego działania, o wiele 

ważniejsze i znacznie dalej sięgające niż perspektywy polityczne. On pragnie wyzwolenia człowieka spod 

władzy grzechu i śmierci. Nie chce uczestniczyć w sporze o ziemskie panowanie. Nie chce opowiadać się po 

stronie żadnego stronnictwa - ani po stronie lewicy, ani po stronie prawicy - bo oznaczałoby to zwrócenie 

się przeciwko wszystkim pozostałym. Tymczasem to wszyscy winni zostać zbawieni. On przyszedł, aby 

uwolnić ludzi z sideł nienawiści, egoizmu, pożądania i tylu innych wad, tego zaś nie dokonuje się siłą oręża, 

partyjnych wpływów czy tanich obietnic. Zwycięstwo człowieka nad złem może dokonać się tylko i 

wyłącznie siłą dobra.  

   

b. „Zejdź mi z oczu szatanie" - tymi słowami Jezus ostrzegł Piotra i apostołów przed drugim 

niebezpieczeństwem, jakim jest pragnienie życia bez krzyża. Użył On w stosunku do Piotra tak samo 

mocnych słów, jakie użył w stosunku do szatana w czasie kuszenia na pustyni („Idź precz, szatanie!"- Mt 

4,10). „Szatan" w języku hebrajskim oznacza „przeciwnika". Kto odciąga człowieka od krzyża, ten jest 

„przeciwnikiem" Jezusa. Jesteś dla Mnie „zawadą" (greckie skandalon), czyli przeszkodą na drodze. 

Sprzeciwiając się krzyżowi, Piotr opowiedział się dokładnie za taką wizją Mesjasza, do jakiej szatan 

namawiał Jezusa w czasie kuszenia na pustyni.  

   

Postawa Piotra w tym momencie była postawę człowieka zmysłowego. Tę postawę opisał później apostoł 

Paweł : „Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to 

wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić" (1Kor 2,14). Zamknięty w doczesnym 

tylko myśleniu, nie jest w stanie zrozumieć sensu krzyża. Ludzie także wtedy akceptowali tylko takie życie, 

które składa się z udanego dzieciństwa, udanej młodości, udanego małżeństwa, udanych dzieci, udanej 
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starości, a więc życie stanowiące jedno pasmo sukcesów. Według ludzkiej logiki cierpienie jest uważane za 

zło, które nie powinno się im nigdy przydarzyć. „Niech nigdy to ciebie nie spotka".  

   

Jezus zaś uczy - jeśli to konieczne - trzeba umieć wyrzec się całego świata, aby ocalić prawdziwe wartości, 

by zbawić duszę, by ocalić obecność Boga w świecie (Mk 8,36-37). Piotr - chociaż z trudnością - przyjmie 

w końcu tę naukę i ostatecznie wejdzie w ślady Jezusa. Potwierdza to jego Pierwszy List: „to się Bogu 

podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus 

przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami" (1 P 2,20-21).  

   

Człowiekiem duchowym stanie się także - po swoim nawróceniu - apostoł Paweł, który - jako człowiek 

duchowy - „rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony" (1Kor 2,15). Dlatego - w obliczu 

reakcji na zapowiedź o swoim uwięzieniu - powie: „Co robicie? Dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? 

Ja przecież gotów jestem nie tylko na więzienie, ale i na śmierć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa" (Dz 

21,13). Taka przemiana nie dotyczyła wyłącznie Piotra i Pawła, ale wszystkich apostołów, którzy - poza 

Janem - oddali swoje życie za Chrystusa. Nie tylko byli gotowi je oddać, ale faktycznie je oddali.  

Według boskiej logiki bowiem cierpienie stanowi często niezbędny warunek dorastania człowieka do 

większych wartości. „Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały?" (Łk 24,26). Boska 

wizja życia ujmuje klęskę jako możliwy etap na drodze do zwycięstwa. Trzeba umieć przegrać, aby 

ostatecznie wygrać. Trzeba umieć stracić, aby zyskać. Trzeba umieć umrzeć, aby zmartwychpowstać.  

   

2. EWANGELIA DZISIAJ  

   

A teraz drugi temat. Co znaczą dla nas tutaj zebranych Jezusowe słowa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech 

się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje 

życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je" (Mt 16,24-25).  

   

Jezus wymaga od nas, abyśmy „zaparli się" samych siebie i nauczyli się tracić. Tracić - jeśli to konieczne - 

nawet to, co najcenniejsze, czyli życie. Inaczej mówiąc, mamy nauczyć się wyobcowania z samych siebie. 

To trudna sprawa, biorąc pod uwagę to, że nasza cywilizacja odrzuca i zwalcza wszelkie alienacje, a 

proponuje jako najwyższą wartość pełną samorealizację. Praca, czas wolny, kultura, każdy przejaw życia 

społecznego, wszystko ma służyć samorealizacji człowieka, bo człowiek ma zwyciężać a nie przegrywać. A 

już w żadnym przypadku nie chce tracić swojego życia.  

   

Co o tym wszystkim myśleć? Czy rzeczywiście mamy się wyrzec samych siebie jako ludzie, aby móc 

naśladować Jezusa? Czy mamy wybierać między byciem ludźmi a byciem chrześcijanami? Nie, ponieważ 

wyrzeczenie, którego domaga się od nas Jezus jest w rzeczywistości najwyższym stopniem naszej 

samorealizacji. Jest naszym prawdziwym ratunkiem. Jest jedynym sposobem odnalezienia siebie, gdyż ten, 

kto traci swoje życie, znajduje je.  
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Czego się zresztą możemy spodziewać po owej samorealizacji? Może tego, że staniemy się ludźmi 

wykształconymi, szanowanymi, zamożnymi, całkowicie niezależnymi, dożywającymi w dobrym zdrowiu 

późnej starości? Ale cóż to w końcu daje? „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat 

zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?" Cóż na tej drodze 

może nas zabezpieczyć przed śmiercią, która położy kres wszystkiemu? „Co to znaczy żyć dobrze, jeśli nie 

można żyć wiecznie?" - powiedział św. Augustyn.  

   

Jezus wzywa nas do wyrzeczenia, a więc do czego? Najpierw do dostrzeżenia tego, że często cierpienie w 

naszym życiu ma znaczenie moralnej próby. Jest to nade wszystko próba sił ducha ludzkiego. Taka próba 

ma znaczenie „wyzwalające"; wyzwala ukryte siły ducha, pozwala im się ujawnić - a równocześnie staje się 

okazją do wewnętrznego oczyszczenia. Do tego odnoszą się słowa przypowieści o krzewie winnym i 

latoroślach. Każdą latorośl, która przynosi owoc, Ojciec niebieski oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy 

(por. J 15,2).  

   

Wyrzeczenie się siebie samego z pewnością nie oznacza porzucenia naszych naturalnych talentów, naszych 

autentycznych ludzkich możliwości i zalet, lecz dotyczy wyzbycia się chorej części nas samych. Dotyczy 

wyrzeczenia się naszego „przeciwnika", naszego nieprzyjaciela, który zagnieździł się w nas. Wyrzeczenia 

się egoisty, człowieka chciwego i pożądliwego, który kocha wyłącznie siebie i to jeszcze w sposób 

niewłaściwy. „A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i 

pożądaniami" (Ga 5,24). Ukrzyżowali człowieka grzesznego, aby powstał nowy człowiek. Człowiek, który 

jest naprawdę wolny. W rzeczywistości nie jest to więc żadne wyobcowanie, nie jest to alienacja, ale 

właśnie wyzwolenie ze stanu chronicznej alienacji - z powodu miłości Boga (ppor. R. Cantalamessa, Słowo i 

życie, 230-231).  

   

3. DOŻYNKI  

a. I wreszcie trzecia i ostatnia sprawa, tj. odpowiedź na pytanie, co wnoszą dożynki w życie chrześcijanina? 

Dożynki to znane już w czasach starotestamentalnych święto dziękczynienia Bogu za otrzymane 

błogosławieństwo: „Będziesz obchodził Święto Namiotów przez siedem dni po zebraniu plonów z twego 

klepiska i tłoczni. W to święto będziesz się radował ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także 

lewita, obcy sierota i wdowa, którzy żyją w twoich murach. Przez siedem dni będziesz świętować ku czci 

Boga swego, Jahwe, w miejscu, które sobie obierze Jahwe, za to, że ci błogosławi Bóg twój, Jahwe, we 

wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, i abyś był pełen radości" (Pwt 16,13-15).  

   

W polskich dziejach dożynki oznaczały „dożęcie" oziminy i przyniesienie wieńca, zwanego także 

„wyżynkiem" właścicielowi dworu, u którego pracowano na ziemi. Dożynki odbywały się po zebraniu 

ziemniaków i wszystkich innych roślin, które rosły na polu. Dopiero wtedy uważano, że można świętować i 

dziękować Stwórcy za to, co zostało posiane, zasadzone i zebrane.  

   

Ale - tak kiedyś, jak i dzisiaj - dożynki są także okazją do wyrażenia wdzięczności dla rolników za ich 

pracę. W sumie jest to wdzięczność wyrażana w stosunku do wielu ludzi. Przecież kromka chleba, którą 

podnosimy do ust powstaje dzięki zbiorowemu wysiłkowi wielkiej rzeszy ludzi: rolników, młynarzy, 
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piekarzy, transportowców i sprzedawców. Można nawet powiedzieć, że w jakimś sensie symbolizuje ona 

wysiłek znaczącej części społeczeństwa. Jest to również jakiś symbol solidarności człowieka z człowiekiem.  

   

b. W czas dożynkowy roztropny gospodarz przypomina sobie najpierw, że dla niego ważniejszą sprawą niż 

uprawa roli jest uprawa własnego sumienia. Jeden z Ojców Kościoła - zwracając się do rolnika - tak mu 

radzi: „Kiedy ... przechadzasz się po polu i przyglądasz się swojej ziemi, zważ, że ty także jesteś polem 

Chrystusa, i dbaj także o siebie jak o swoje pole. ... uprawiaj własne serce, aby było piękne dla Pana" (św. 

Paulin z Noli, List 39, 3 do Aprusa i Amanda). Tak - szczególnie w dniu dożynek - rolnik uświadamia sobie, 

że on sam jest nie tylko siewcą i żniwiarzem, ale również uprawną rolą Bożą (1Kor 3,9) i podobnie jak 

każdy inny człowiek musi uwolnić się od człowieka grzesznego, aby powstał w nim nowy człowieka. Wie 

bowiem, że kiedyś nadejdzie Boski Żniwiarz, który odrzuci plewy a ziarno dobrych uczynków zgromadzi w 

swoich śpichlerzach (Mt 21,33).  

   

Dlatego jest nam potrzebna nie tylko ekologia środowiska materialnego, która broni nas od produkcji 

żywności skażonej a jednocześnie od zatrucia przyszłych pokoleń, ale jeszcze bardziej potrzebna jest 

ekologia człowieka, rozumiana jako troska o jego zdrowy rozwój duchowy, od którego przecież w dużej 

mierze zależy później los środowiska materialnego.  

   

Z racji na tę właśnie ekologię ducha są tutaj razem z nami duszpasterze rolników, którzy - jako przewodnicy 

Ludu Bożego - są wezwani do tego, by przyczyniać się do odnowy moralnej rolników. Oni proszą Boga o 

dobre wywiązanie się ze swojego duszpasterskiego zadania a także o roztropność dla siebie. O to, by w 

swojej duszpasterskiej pracy pośród rolników nie dali się nigdy sprowadzić do poziomu demagogii i 

populizmu, ani nie tworzyli pozorów „walki o słuszną sprawę" dla pozyskania ludzkiego poklasku, ale - aby 

wspierając rolników w słusznym dążeniu do uzyskania godnych warunków życia - mieli zawsze na 

względzie zasadę solidarności wszystkich grup społecznych, aktualną sytuację kraju oraz grę różnych sił 

politycznych i grup interesów, w którą nie mogą się dać wmanewrować ani przez nią zmanipulować.  

   

c. Dożynki to także spojrzenie na to, co za nami. Na straty w tegorocznych uprawach rolnych sięgające - jak 

powiadają - prawie 900 milionów złotych. Spowodowały je niesprzyjające warunki pogodowe, głównie 

wiosenne przymrozki i deszcze a potem huragany, które zniszczyły sady, lasy i pola uprawne. Zniszczone 

zostały domy mieszkalne, budynki gospodarcze, maszyny rolnicze i drogi. Straty stwierdzono w tysiącach 

gospodarstw rolnych. Na szczęście, to bolesne doświadczenie wyzwoliło jednocześnie falę ludzkiej 

solidarności. Wyzwoliło wiele bezinteresownej pomocy a jednocześnie nauczyło nas boleśnie tego, że nie 

panujemy nad wszystkim.  

   

Niezbyt radosne jest i to, co przed nami, a mianowicie, że nic na to nie wskazuje, aby w Unii Europejskiej 

miała obowiązywać jednakowa stawka dopłat. Z jednej strony nie ma pieniędzy na to, aby wszystkie kraje 

UE wyrównały w górę do stawek obowiązujących w małych bogatych krajach jak Holandia, Dania i Malta 

(ok. 400 euro/ha). Z drugiej strony rządy bogatszych państw z obawy przed własnymi wyborcami nie będą 

też chciały równać w dół do średniej unijnej (która wynosi około 240 euro/ha). Dopłaty będą zatem różne w 

różnych krajach, bo zaprojektowano je nie dla wyrównania poziomu życia między rolnikami w Unii, lecz 

między rolnikami a innymi grupami zawodowymi w poszczególnych państwach". Wniosek z tego jest 

wydaje się następujący, polscy rolnicy pozostaną permanentną kolonią Zachodu.  
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Od kilku lat rolnicy obserwują też pewną stagnację w kwestii dochodów rolniczych. Mogłyby ją przerwać 

wyższe ceny skupu produktów rolnych, ale tu istnieje pewna bariera systemowa. Rolnicy są rozproszeni, 

więc nie mają wielkiego wpływu na poziom cen rynkowych. Z drugiej strony odbiorcy ich produktów i 

firmy sprzedające środki produkcji są na tyle dobrze zorganizowani, że przechwytują największe marże i nie 

negocjują cen z pojedynczymi rolnikami.  

   

Produkcja rolna opłaca się - jak mówią - dopiero od około 50 hektarów w górę. Dopiero wtedy opłaca się 

inwestować i można wynegocjować lepsze ceny środków produkcji, lepsze ceny skupu, a czasem nawet 

wieloletnie kontrakty. Dlatego rolnicy trzymają każdy kawałek pola, bo traktują go jak inwestycję, która z 

każdym rokiem przynosi wpływy z dopłat. W takich warunkach małym gospodarstwom trudno stać się 

średnimi, bo żaden sąsiad nie sprzeda im swojej ziemi (por. dr Justyna Góral, W Polsce rolnictwo opłaca się 

od 50 ha. Obserwator Finansowy).  

   

Wszystkie te troski i wyzwania świata rolniczego każą nam dzisiaj z jeszcze większym szacunkiem patrzeć 

na pracę rolnika, która - ze względu na jej uzależnienie od natury - jest wystawiona na znacznie większe 

ryzyko, aniżeli praca w innych gałęziach gospodarki. A jednak - pośród tak wielu trosk świata rolniczego - 

sami rolnicy nie powinni tracić wiary w pomoc Bożą: „Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co 

będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. 

Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo 

<Boga> i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, 

bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy" (Mt 6,31-34).  

   

Między innymi także dlatego warto pamiętać o tym, że świąteczny odpoczynek jest prawem człowieka a nie 

jego przywilejem. Jeśli Bóg „odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie" (Rdz 2,2), to tym bardziej 

potrzebują tego ludzie - stworzeni przecież na Jego obraz - którzy winni korzystać z odpowiedniego 

wypoczynku i czasu wolnego. Człowiek wierzący winien - w niedzielę i w inne nakazane dni świąteczne - 

powstrzymać się od „wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, 

przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i należnemu 

odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu" (zob. KNSK, 284).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec więc, dziękujemy Bogu za zebrane plony. Dziękujemy wam, drodzy rolnicy, za waszą ciężką, ale 

i pełną radości pracę, która jest uczestnictwem w czymś wielkim i ważnym dla całej naszej Ojczyzny. 

Dziękujemy za wasze poszanowanie dla tradycji i przywiązanie do wiary oraz prosimy Boga o 

błogosławieństwo dla pracy rolniczej na przyszłość.  

   

Nie zapominajmy też o tym, że gościnność jest dla Polaków wartością, z której jesteśmy dumni. Powinna 

ona znaleźć swoje odzwierciedlenie także w odniesieniu do ukraińskich przybyszów. Przybywając do Polski 
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pracują oni przecież na polach i w sadach, budując nasze wspólne dobro. Wielu z nich podejmuje pracę 

daleko od domu rodzinnego, w otoczeniu pozbawionym wsparcia najbliższych przyjaciół, niejednokrotnie 

poniżej swoich kompetencji zawodowych i aspiracji. Trzeba odnosić się z uznaniem do ich trudu 

podejmowanego w imię odpowiedzialności za przyszłość ich rodzin. Warto, by poczuli się u nas dobrze, 

podobnie jak my chcielibyśmy, aby czuli się nasi rodacy emigrujący do innych krajów (por. Oświadczenie 

Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim na temat imigrantów z Ukrainy - Poznań, 

dnia 10.05.2017).  

   

Tak więc, im bardziej rozpowszechnia się dzisiaj ludzka niewdzięczność, tym bardziej trzeba dziękować 

Bogu i ludziom. Dlatego, z miłości do Boga i do człowieka, gromadzimy się tutaj na Jasnej Górze, aby 

złożyć na mszalnej patenie ziemski chleb i - oczekując cudownej przemiany - wypowiadamy pełne 

wdzięczności słowa ofiarowania: „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej 

hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas 

chlebem życia".  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Zjazd biblistów, 19.9.2017 

Abp Stanisław Gądecki. Nie płacz! Zjazd biblistów (Legnica – 19.9.2017). 
 

Dzisiejszy fragment Ewangelii objawia nam Jezusa potężnego w czynie, który realizuje swój mesjański 

program, ogłoszony uroczyście w nazaretańskiej synagodze: „Posłał Mnie [Pan], abym ubogim niósł dobrą 

nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi…” (Łk 

4,16-18).  

   

1. CUD FIZYCZNY  

 

W ten właśnie program wpisuje się wskrzeszenie jedynego syna wdowy z Nain. Bezlitosna śmierć zabrała 

właśnie jedynego syna jego matce. Jej położenie stało się bardzo trudne. Wdowy miały wówczas niewiele 

praw, nie mogły np. dziedziczyć po zmarłym mężu. Po śmierci męża były zależne od swoich synów lub 

krewnych męża, pozostając niekiedy bez środków do życia. Stąd wdowa z Nain płacze gorzkimi łzami nad 

śmiercią syna oraz nad sobą.  

 

„Widząc ją Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: ‘Nie płacz!’ ”. Jezus ma miłosierne oczy, które nie 

odwracają się od ludzi, ale dostrzegają ludzkie cierpienie. On zachowuje się jak Samarytanin z 

przypowieści, który widząc poturbowanego człowieka, poruszony współczuciem ratuje mu życie. Poruszają 

się jego wnętrzności (gr. splanchna; hebr. rahamim), ujawniające jego dobroć, serdeczność i współczucie. 

Podobnie płakał wizjoner Apokalipsy wobec niemożności zrozumienia sensu ludzkich losów, pełnych 

cierpienia i śmierci. Otrzymał wtedy z nieba podobną odpowiedź: „Przestań płakać! Oto zwyciężył Lew z 

pokolenia Judy…” (Ap 5,5).  

 

Potem Jezus „przystąpił, dotknął się mar”. Dotknięcie mar pogrzebowych oznaczało zaciągnięcie przez 

Niego nieczystości rytualnej (Lb 19,11.16). Lecz Jezus jest tak bardzo wrażliwy na ludzkie cierpienie, że nie 

zważa na legalną nieczystość, podobnie jak w przypadku trędowatego (Łk 5,13), krwawiącej kobiety (Łk 

8,45), czy publicznej grzesznicy (Łk 7,39). Przeciwnie, pokazuje, że przyszedł wziąć na siebie grzech świata 

(J 1,29), czego nie mógł dokonać przed Nim żaden z proroków. 
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„Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” Jezus nie modli się - podobnie jak Eliasz czy Elizeusz (1 Krl 17,19-21; 

2 Krl 4,33-35) – o wskrzeszenie, ale rozkazuje śmierci cofnąć się. 

 

„Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce”. Spełniło się proroctwo: „umarli zmartwychwstają” 

(egeirontai; Łk 7,22). Przywrócony życiu syn podnosi się i zaczyna rozmawiać z matką. W ten sposób 

zrealizowało się to, na co zwrócił uwagę ewangelista Jan: „Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i 

ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce” (J 5,21).  

 

„A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: ‘Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie 

nawiedził lud swój’ ”. Chóralne wielbienie Boga przez tłum staje się jakby echem tego cudu. W obliczu 

jawnej manifestacji mocy Bożej rodzi się podziw i niepohamowana radość, która jak fala rozchodzi się 

szeroko, poruszając ludzkie serca (Łk 2,20; 17,15; 24,52). W osobie Jezusa Życie wtargnęło w dramat 

śmierci, żałoby i rozpaczy, ofiarując nowy początek nie tylko wdowie i jej synowi, ale także wielu innym, 

którzy na swej drodze spotkali Zbawiciela.  

 

W tym prostym, dosłownym komentarzu nie ma nic nadzwyczajnego, poza samym cudem.  

 

2. CUD DUCHOWY  

 

Nadzwyczajny natomiast pozostaje dla nas sens duchowy tego wydarzenia, ponieważ: „Pozostajemy wierni 

intencjom zawartym w tekstach biblijnych tylko w takiej mierze, w jakiej staramy się odkryć, w ich 

sformułowaniach, rzeczywistość wiary, którą one wyrażają, i jeśli łączymy tę rzeczywistość z 

doświadczeniami ludzi wierzących naszych czasów”. Wiemy przecież, że: 

 

„Littera gesta docet, quid credas allegoria, 

Moralis quid agas, quo tendas anagogia” 

 

Sens duchowy to „sens wyrażany przez teksty biblijne, odczytywane pod natchnieniem Ducha Świętego w 

kontekście tajemnicy paschalnej Chrystusa i nowego życia, któremu ta tajemnica daje początek. […] Jest 

więc rzeczą normalną odczytywać Pismo święte w świetle tego nowego kontekstu, którym jest życie w 

Duchu Świętym (Verbum Domini, 37).  

 

a. Idąc więc tropem sensu duchowego tej sceny – św. Augustyn powie – pod wrażeniem wskrzeszenia 

młodzieńca z Nain pozostają wszyscy wierzący, lecz jedni pozostają pod wrażeniem cudów cielesnych a 

inni pod wrażeniem cudów duchowych (Sermo 98). Tymczasem to, co nasz Zbawiciel dokonał w sensie 

materialnym, pragnął, by było rozumiane także w sensie duchowym. Ważniejszą bowiem rzeczą jest 

wskrzesić duchowo kogoś, kto ma żyć wiecznie, aniżeli wskrzesić fizycznie tego, który musi ponownie 

umrzeć w sensie cielesnym.  

 

Z fizycznego wskrzeszenia do życia młodzieńca z Nain ucieszyła się matka wdowa, z wskrzeszenia 

duchowego – jakie dokonuje się tak często w ciągu każdego dnia – cieszy się Matka Kościół. Nad śmiercią 

fizyczną młodzieńca płakało wielu ludzi, nad śmiercią duchową niewielu się wzrusza. A jednak myśli o nich 

Zbawiciel, który zna tych, którzy umarli duchowo i który przyszedł po to, aby obdarzyć ich życiem. Gdyby 

bowiem Zbawiciel nasz nie przyszedł, aby wskrzeszać zmarłych, apostoł Paweł nie powiedziałby: „Zbudź 

się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” (Ef 5,14).  
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Dla apostoła także ci, którzy zmarli w sensie fizycznym, nazywani są „śpiącymi”. Wszyscy bez wyjątku - 

tak umarli w sensie fizycznym, jak i umarli w sensie duchowym - według Chrystusa „śpią” a On może ich 

zbudzić. Dla Chrystusa młodzieniec z Nain „spał”, kiedy Jezus rozkazał mu: „Młodzieńcze, tobie mówię 

wstań!”. Nikt nie wybudza tak łatwo człowieka akurat śpiącego na łóżku tak łatwo, jak nasz Zbawiciel 

„budzi” tych, którzy leżą pochowani w grobie.  

 

Któż może nam powiedzieć, ilu zmarłych - w sensie fizycznym – wskrzesił Jezus? Z pewnością było ich 

wielu, co potwierdza ewangelista Jan: „Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które 

gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać” (J 

21,25). Bez wątpienia wielu ludzi zostało wskrzeszonych przez Jezusa, lecz tylko opisy trzech wskrzeszeń 

się zachowały do naszych czasów.  

 

b. Przyjrzyjmy się więc temu, czego chciał nas nauczyć Jezus dzięki tym trzem wskrzeszeniom.  

 

Pierwszym z nich było przywrócenie do życia córki Jaira, zwierzchnika synagogi (Mt 9,18-19.23-25). Jej 

ojciec zwrócił się do Jezusa z prośbą: „Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią 

rękę, a żyć będzie”. Jezus więc wstał i wraz z uczniami poszedł za nim i powiedział przełożonemu synagogi: 

„Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36). Przybył do domu, gdzie przygotowano już pogrzeb: „zobaczył 

fletnistów oraz tłum zgiełkliwy” i powiedział ludziom: „Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi”. 

Jezus powiedział prawdę; dla Tego, przez którego mogła zostać obudzona, dziewczynka tylko „spała”.  

 

Drugim - zapamiętanym w Piśmie - cudem było wskrzeszenie młodzieńca z Nain. Słyszeliśmy przed chwilą, 

w jaki sposób został wskrzeszony. Zbawiciel zbliżył się do bramy miasta, gdy niesiono zmarłego 

młodzieńca do grobu i wzruszony płaczem matki powiedział: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły 

usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce”.  

 

Trzecie wskrzeszenie dotyczyło Łazarza. On z kolei został wskrzeszony w grobie, lecz także w tym 

przypadku Zbawiciel mówi o „śnie”: „Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić” (J 11,11). 

Uczniowie – przekonani, że mówi o chorobie Łazarza - powiedzieli do Niego: „Panie, jeżeli zasnął, to 

wyzdrowieje”. Ale Jezus mówił o śmierci fizycznej Łazarza. Ujawniając otwarcie uczniom prawdę Jezus 

powiedział: „Łazarz umarł” (J 11,12-14). Obie wypowiedzi Zbawiciela były prawdziwe; dla was Łazarz 

umarł, dla mnie on „śpi”.  

 

Te trzy wskrzeszone osoby symbolizują trzy rodzaje grzeszników, którzy również dzisiaj bywają 

wskrzeszani przez Chrystusa.  

W momencie wskrzeszenia córka Jaira znajdowała się wewnątrz domu; jeszcze nie została wyniesiona na 

zewnątrz do grobu. Tam została wskrzeszona i oddana rodzicom. Młodzieniec z Naim z kolei nie znajdował 

się już we wnętrzu własnego domu, lecz został już wyniesiony z domu, choć nie leżał jeszcze złożony w 

grobie. Łazarz tymczasem już od trzech dni leżał w grobie.  

 

Trzy wskrzeszone osoby symbolizują trzy rodzaje grzeszników. Pierwszy rodzaj grzeszników przypomina 

córkę Jaira. Oni zgrzeszyli już w swoich myślach, lecz jeszcze nie zrealizowali tego w czynach. „Każdy, kto 

pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5,28). Wprawdzie nie 

zbliżył się do niej na sposób cielesny, ale już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Umarł we 

wnętrzu własnego sumienia, lecz fakt ten nie był znany publicznie. Ale - kiedy tylko usłyszał słowo 
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Chrystusa „tobie mówię wstań!” – natychmiast - „w swoim domu”, to znaczy w swoim sumieniu - powraca 

do życia.  

 

Drugi rodzaj grzeszników nie poprzestaje na myśli, ale przechodzi do działania. Podobny jest on do 

umarłego, którego wyniesiono już z domu, ale jeszcze nie doniesiono do grobu. To, co było w nim ukryte, 

stało się jawne. Podobnie jak młodzieniec z Nain, tak i tego rodzaju grzesznik, jeśli zostanie napomniany, na 

głos Chrystusa powstanie żywy. Popełnił w grzech, lecz nie popadł we wieczną ruinę.  

   

Trzeci rodzaj grzeszników to ci, dla których grzech stał się nawykiem (abitudine), tak że nie dostrzegają już 

oni zła a nawet bronią złych uczynków i złoszczą się, kiedy zostaną przyłapani. Tak właśnie zachowali się 

sodomici, gdy usłyszeli reprymendę sprawiedliwego Lota: „który uginał się pod ciężarem rozpustnego 

postępowania ludzi nie liczących się z Bożym prawem” (2 Pt 2,7). Powiedzieli oni O Locie: „Sam jest tu 

przybyszem i śmie nami rządzić!” (Rdz 19,9). W Sodomie owo zboczenie stało się zwyczajem, tak że 

występek został nazywany cnotą a cnota występkiem. Oskarżonym został sprawiedliwy, zamiast tych, 

którzy praktykowali występek. Ten rodzaj grzeszników, zniewolonych złym nawykiem, przypomina groby, 

które już cuchną, podobnie jak Łazarz. Kamień, który spoczywa na grobie ilustruje grzeszny ciężar nawyku, 

która obciąża duszę i nie pozwala jej ani oddychać ani podnieść się. Tego rodzaju grzesznicy - po wielu 

napomnieniach ze strony ludzi - pozostawieni ich własnym myślom, powoli zaczynają pojmować w jak 

godnej pożałowania znaleźli się sytuacji. Czując obrzydzenie do siebie samych, decydują się na zmianę 

swego postepowania. Lecz chociaż wracają do życia, to jednak nie są się w stanie poruszać. „I wyszedł 

zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: 

‘Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!’ ” (J 11,44). Potrzeba, aby ze strony uczniów - którym została 

przekazana władza - doznali rozwiązania więzów winy: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek 

zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 

18,18).  

 

c. Słuchajmy więc – kochani bibliści - o tych sprawach, aby ci, którzy żyją dalej żyli, a ci, co umarli, wrócili 

do życia. 

Jeśli grzech pojawił się w naszych myślach, lecz jeszcze nie doszedł do czynu, żałujmy, skorygujmy nasze 

myślenie a zmarły powróci do życia „w domu” własnego sumienia.  

 

Jeśli grzech został już popełniony czynnie, również w tym przypadku nie popadajmy w desperację. 

Powstańmy do życia, podczas gdy jesteśmy już niesieni do grobu. Żałujmy za popełniony grzech a szybko 

wrócimy do życia.  

 

Jeśli natomiast grzech stał się naszym nawykiem, jeśli rozchodzi się już fetor, nie popadajmy w rozpacz. 

Czyńmy pokutę. Chociaż upadliśmy bardzo nisko, to jednak Chrystus jest wyżej i może swym głosem 

przywrócić nam życie i przekazać swoim uczniom, aby rozwiązali nasze więzy.  

 

A więc ci, którzy żyją niech dalej trwają przy życiu. Ci zaś, którzy umarli – w jakikolwiek z trzech 

sposobów – niech powstają z martwych jak najszybciej.  

 

ZAKOŃCZENIE  
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Nie zapominajmy nigdy o tym, że istnieje pewien rodzaj biblistów, którzy wiedzą wszystko o Księgach 

Świętych, którzy znają wszelkie ich interpretacje, którzy potrafią zacytować z pamięci każdy fragment 

Biblii, dzięki czemu są cenną pomocą dla ludzi pragnących podążać drogą Bożą. Chcą oni być – jak 

twierdzi św. Augustyn - przewodnikami dla innych, wskazując drogę, którą sami nie idą, pozostając w 

bezruchu. Dla nich Pismo Święte jest rodzajem atlasu, który czyta się z zainteresowaniem, zbiorem słów i 

pojęć, nad którymi można uczenie podyskutować. Dlatego najpierw powinniśmy postawić sobie pytanie: 

czy i w nas nie ma pokusy, aby traktować Pismo Święte bardziej jako przedmiot badań niż jako Księgę, 

która wskazuje nam drogę prowadzącą do życia? 

 

Na koniec serdeczne podziękowanie za ich trudy wszystkim biblistom pracującym w:  

   

 ośrodkach uniwersyteckich (KUL, UKSW, JPII), 

 Wydziałach Teologicznych, 

 Instytucjach diecezjalnych,  

 Uniwersytecie Biblijnym, 

 Dziele Biblijnym, 

 duszpasterstwie, 

 świeckim biblistom, 

 wszystkim autorom nowych tłumaczeń w szczególności ekumenicznych 

 wszystkim autorom komentarzy, w szczególności odwołujący się do tekstów Ojców Kościoła.  

 

Bibliści zgromadzeni na swoim dorocznym zjeździe, tym razem w Legnicy, dziękujmy Bogu za 

uczestnictwo w nieodwołalnym darze i zadaniu całego Kościoła, jakim jest dzielenie się radością rodzącą się 

ze spotkania z Osobą Chrystusa, ze Słowem Bożym obecnym pośród nas.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Bądźcie trzeźwi, 21.9.2017 

Abp Stanisław Gądecki. Bądźcie trzeźwi (Warszawa, kościół akademicki św. Józefa - 21.9.2017). 
 

W dzisiejsze przedpołudnie gromadzimy się na Eucharystii w bielańskim kościele, aby modlić się w intencji 

trzeźwości naszego narodu.  

W tym roku mija już 30 lat od ustanowienia przez polskich biskupów miesiąca sierpnia okresem abstynencji 

od alkoholu. W specjalnym apelu do mediów wystosowanym z tej okazji przez Zespół Konferencji 

Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości wyrażono ubolewanie, że dzisiaj treści takie jak 

„umiarkowanie, trzeźwość, powściągliwość brzmią jak słowa z innej epoki”, bo dzisiaj „promuje się 

zachłanność, chciwość, nieopanowanie”. Powołując się na statystyki, Zespół zwraca uwagę na to, że Polacy 

piją dziś więcej niż w czasach PRL-u, że w naszej Ojczyźnie jest prawie milion osób uzależnionych od 

alkoholu, a kilka milionów pije w sposób ryzykowny i szkodliwy. Te liczby są znakiem plagi, która dotyka 

Polaków.  

   

Taki stan rzeczy nie robi wielkiego wrażenia na mediach, na producentach i sprzedawcach alkoholu ani na 

politykach. Producenci i sprzedawcy osiągają miliardowe zyski. Media bogacą się na reklamie a politycy nie 

chcą się narażać wpływowemu lobby. Wszystko to tworzy tragiczne połączenie bezczynności i cynizmu, 

które niszczy nasz naród.  

 

1. TRZEŹWOŚĆ 
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Apele o trzeźwość wydają się zrazu brzmieć dziwnie w zestawieniu ze słowami Pisma Świętego, które 

nigdy nie traktuje wina jako rzeczy złej samej w sobie. Przeciwnie, psalmista zalicza wino do produktów 

niezbędnych dla życia człowieka, podobnie jak oliwę i chleb: „Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by 

człowiekowi służyły, aby z roli dobywał chleb i wino, co rozwesela serce ludzkie, by rozpogadzać twarze 

oliwą, by serce ludzkie chleb krzepił” (Ps 104,14-15). „Wino dla ludzi jest życiem, jeżeli pić je będziesz z 

umiarem. Co za życie ma ten, który jest pozbawiony wina? I ono zostało stworzone dla radości ludzi” (Syr 

31,27). „Szkodliwe jest bowiem picie samego wina, a tak samo również wody, natomiast wino zmieszane z 

wodą jest miłe i sprawia wielką przyjemność” (1Mch 15,39). 

 

Ów biblijny punkt widzenia św. Jan Chryzostom komentuje w następujący sposób: „Niektórzy zobaczywszy 

zachowujących się nieprzyzwoicie pijaków, nie ganią ich, lecz owoc dany przez Boga. Mówią: niech nie 

będzie wina! Powiedzmy im raczej: niech nie będzie pijaństwa! Wino bowiem jest dziełem Boga a 

pijaństwo - dziełem diabła. Nie wino stwarza pijaństwo, lecz niepowściągliwość” (Jan Chryzostom, Homilia 

na słowa: Wina po trosze używaj). Wszystkim, którzy nie są uzależnieni potrzebna jest więc 

powściągliwość, czyli styl życia pełen umiaru, potrzebny człowiekowi, aby mógł on zachować i rozwijać 

własną wolność. Stąd być człowiekiem wolnym, znaczy być człowiekiem trzeźwym.  

 

Ta wolność doznaje dzisiaj z różnych stron ucisku. Można ją łatwo odebrać człowiekowi przez różnego 

rodzaju manipulacje atrakcyjnie podane. „Przy pomocy specjalistów z wielu dziedzin, tworzy się reklamy, w 

których alkohol jest gwarantem dobrej zabawy, fundamentem przyjaźni, znakiem dobrego gustu, czy też 

wzbogaceniem emocji sportowych. Wywiera to silny wpływ na postawy wobec alkoholu, zwłaszcza wśród 

młodzieży. Dlatego też reklama alkoholu powinna być zakazana. Nowoczesna komunikacja marketingowa 

sięga również po inne formy wpływania na konsumentów, coraz silniej wkraczając w nasze codzienne życie 

przez organizację popularnych festiwali, koncertów oraz wakacyjnych imprez masowych, czy też 

sponsoring sportu. Nie ulegajmy zbyt łatwo tej szkodliwej i niszczącej propagandzie. [...] Pamiętajmy, że 

naród, który rozpija własne dzieci, jest narodem pozbawionym przyszłości” (Apel Zespołu Konferencji 

Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2009).  

 

„Zbyt wysoka jest stawka, o którą idzie – wołał św. Jan Paweł II. Wiemy to dobrze z historii. Zbyt wysoka 

jest stawka! Trzeba tutaj iść pod prąd! Pod prąd społecznego nawyku i płytkiej opinii. Pod prąd ludzkiej 

słabości. Pod prąd źle rozumianej „wolności”. Wolność nie została człowiekowi dana przez Stwórcę do 

tego, ażeby niszczył siebie i drugich” (Jan Paweł II, Jasna Góra, 11.6.1987). „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! 

Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć” (1P 5,8).  

 

Trzeźwość nie jest przede wszystkim skutkiem silnej woli człowieka i trwania w takim postanowieniu. Już 

św. Augustyn zauważył, że człowiek – sam z siebie - nie jest zdolny do powściągliwości. „Mniemałem, że 

do powściągliwości człowiek jest zdolny o własnych siłach, a ja w sobie tych sił nie dostrzegałem. Głupiec, 

nie wiedziałem, że – jak napisano – nikt nie może być powściągliwy, jeśli Ty mu tego nie udzielisz. 

Udzieliłbyś mi na pewno, gdybym z głębi serca wołał do Ciebie i gdybym miał wiarę dostatecznie mocną, 

by moje troski Tobie powierzyć” (św. Augustyn, Confessiones, VI,11,20). 

 

2. ABSTYNENCJA  

 

a. Co więc należy czynić, gdy człowiek nie jest w stanie zachować powściągliwości w piciu napojów 

alkoholowych i popada w nałóg pijaństwa? W ten nałóg tak ostro piętnowany proroków (Am 4,11; Oz 4,11; 

7,5; Iz 5,11-12.22; 28, 1.7-8; 56,12; Jer 51,39.57; Ez 44,21); „Nierząd, wino i moszcz odbierają rozum” (Oz 

4,11). Nałóg, przeciwko któremu występowali także mędrcy Izraela. Świadectwem tego słowa z Księgi 

Przysłów: „Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak pięknie błyszczy w kielichu, jak łatwo płynie [przez 

gardło]: bo w końcu kąsa jak żmija, swój jad niby wąż wypuszcza” (Prz 23,31-32). Syracydes z kolei 

zauważy: „Goryczą dla duszy jest wino wypijane w dużych ilościach, wśród podniecenia i zataczania się. 

Pijaństwo powiększa szał głupca na jego zgubę, osłabia jego siłę i klęsk mu przysparza” (Syr 31,29-30). 
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Apostoł Paweł z kolei zaliczy pijaków do ludzi, którzy nie osiągną królestwa Bożego (1 Kor 6,9-10; por. Prz 

31,4-5; Tb 4,15; Iz 5,l1-12.22; 28,1.7-8; 56,12; Jer 51,39.57; Ez 44,21; Am 2,8; Oz 4,11; 7,3-5; Ha 2,15; l 

Kor 11,21; 1 Tm 3,8; Tt 2,3; 1 P 5,8).  

 

Z nauczania Pisma Świętego wynika więc jasno, że alkoholizm jest złem moralnym. Uzależnia on człowieka 

od trucizny alkoholowej tak, że człowiek nie może już opanować swojej skłonności do picia, pozostając 

niezdolnym do samokontroli. Pod wpływem alkoholu u nałogowca dochodzi do szczególnego 

przekształcenia potrzeb biopsychicznych, których nie zapokojenie odczuwa on jako coraz większą 

przykrość. Jest to dyspozycja względnie trwała, choć może być okresowo przerywana. Nie ulega 

wątpliwości, że nałóg ten wpływa na cały ustrój człowieka, jego organiczne, psychiczne a często także 

funkcje społeczne 

 

b. Są zatem takie sytuacje, w których sama trzeźwość już nie wystarcza. Gdy człowiek popadł w 

uzależnienie, nie można go uleczyć umiarkowanym piciem. W tych przypadkach niezbędna jest całkowita 

abstynencja, czyli świadome i trwałe powstrzymywanie się od zażywania substancji uzależniających. 

 

Pod pewnym względem abstynencja przypomina starotestamentalny ślub nazireatu. Gdy jakiś mężczyzna 

złożył ślub nazireatu, musiał on powstrzymać się: „od wina i sycery, nie może używać octu winnego i octu z 

sycery ani soku z winogron; nie wolno mu jeść winogron zarówno świeżych, jak i suszonych” (Lb 6,3; por. 

Sdz 13,4; Sdz 13,6-7; Sdz 13,14). Tę radykalną praktykę podjął - od momentu swego narodzenia aż do 

śmierci - św. Jan Chrzciciel. O nim mówi ewangelista: „Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i 

sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym” (Łk 1,15). Abstynencja to 

radykalna drogą, której towarzyszy Duch Święty. 

 

Dla określonych kategorii osób oraz określonych sytuacji życiowych całkowita abstynencja jest moralnym 

obowiązkiem. Obowiązuje ona wszystkich alkoholików, będąc dla nich jedynym ratunkiem. Obowiązuje 

także niektórych ludzi nie uzależnionych: np. kobiety w ciąży, kierowców w czasie prowadzenia pojazdów, 

pracowników w ich miejscach pracy a także osoby, dla których nawet symboliczne spożycie alkoholu 

byłoby szkodliwe dla zdrowia oraz ludzi, którzy złożyli przyrzeczenia abstynenckie. 

 

Człowiek uzależniony sam nie dokona zmiany w sposobie myślenia. W tym przypadku niezbędna jest 

interwencja z zewnątrz. Przyjaciele, ludzie bliscy - z pomocą specjalistów - mogą dokonać rachunku zysków 

i strat, pokazując jednocześnie drogę do odzyskania trzeźwości (przez leczenie, udział w grupie 

terapeutycznej bądź w ruchu AA). Mądry lekarz, psycholog, ksiądz, pracodawca, sędzia, prokurator, kurator 

są w stanie ukazać zainteresowanemu problemy zdrowotne, rodzinne, zawodowe czy prawne, będące 

kosztami nałogu. Nade wszystko jednak, potrafią mu uświadomić, że - mimo wszystko - wciąż ma on 

jeszcze przed sobą wybór. 

 

W procesie leczenia z uzależnienia alkoholowego pomaga – oprócz ośrodków specjalistycznych - ruch 

Anonimowych Alkoholików, gdzie ludzie - którzy sami wyszli z uzależnienia - dzielą się swoim 

doświadczeniem i nadzieją z tymi, którzy znajdują się na początku drogi. Idąc wspólnie tą drogą, krok po 

kroku, pomagają innym odzyskać samych siebie (por. Wiktor Osiatyński, Alkoholizm. Grzech czy 

choroba?). 

 

W gruncie rzeczy istnieje tylko jeden warunek powrotu do trzeźwego życia a jest nim stanięcie w prawdzie; 

nie ma żadnej ludzkiej godności opartej na kłamstwie. Sam proces odkłamywania przywraca człowiekowi 

uzależnionemu jego godność. Po to, by oderwać się od nałogu, trzeba z całą szczerością, dokładnie 

przyjrzeć się drodze, która doprowadziła go na dno. Dostrzeże on wtedy swoje mniejsze i większe 

zaniedbania, pozrywane więzi z ludźmi i z Bogiem, krzywdy wyrządzone innym. Tak, najpierw trzeba 

odważnie przyjrzeć się prawdzie o własnym piciu i skrywanych przed samym sobą kosztach uzależnienia. 

Później dostrzeże się własne samousprawiedliwienia, obarczanie innych winą za własne uczucia i czyny. W 

końcu przestaje się kłamać, bo kłamstwa były potrzebne po to, by ukryć nałóg i jego konsekwencje. Na 
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mityngach mówi szczerze o swoich czynach, myślach i uczuciach, nawet o tych których się bardzo wstydzi. 

Dzięki temu odzyskuje wiarygodność, będąca podstawą zarówno trzeźwości, jak i ludzkiej godności. 

Człowiek który przełamuje swoje zakłamanie, który staje w prawdzie budzi szacunek innych. W ten sposób 

– z pomocą Ducha Świętego - powstaje fundament, na którym można odbudować zdrowe życie w 

abstynencji. 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Na koniec pragnę jak najserdeczniej – jako Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – podziękować 

wszystkim osobom żywo zaangażowanym w apostolstwo trzeźwości. Najpierw Przewodniczącemu Zespołu 

ds. Apostolstwa Trzeźwości księdzu biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu, za zorganizowanie tego 

Narodowego Kongresu Trzeźwości 2017. Za pełne Bożego ducha promowanie trzeźwości w naszej 

Ojczyźnie.  

 

Dziękuje wszystkim duszpasterzom trzeźwości we wszystkich polskich diecezjach, za ich często 

niedocenianą pracę. Wszystkim zakonnikom i zakonnicom czynnym w tej dziedzinie. Wszystkim 

przedstawicielom organizacji rządowych i samorządowych, lekarzom, terapeutom, członkom grup 

terapeutycznych i członkom ruchu Anonimowych Alkoholików. Wszystkim zainteresowanym tą 

problematyką, referentom i uczestnikom tego Kongresu.  

 

A teraz módlmy się: Święty Janie Chrzcicielu – patronie trzeźwości - który praktykowałeś abstynencję przez 

całe swoje życie, pomóż nam zrozumieć wielkie niebezpieczeństwa wynikające z alkoholizmu. Chroń nas 

przed grzechem upijania się. Niech z naszych domów zniknie przymus alkoholowy. Otocz opieką rodziny 

zrujnowane alkoholizmem i innymi uzależnieniami. Udziel wszystkim radości płynącej z wyzwolenia z 

nałogu i jego następstw.  

 

Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem tych, którzy walczą o trzeźwość dla siebie samych, trzeźwość 

swoich bliźnich, o, o trzeźwość narodu. Wstaw się za nami u Twego Syna, abyśmy stali się ludźmi 

„trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością” (Tt 2,2).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Obchody dnia Krajowej Administracji 

Skarbowej, 26.9.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara. Ogólnopolskie obchody dnia 

Krajowej Administracji Skarbowej (Katedra Poznańska – 26.09.2017).  

 

W dniu dzisiejszym Opatrzność pozwala nam uczestniczyć w pierwszych ogólnopolskich obchodach Dnia 

Krajowej Administracji Skarbowej. 16 listopada 2016 Sejm przyjął ustawę o połączeniu dotychczasowych 

trzech organów - administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej - w jednolitą formację. Tak 

powstała Służba Celno-Skarbowa. Artykuł 1 ustęp 2–3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku stanowi, że: 

„KAS [Krajowa Administracja Skarbowa] stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą 

zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych 

należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii 

Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu 

obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu 

obowiązków celnych”.  

   

1. PODATKI WEDŁUG BIBLII  
 

a. Jest to nawiązanie do przynajmniej trzech tysiącletnich tradycji podatkowych. O pewnym epizodzie tej 



1966 
 

podatkowej prehistorii – pochodzącym z VI wieku przed Chrystusem – mówiło dzisiejsze pierwsze czytanie 

liturgiczne: „Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. 

Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu. Wydaję rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej 

starszyzny żydowskiej przy budowie owego domu Bożego, mianowicie: z dochodów królewskich, 

płynących z podatku [τῶν φόρων] Transeufratei, dokładnie bez zawieszenia mają być owym mężom 

wypłacone koszty. [...] I wydaję rozporządzenie: Jeśli ktoś przekroczy ten rozkaz, to z domu jego wyrwana 

będzie belka, a on zawiśnie do niej przybity, dom zaś jego za to będzie zamieniony na rumowisko. [...] Ja, 

Dariusz, wydałem ten rozkaz: niech będzie on dokładnie wykonany” (Ezd 6,7-8.11-12). 

 

Tekst ten jest fragmentem opowiadania o odbudowie świątyni jerozolimskiej za czasów Dariusza. Za 

czasów tego króla perskiego (522-486 przed Chr.) Zorobabel odbudował świątynię (520-510 przed Chr.). Ta 

odbudowa stała się możliwa właśnie dzięki pieniądzom, jakie przekazał Dariusz przekazał żydom z podatku 

pochodzącego z Transeufratei, czyli z kraju „za rzeką”, tj. z satrapii po zachodniej stronie Eufratu (Herodot 

III, 91; Ezd 7, 21.25). Przypuszcza się, że chodzi region, którego stolicami był Dama-szek albo Tripolis. 

Dzięki temu podatkowi dobro wspólne, czyli świątynia jerozolimska została szczęśliwie odbudowana.  

 

W tej samej Księdze Ezdrasza znajdujemy potwierdzenie istnienia liczniejszych obciążeń podatkowych w 

VI wieku przed Chr.: „I królowie potężni panowali nad Jerozolimą i rządzili całą Transeufrateą, i 

odstawiano im podatek, daninę i cło [φόροι, πλήρεις καὶ μέρος]” (Ezd 4,20).  

 

b. A co mówi Nowy Testament na temat podatków? Ewangelista Marek cytuje odpowiedź Jezusa na ten 

temat: „Posłali natomiast do Niego kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić Go w 

mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: ‘Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie 

zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić 

podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?’ Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: 

‘Czemu Mnie wystawiacie na próbę? Przynieście Mi denara, chcę zobaczyć’. Przynieśli, a On ich zapytał: 

‘Czyj jest ten obraz i napis?’ Odpowiedzieli Mu: ‘Cezara’. Wówczas Jezus rzekł do nich: ‘Oddajcie więc 

Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga’. I byli pełni podziwu dla Niego” (Mk 

12,13-17). A zatem, pierwszeństwo Boga nie eliminuje uprawnień ludzkiej władzy do pobierania podatku.  

 

Warto jednak zauważyć, że w tym przypadku faryzeusze i zwolennicy Heroda nie zapytali Jezusa o podatki 

w ogóle, lecz tylko o jeden rodzaj podatku, a mianowicie o „pogłówne”. Greckie słowo kensos (od 

łacińskiego census) oznacza właśnie „pogłówne”, czyli ryczałtowy podatek osobisty. Nie był on wysoki, 

wynosił kilka denarów rocznie, co odpowiadało zarobkom kilku dni.  

 

Uznanie zasadności podatków i cła znajdziemy u św. Pawła w Liście do Rzymian. Czytamy tam najpierw: 

„Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi”. A potem: „Z tego samego też 

powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu 

to, mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć” 

(Rz 13,1-7).  

 

c. W praworządnym i umiarkowanym państwie należy płacić podatki. Z tego jednak nie wynika wcale 

poparcie dla podatków wysokich. Najobszerniejsza krytyka wysokich podatków znajduje się już w 1 

Księdze Samuela (1Sm 8,11-18). Gdy Izraelici domagali się od proroka Samuela, aby ustanowił im króla, 

ten ostrzegł ich, że taki władca będzie ich wyzyskiwał. Samuel mówił: „Zasiewy wasze i winnice obciąży 

dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom.[...] Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie 

jego sługami” (1Sam 8,15.17). Potwierdziły to w całej rozciągłości późniejsze doświadczenia Izraela (Jer 

22,13-14).  
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Biblia zawiera bowiem krytykę nadmiernego opodatkowania. Najcelniejszą w tej materii wydaje się 

maksyma z Księgi Przysłów 29,4: „Król umacnia kraj sprawiedliwością, niszczy je ten, kto podatkami 

uciska”. Wysokie podatki są więc społecznie szkodliwe. Nie jest to jedyna uwaga biblijna o wyzysku 

podatkowym. „Lwem ryczącym, zgłodniałym niedźwiedziem jest władca występny nad biednym ludem. 

Książę ubogi w rozsądek bogaty jest w zdzierstwo, kto zysków nieprawych nie znosi, dni swe przedłuża” 

(Prz 28,15-16).  

 

Ogólna zgoda na podatki i zalecenie umiarkowanych stawek łączy się więc z potępieniem zdzierstwa 

podatkowego. Uzasadnieniem takiego postawienia sprawy jest przykazanie Dekalogu: „Nie kradnij!”. Już 

papież Leon XIII w encyklice Rerum novarum stwierdził, że wysokie podatki stanowią zamach na święte 

prawo własności. Powiedział to w 1893 roku, kiedy podatki były w Europie o wiele niższe niż są obecnie. 

Władza może pobierać podatki na wspólne potrzeby, ale nie wolno jej okradać obywateli i wyzyskiwać na 

rzecz samej władzy, którą dawniej reprezentował władca i jego dwór, a dzisiaj klasa rządząca i warstwa 

urzędnicza.  

 

W tym kontekście dziwnie znajomo brzmi powiedzenie jednego z myślicieli konfucjańskich : „Jeśli jest 

wielu funkcjonariuszy patrolujących obszary graniczne, a opłaty celne są egzekwowane rygorystycznie, to 

musi to świadczyć o tym, że państwo znajduje się w stanie chaosu” (W. Czyżowicz – M. Woźniczko, Cło i 

celnicy w historii. Struktury i mechanizmy działania, Warszawa 2012, 19).  

 

Jan Chrzciciel - znany ze swej bezkompromisowości w głoszeniu Bożych zasad - przychodzącym do niego 

poborcom podatków (tzn. celnikom) nie nakazywał porzucenia swojego zawodu, lecz powiedział im tylko: 

„Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono” (Łk 3,13). Z tego tytułu - pełniący funkcję 

przełożonego nad poborcami podatkowymi - Zacheusz, nawróciwszy się, zadeklarował, iż odda połowę 

swego majątku ubogim oraz zwróci poczwórnie, jeśli kogoś skrzywdził, lecz nie obiecał porzucenia swojej 

profesji (Łk 19,8). A zatem Pismo Święte potępia tylko nadużycia w sposobie pobieraniu podatków, nie zaś 

sam zawód poborcy podatkowego.  

 

Potępienie zbyt wysokich podatków brzmi dzisiaj wyjątkowo aktualnie. Powszechnym zjawiskiem jest 

bowiem dziś wysokie opodatkowanie w wielu uciążliwych formach. Dzisiejszy człowiek mógłby wyliczyć 

jednym tchem PIT, CIT, VAT, akcyzę, podatek od nieruchomości itd. Nadmierne podatki to stała cecha 

państwa, niezależnie od tego czy mamy do czynienia z monarchią, czy z demokracją (por. Michał 

Wojciechowski, Biblia o podatkach).  

 

2. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO  

 

Komentując czwarte przykazanie „Czcij ojca twego i matkę twoją...” (Wj 20,12), Katechizm Kościoła 

Katolickiego uczy: „Uległość wobec władzy i współodpowiedzialność za dobro wspólne wymagają z 

moralnego punktu widzenia płacenia podatków, ...” (KKK, 2240). 

 

„Tam... gdzie władza państwowa, przekraczając swoje uprawnienia, uciska obywateli, niech ci nie 

odmawiają jej świadczeń, których obiektywnie domaga się dobro wspólne. Niech zaś wolno im będzie 

bronić praw swoich i współobywateli przed nadużyciami władzy w granicach nakreślonych przez prawo 

naturalne i ewangeliczne” (KKK, 2242). 
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3. KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA  
 

a. „Zbieranie podatków i wydatki publiczne nabierają fundamentalnej wagi ekonomicznej dla każdej 

wspólnoty obywatelskiej i politycznej; celem, do którego winno się zdążać, jest system finansów 

publicznych, będący także narzędziem rozwoju i solidarności. Sprawiedliwy, skuteczny i wydajny system 

finansów publicznych daje dobre wyniki w dziedzinie ekonomii, ponieważ wspiera rozwój zatrudnienia, 

podtrzymuje działalność przedsiębiorczą oraz inicjatywy bezdochodowe, zwiększa też wiarygodność 

państwa jako gwaranta systemów ochrony i ubezpieczeń społecznych, szczególnie nastawionych na ochronę 

najsłabszych.  

 

Finanse publiczne są ukierunkowane na dobro wspólne wtedy, kiedy stosują się do określonych 

podstawowych zasad, jak płacenie podatków, będące wyrazem obowiązku solidarności; mądrość i 

sprawiedliwość w ustalaniu opłat podatkowych; prawość i konsekwencja w administrowaniu i podziale 

zasobów publicznych. W podziale zasobów finanse publiczne muszą podążać drogą solidarności, równości, 

dowartościowania talentów i muszą też ze szczególną uwagą wspierać rodziny, przeznaczając na ten cel 

odpowiednią ilość zasobów” (KNSK, 355) 

 

b. A co się dzieje wtedy, gdy pewien procent z naszych pieniędzy jakiś rząd wydaje na wpieranie różnych 

form zła (np. in vitro)? Czy wówczas płacenie podatków nie oznacza współudziału w finansowanych przez 

państwo nieprawościach?  

 

Odpowiedź na to pytanie domaga się odwołania do jednej z tradycyjnych reguł nauki moralnej Kościoła, a 

mianowicie do tzw. zasady podwójnego skutku. Reguła ta zakłada, że owocem czynów, które są zasadniczo 

dobre lub przynajmniej obojętne moralnie może być nieraz jakieś zło. Dla przykładu płacenie pensji jest nie 

tylko dobre, ale stanowi nawet obowiązek pracodawcy, dlatego należy to czynić, nawet jeśli jacyś 

pracownicy przeznaczają cześć swych zarobków na złe cele takie jak np. pijaństwo, cudzołóstwo, czy 

organizowanie kradzieży. Mamy tu do czynienia z czynem dobrym, którego ubocznym efektem może być 

coś złego. Gdybyśmy tę zasadę zastosowali do kwestii płacenia podatków, to można stwierdzić, że skoro 

większa część podatków idzie na finansowanie dobrych celów, to ich płacenie jest dobre, fakt zaś, iż 

mniejsza ich część przeznaczana jest na opłacanie złych rzeczy, stanowi efekt uboczny naszego dobrego 

działania. Z tego jednak nie wynika, że państwo ma prawo przeznaczać podatki, na cokolwiek zechce.  

 

Nie jest to też równoznaczne ze stwierdzeniem, iż władze cywilne mają prawo ustalać jakąkolwiek ich 

wysokość. Odpowiedzialnością rządzących jest bowiem to, by podatki nie stawały się formą 

niesprawiedliwego ograbiania obywateli niemal ze wszystkiego. Mimo to jednak bardzo kontrowersyjne 

wydaje się, by w razie każdorazowej wątpliwości - np. co do wysokości podatku - obywatele mogli 

samowolnie odmawiać ich zapłaty. Praktycznie bowiem prowadziłoby to do chaosu i bezprawia. Wszak 

każdy podatek może wydawać się zbyt duży do płacenia i nie jest rzeczą łatwą ustalenie, jaka wysokość 

podatku jest sprawiedliwa, a jaka nie, gdyż w grę wchodzi tu wiele różnych okoliczności oraz interesów 

różnych grup społecznych i jednostek.  

 

Moralna norma „Płaćcie podatki” jest bowiem przykazaniem pozytywnym (a więc określeniem, co należy 

czynić). Wedle zaś nauczania Kościoła, od pozytywnych norm moralnych mogą istnieć pewne wyjątki. Jest 

to uzasadnione tym, że o ile zawsze należy powstrzymać się od popełnienia jakiegoś zła, to jeśli chodzi o 

nasze „pozytywne” powinności, nie zawsze jest możliwe ich wypełnienie. Gdyby płacenie podatków 

oznaczało dla kogoś głodowanie, brak odzienia czy dachu nad głową, taki człowiek byłby zwolniony z 

obowiązku ich uiszczania. Człowiek bowiem nie istnieje dla państwa, lecz państwo zostało stworzone dla 

człowieka. Nie zmienia to jednak słuszności ogólnej zasady płacenia podatków i nie oznacza, że można się 

od nich uchylać np. po to, by mieć więcej pieniędzy na nowy samochód, większy dom czy posyłanie swych 

dzieci do lepszej szkoły” (Mirosław Salwowski, Czy według Biblii należy płacić podatki?).  
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ZAKOŃCZENIE 
 

Zakończmy dzisiejszą refleksję modlitwą słynnego francuskiego pisarza Francois Mauriac’a:  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że jestem jak inni ludzie. 

Są pełni wad i złych pragnień. – Ja także. 

Są egoistami, szukają tylko własnych przyjemności i korzyści. Innych po drodze potrącają. – Ja także. 

Są tchórzami, cofają się przed najmniejszą trudnością. Boją się cierpienia, lękają się czynu i wysiłku. – Ja 

także. 

Są kapryśni, obiecują i nie dotrzymują słowa. – Ja też. 

Są bezbarwni, ociężali. Więcej im się podobają sprawy tej ziemi niż Nieba. Mnie też. Ogarnia ich nuda, 

lenistwo, niechęć do wysiłku. Są grzesznikami. – Mój Boże, ja też! 

 

Ale ja także składam Ci dzięki, bo Ty przyszedłeś do grzeszników, do ludzi mało ciekawych. 

Przyszedłeś do ludzi ubogich w miłość, w cnoty.  

Do ludzi, którzy nie dają sobie rady sami i potrzebują Ciebie.  

Dzięki Ci, Boże, że jestem pośród nich. 

 

Gdybym miał piękną duszę, bogatą, cnotliwą, to chciałbym od razu być na piedestale, 

wysoko podnosiłbym głowę.  

A Ty patrzysz na dół, na ludzi pokornych, którzy biją się w piersi. 

Pozostawiłbyś mnie samego mojej samowystarczalności. 

A bez Ciebie, co stałoby się ze mną? 

 

O tak, dziękuję Ci, Panie, że jestem jak inni ludzie. 

Zmiłuj się nade mną, bo jestem grzesznikiem!  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Słowo i czyn, 1.10.2017 

Abp Stanisław Gądecki. Słowo i czyn. XXVI niedziela zwykła „A” (Mińsk – 1.10.2017) 
 

Ostatnio – jak wam zapewne wiadomo - Rada Konferencji Biskupów Europy po raz pierwszy obradowała 

właśnie tutaj, w Mińsku. Kardynałowie, arcybiskupi i biskupi ze wszystkich krajów Europy zastanawiali się 

tutaj nad przyszłością młodzieży europejskiej i samej Europy. Wystosowali też z tej okazji przesłanie do 

Sekretariatu Synodu w Rzymie oraz Słowo końcowe skierowane do wszystkich Europejczyków. Mamy 

nadzieję, że nasz pobył na Białorusi przyczyni się też do umocnienia wszystkich naszych braci i sióstr – 

członków Kościoła katolickiego na Białorusi - w wierze.  

W dzisiejszą zaś XXVI niedzielę zwykłą Opatrzność Boża pozwala nam uczestniczyć w Eucharystii w 

parafii archikatedralnej i podjąć refleksję na temat znaczenia słowa i czynu w życiu człowieka 

ochrzczonego. 

 

1. EWANGELIA 
 

a. Dzisiaj bowiem Pan Jezus podejmuje właśnie ten temat, opowiadając przypowieść o dwóch synach, 

których Ojciec prosi, aby pracowali w jego winnicy, czyli dla królestwa Bożego, dla sprawiedliwości, 

pokoju i radości w Duchu Świętym. Jeden z synów odpowiedział Ojcu, czyli Bogu: „’Idę, panie’, lecz nie 

poszedł” (Mt 21,29). Drugi natomiast powiedział: „’Nie chcę’, później jednak opamiętał się i poszedł” (Mt 

21,30). Na pytanie Jezusa, który z dwóch wypełnił wolę Ojca, słuchacze odpowiedzieli: „Ten drugi” (Mt 

21,31). Przesłanie tej przypowieści jest jasne: w pełnieniu woli Ojca niebieskiego nie liczą się nie tyle 

słowa, ile raczej czyny. 

 

Kim są dwaj synowie Ojca niebieskiego? Najpierw będą to pobożni żydzi i żydowscy grzesznicy. W sensie 
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szerszym – przedstawionym później przez św. Pawła – z jednej strony będą to w ogóle Żydzi a z drugiej 

strony ludzie pochodzący z innych narodów.  

 

Dwaj synowie z dzisiejszej przypowieści reprezentują dwa rodzaje buntu: syn pierwszy to ilustracja buntu 

ukrytego, syn drugi symbolizuje bunt jawny. 

 

Pierwszy syn jest obrazem buntu ukrytego człowieka pobożnego. Dla świętego spokoju mówi on Bogu: 

„tak, oczywiście, już idę”, ale się nie nawraca. Jezus w postaci pierwszego syna dostrzega faryzeuszów, 

uczonych w Piśmie, arcykapłanów i starszych ludu, czyli religijnych pobożnych Izraelitów. Powiedzieli oni 

Bogu „tak”, ale ich czyny świadczą o tym, że nie wydali owoców nawrócenia. Dlatego Jezus ocenia ich 

dramatycznymi słowami: „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł 

bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli 

mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć” (Mt 21,31-32). 

 

Bunt jawny to postać drugiego syna, czyli grzesznego Izraelity. Chociaż w jawny sposób sprzeciwia się on 

woli Bożej, to jednak wewnętrznie ciągle się jeszcze zastanawia (metamelethein) i ostatecznie opamiętuje, 

aby z przekonaniem nawrócić się i czynem to potwierdzić. „A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której 

się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu” (Ez 18,27). 

 

W sensie szerszym można to zastosować do większości Żydów i pogan. Pierwsi usłyszeli zaproszenie, ale 

nie uwierzyli Jezusowi. Drudzy - przez swój sposób życia – byli bałwochwalcami dalekimi od Boga, ale na 

zaproszenie odpowiedzieli wiarą w Jezusa. 

 

„Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi”. Oto moment, w którym słuchacze 

przypowieści – nie zdając sobie z tego sprawy - osądzają sami siebie. Podobnie osądził siebie kiedyś król 

Dawid, słuchając przypowieści o bogaczu, który zabrał jedyną owieczkę biedakowi (2 Sm 12, 1-7). Podobny 

zabieg dydaktyczny zastosował Jezus w przypowieści o winnicy (Mt 21,41-46) i o dwóch dłużnikach (Łk 

7,40-46). 

 

b. Ktoś mógłby powiedzieć, a zatem Żydzi, którzy nie uwierzyli w Jezusa są ostatecznie zgubieni. Tak 

jednak nie jest, bo Ewangelia zakłada istnienie trzeciego Syna, który mówi „tak” i czyni to, do czego został 

zaproszony. Tym trzecim Synem jest Jezus, Syn Boga żywego. On przychodząc na świat powiedział: „Oto 

idę... abym spełniał wolę Twoją, Boże” (Hbr 10,7). Nie tylko powiedział owo „tak”, ale też je wypełnił. 

„On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 

samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, 

uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej” 

(Flp 2, 6-8). W swoim posłuszeństwie Jezus wypełnił wolę Ojca; umarł za swoich braci i siostry na krzyżu, 

wybawił nas od pychy i uporu (por. Benedykt XVI, Homilia Ojca św. wygłoszona podczas Mszy św. we 

Fryburgu, 25.09.2011). 

 

Dlatego św. Paweł może głosić z radością miłosierdzie Boże, które ze zła wydobywa dobro, z 

nieposłuszeństwa Izraelitów wydobywa zbawienny owoc: „Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? żadną 

miarą! ... Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami [...] Izrael nie osiągnął tego, czego 

skwapliwie szukał; osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości, jak jest napisane: Dał 

im Bóg ducha odurzenia; takie oczy, by nie mogli widzieć, i takie uszy, by nie mogli słyszeć aż po dzień 

dzisiejszy.[...] Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą! Ale przez ich 

przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom” ( Rz 11,1-11). 

 

2. ŻYCIE 
 

a. Tak więc dzisiejsza przypowieść wzywa nas do pełnego zjednoczenia się z wolą Chrystusa. „Aby być 

szczęśliwym i tryskać radością, nie trzeba wiele, wystarczy starać się każdego dnia wypełniać wolę Bożą” 

tak w drobnych, jak i wielkich sprawach - – mawiała Matka Teresa z Kalkuty.  
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Jeśli tylko białoruscy kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy odpowiedzą czynną wiarą na Boże 

powołanie, Kościół na Białorusi stanie się drożdżami w swoim społeczeństwie. Jeśli katolicy będą 

współpracować ze sobą, jeśli parafie, wspólnoty i ruchy będą się wzajemnie wspierały się i ubogacały, jeśli 

wierni będą – razem z biskupem – czynem potwierdzać swoje nawrócenie, Kościół na Białorusi będzie 

błogosławieństwem dla Kościoła powszechnego, pozostając zjednoczony z następcami świętego Piotra. Jeśli 

tylko będzie troszczył się o współpracę z krajami misyjnymi, wtedy „zarazi” radością wiary inne Kościoły. 

 

b. Sytuacja przedstawiona w dzisiejszej przypowieści potwierdza więc pośrednio potrzebę słowności. My 

często spotykamy się z pozorami, kłamstwem, deklaracjami bez pokrycia, pustymi obietnicami, z 

demagogią. Cnoty takie jak honor, słowność, poczucie odpowiedzialności, szczerość bardzo często zaginęły, 

wyparte przez konformizm, obłudę i kłamstwo. Dziś każdy może obiecać co chce, bo i tak nie pociąga to za 

sobą żadnych konsekwencji. W taki sposób burzy się stopniowo fundament życia społecznego, jakim jest 

wzajemne zaufanie. 

 

Niesłowność stanowi jeden z najsłabszych punktów naszego życia ekonomicznego, społecznego, 

narodowego i trzeba, niestety, dodać – także życia religijnego! Tymczasem wartość człowieka mierzy się 

odpowiedzialnością, jaką bierze on za wypowiedziane słowo. Jeśli jego słowa nic nie ważą, to znaczy, że 

jego serce jest puste, bo „Z obfitości serca mówią usta” (Mt 12, 34). 

 

Słowność natomiast jest wyrazem szacunku, jakim człowiek darzy samego siebie. Kto ceni własne słowo, 

ten ceni siebie. Na tej podstawie cenią go też inni. Kto bowiem nie szanuje siebie, nie może wymagać, by 

inni otaczali go szacunkiem. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest słowny. On zawsze dotrzymuje danego słowa i 

tego też oczekuje od swoich dzieci. 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Zakończmy dzisiejsze rozważanie słowami Matki Teresy: 

 

„Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro, 

Bądź dobry, mimo wszystko. 

 

To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy 

Buduj, mimo wszystko. 

 

Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy, 

mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz 

Pomagaj im, mimo wszystko. 

 

Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy, 

Dawaj światu najlepsze, co posiadasz, 

Mimo wszystko”. 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Umrzeć z nadziei, 8.10.2017 

Abp Stanisław Gądecki. Umrzeć z nadziei. Tydzień modlitw za uchodźców (Poznań, kościół św. 

Wojciecha - 8.10.2017) 
 

Przez cały tydzień - od 1 do 8 października - w niektórych miastach w Polsce (m.in.: w Warszawie, 

Poznaniu, Gnieźnie, Wrocławiu, Kielcach, Koszalinie i Gdyni) trwają modlitwy w intencji uchodźców 

zatytułowane „Umrzeć z nadziei". Przede wszystkim w intencji tych, którzy zginęli w drodze do Europy, ale 

także w intencji wszystkich odbywających właśnie swoją podróż nadziei i tych, co znaleźli już swoje 

bezpieczne schronienie. 
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Podczas ubiegłorocznego spotkania z biskupami na Wawelu papież Franciszek prosił nas o modlitwę w 

intencji uchodźców i migrantów we wszystkich polskich parafiach. Uchodźcy - mówił - to „nie liczby, tylko 

osoby: to twarze, imiona, historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować". Wspólnota Sant' 

Egidio przypomina słowa papieża Franciszka i po raz trzeci zaprasza nas do udziału w Modlitwie za 

Uchodźców. 

   

1. Myśląc o tych osobach winniśmy sobie najpierw uzmysłowić, że z wszystkimi tymi ludźmi łączy nas 

szczególna więź. „Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim [...] z jednego [człowieka] wywiódł cały 

rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi" (Dz 17,24.26). Podkreślił to apostoł Paweł - w 

swojej mowie - mówiąc o tym, iż cały rodzaj ludzki ma swój początek w Bogu. „Jesteśmy bowiem z Jego 

rodu" (Dz 17,28). Dzięki temu wspólnemu początkowi, rodzaj ludzki stanowi jedność (por. KKK, 360).  

   

Dla chrześcijanina ludzkość stanowi zatem jedną rodzinę. Wszyscy ludzie na całej ziemi są naszymi braćmi 

i siostrami w człowieczeństwie, a dzięki łasce są także przeznaczeni do tego, by być braćmi i siostrami w 

Jezusie Chrystusie. Uchodźcy, emigranci, ludzie w drodze oraz lokalna społeczność stanowią razem z nami 

jedną rodzinę.  

   

Dlatego - podczas Zgromadzenia Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji - św. Jan Paweł II 

zwrócił się do jej uczestników tymi słowami: „Chciałbym was zaprosić do pogłębienia świadomości Waszej 

misji: dostrzegać Chrystusa w każdym bracie i siostrze w potrzebie, głosić i bronić godności każdego 

migranta, każdego przesiedleńca i każdego uchodźcy. W ten sposób pomoc, którą otrzymają, nie będzie 

uważana za jałmużnę wypływającą z dobroci serca, ale za akt sprawiedliwości względem nich". Ta wizja 

kieruje Kościołem w jego działaniu na rzecz obcych naszych czasów, uchodźców, osób wewnętrznie 

przesiedlonych i wszystkich przymusowo wysiedlonych.  

   

„Jesteśmy powołani, aby służyć Jezusowi ukrzyżowanemu w każdej osobie zepchniętej na margines, by 

dotknąć Jego błogosławionego ciała w człowieku wykluczonym, głodnym, spragnionym, nagim, 

uwięzionym, chorym, bezrobotnym, prześladowanym, uchodźcy, imigrancie. Tam znajdziemy naszego 

Boga, tam możemy dotykać Pana" (Franciszek, Droga Krzyżowa na Błoniach, 29 lipca 2016).  

   

Faktycznie, Kościół na przestrzeni wieków na wiele różnych sposobów był blisko przy „ludziach w drodze". 

Liczne organizacje i programy dostarczyły tym osobom bezpośredniego wsparcia, zapewniając im 

schronienie, żywność, opiekę medyczną i programy na rzecz pojednania, jak również różne formy 

rzecznictwa. Także dziś interwencje Kościoła mają na celu stworzenie uchodźcom, wysiedleńcom i ofiarom 

handlu ludźmi odpowiednich możliwości do zachowania ludzkiej godności poprzez zapewnienie im pracy 

oraz pomoc w przyjęciu praw i obowiązków kraju udzielającego schronienia. W tej działalności istotna jest 

także troska o życie duchowe osób migrujących (por. Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo 

przesiedlonych. Wytyczne Duszpasterskie. Papieska Rada do spraw duszpasterstwa migrantów i 

podróżujących - Papieska Rada Cor unum, Prezentacja dokumentu).  
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Z naszej postawy względem tych naszych braci i sióstr będziemy sądzeni. Ci którzy zostaną zaproszeni, by 

wejść do Królestwa Bożego zapytają: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? 

spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i 

przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" (Mt 25,37-

39). Odpowiedź będzie brzmiała: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili" (Mt 25, 40).  

   

2. Papież Jan XXIII w encyklice Pacem in terris przypomniał, że: „każdy człowiek ma prawo do życia, do 

nienaruszalności ciała, do posiadania środków potrzebnych do zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu 

życia, do których należy zaliczyć przede wszystkim żywność, odzież, mieszkanie, wypoczynek, opiekę 

zdrowotną oraz niezbędne świadczenia ze strony władz na rzecz jednostek" (Pacem in terris, I,2).  

   

W poszukiwaniu tego wszystkiego na przestrzeni wieków ludzie zawsze poszukiwali miejsc, które by im to 

gwarantowały. Uciekając przed prześladowaniami, szukali ochrony, stąd w wielu krajach rozwinęła się 

tradycja przyznawania azylu uchodźcom. Jednakże od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku, w krajach 

uprzemysłowionych zmieniło się nastawienie do osób ubiegających się o azyl. Wraz z wprowadzeniem 

środków ograniczających - takich jak obowiązek wizowy, sankcje przewozowe i sprzeciw wobec chęci 

niezależnego życia i pracy - pojawiła się tendencja spadkowa w przyznawaniu statusu uchodźcy. Z tej 

sytuacji skorzystali przemytnicy i handlarze ludźmi, którzy „pomagają" innym przedostać się do krajów 

rozwiniętych ekonomicznie.  

   

Postawy te wpłynęły negatywnie na politykę wobec uchodźców w krajach rozwijających się. Kraje te 

uznały, że społeczność międzynarodowa nie podjęła odpowiednio ciężaru ponoszenia społecznych i 

ekonomicznych kosztów związanych z przybyciem na ich terytorium osób poszukujących azylu. W 

rezultacie spowodowało to ograniczenie gościnności i zgody na przyjmowanie znacznych grup uchodźców 

na czas nieokreślony (Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych. Wytyczne 

Duszpasterskie. Papieska Rada do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących - Papieska Rada Cor 

unum, 41).  

   

Kreowanie negatywnego wizerunku uchodźców i ubiegających się o azyl doprowadziło z kolei do wzrostu 

ksenofobii, nasilenia rasizmu, strachu i nietolerancji w stosunku do nich. Rozwinęła się także kultura 

podejrzliwości, zrodzona z ogólnego założenia o możliwym powiązaniu między azylem a terroryzmem. 

Taki stan rzeczy nieustannie wpływa na sytuację uchodźców i innych przymusowo przesiedlonych osób na 

całym świecie. W związku z tym, środki masowego przekazu mają do odegrania ważną i odpowiedzialną 

rolę w kształtowaniu opinii publicznej, używając poprawnej terminologii, szczególnie w tym co dotyczy 

uchodźców, osób ubiegających się o azyl a także innych form migracji, biorąc pod uwagę istnienie 

zróżnicowanych ruchów migracyjnych (Przyjęcie Chrystusa.., 42).  

   

Trzeba też przyznać i to, że państwa mają prawo do podjęcia działań przeciwko nielegalnej emigracji, przy 

poszanowaniu praw człowieka wszystkich obywateli. Należy równocześnie pamiętać o podstawowej 

różnicy, jaka zachodzi pomiędzy osobami, które uciekają z kraju z przyczyn politycznych, religijnych, 

etnicznych lub innych form prześladowania czy wojen (są to uchodźcy lub ubiegający się o azyl) a osobami, 

które po prostu szukają nielegalnego wejścia do kraju, jak również tymi, które „opuszczają swój kraj, 
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ponieważ panujące w nim stosunki ekonomiczne stanowią zagrożenie dla ich życia i fizycznego 

bezpieczeństwa" i które „wyjeżdżają tylko po to, aby polepszyć swoją sytuację materialną" (Przyjęcie 

Chrystusa.., 57).  

   

3. W podejmowaniu problemu uchodźców i ubiegających się o azyl najważniejszym punktem odniesienia 

nie może być interes państwa czy bezpieczeństwo narodowe, lecz jedynie człowiek. „Zasada centralnego 

miejsca osoby ludzkiej [...] zobowiązuje nas do przedkładania zawsze bezpieczeństwa osobistego ponad 

bezpieczeństwo narodowe. W związku z tym konieczne jest odpowiednie formowanie personelu 

odpowiedzialnego za kontrole graniczne. Sytuacja imigrantów, ubiegających się o azyl i uchodźców, 

wymaga, aby zapewniono im bezpieczeństwo osobiste i dostęp do usług podstawowych. W imię 

fundamentalnej godności każdej osoby należy podjąć wysiłki, by opowiadać się za środkami 

alternatywnymi wobec pozbawienia wolności osób, które bez pozwolenia wkraczają na terytorium państwa" 

(„Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców". Orędzie papieża Franciszka na 

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy - 14 stycznia 2018).  

   

Ze swojej strony uchodźcy i ubiegający się o azyl mają obowiązki wobec państwa przyjmującego, których 

muszą przestrzegać. Obowiązkiem uchodźcy i migranta jest „szacunek dla kultury i porządku prawnego 

państwa w którym przebywa. Jeśli nie jest w stanie się z tego wywiązać, , państwo ma możliwość odmówić 

mu dalszego pobytu miedzy innymi przez deportacje czy relokacje. Papież Benedykt XVI - w swoim 

Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w 2007 roku - stwierdził: „Od uchodźców należy 

wymagać, by odnosili się w sposób otwarty i pozytywny do społeczeństwa, które ich przyjmuje, oraz by byli 

gotowi - gdy pojawi się taka możliwość - czynnie uczestniczyć w budowaniu razem zintegrowanej 

wspólnoty, która będzie ‘wspólnym domem' dla wszystkich" (Przyjęcie Chrystusa.., 59).  

   

Integracja nie jest asymilacją, która prowadzi do zniszczenia albo wymazania z pamięci własnej tożsamości 

kulturowej. Kontakt z drugim człowiekiem w trakcie integracji pozwala raczej odkryć jego „sekret", 

otworzyć się na niego, aby przyjąć to, co jest w nim wartościowe. Jest to proces długotrwały, którego celem 

jest takie kształtowanie społeczeństw i kultur, aby coraz bardziej stawały się odzwierciedleniem wielorakich 

darów, jakimi Bóg obdarza ludzi".  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Tak więc - zgodnie ze swoją tradycją duszpasterską - Kościół jest gotów aktywnie zaangażować się w  

realizację proponowanych przez papieża Franciszka inicjatyw, ale aby uzyskać pożądane rezultaty 

niezbędny jest wkład wspólnoty politycznej oraz społeczeństwa obywatelskiego, każde zgodnie z właściwą 

im odpowiedzialnością (por. „Przyjmować, chronić, promować i integrować..,).  

   

Pamiętajmy na koniec i o tym, że wszyscy ci, którzy wielkodusznie i bezinteresownie działają na rzecz 

uchodźców i innych osób przymusowo przesiedlonych, są ludźmi wprowadzającymi pokój i zasługują na to, 

by ich uznać za błogosławionych przez Boga, ponieważ rozpoznali oblicze Chrystusa w twarzach 
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przesiedlonych. Ich posługa nie skończy się dopóty, dopóki ludzie cierpiący będą potrzebowali wsparcia 

tych, którzy „dają im środki do wytrwania i umacniania ich godności". Misja ta nadal trwa i urzeczywistnia 

się w naszych czasach (por. Przyjęcie Chrystusa..,123).  

   

Zakończmy dzisiejszą refleksję naszą modlitwą w intencji uchodźców i migrantów:  

   

Miłosierny Boże, spraw, aby uchodźcy i migranci,  

pozbawieni domu, rodziny i wszystkiego, co znajome,  

doświadczali Twojej obecności pełnej miłości.  

Ogrzej serca młodych, starych i tych, którzy są najsłabsi. 

Spraw, aby czuli, że im towarzyszysz,  

tak jak towarzyszyłeś Jezusowi, Maryi i Józefowi na wygnaniu do Egiptu.  

Prowadź ich do nowego domu i nowej nadziei, jak prowadziłeś Świętą Rodzinę. 

Otwórz nasze serca, abyśmy przyjęli ich jak nasze siostry i braci,  

w twarzach których widzimy Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 100-lecie opłatkarni, 8.10.2017 

Abp Stanisław Gądecki. Stulecie opłatkarni. XXVII Niedziela Zwykła A (Poznań, Kaplica Dobrego 

Pasterza u Sióstr Pasterek od Bożej Opatrzności - 8.10.2017) 
 

Dzisiaj obchodzimy piękny jubileusz 100-lecia opłatkarni Sióstr Pasterek. W tym uroczystym dla sióstr i 

wszystkich tutejszych podopiecznych dniu słyszymy dwukrotnie powtórzoną przypowieść o winnicy 

Pańskiej, za każdym razem z innym zakończeniem. Ta przypowieść miała swoje znaczenie duchowe kiedyś, 

ma ona również swoje znaczenie także dzisiaj.  

   

1. IZAJASZ  

 

Najpierw – ok. siedem wieków przed Chrystusem - przypowieść tę opowiada prorok Izajasz (Iz 5,1-7). Jego 

pierwsze zdanie brzmi bardzo obiecująco; przyjaciel będący prorokiem śpiewa boskiemu Przyjacielowi, 

czyli Bogu, pieśń o Jego miłości: „Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej 

winnicy!” Następnie atmosfera tej pieśni się psuje tak, że jej zakończenie wypada wprost dramatycznie.  

 

Jest to pieśń o miłość Boga do swojego ludu, Izraela: „Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a 

ludzie z Judy szczepem Jego wybranym”. „Wyrwałeś winorośl z Egiptu, wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś. 

Grunt dla niej przygotowałeś, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię” (Ps 80,9-10). Bóg osadził swój 

lud, na żyznej ziemi, „okopał i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl”. „Otoczył ją 

murem”, czyli Torą, księgą Prawa Bożego, które miało nadać mu jego tożsamość. „Wykopał w niej 

tłocznię”, czyli ołtarz, na którym - poprzez właściwie rozumiany kult - człowiek miał zostać oczyszczony z 
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egoizmu i nieprawości, by składać Bogu w ofierze sprawiedliwość i miłosierdzie. (por. Iz 1,10-20; Oz 6,6). 

„Zbudował wieżę”, czyli świątynię, w której Bóg jest obecny pośród swego ludu. (Jer 7,4-11).  

 

Zakładanie winnicy to praca wymagająca wiele inteligencji, trudu, cierpliwości i miłości. Należy wybrać 

odpowiedni szczep i odpowiednią dla niej glebę, która nie może być ani zbyt sucha i skalista, ani zbyt 

wilgotna, troskliwie uprawiać delikatne sadzonki, by po długim czasie osiągnąć radość z pięknych owoców i 

doskonałego wina. Z taką troskliwością i cierpliwością Bóg kształtował swój wybrany lud, poczynając od 

Abrahama i patriarchów poprzez Mojżesza, królów i proroków, by wreszcie wydał on owoce 

sprawiedliwości i wierności i mógł się stać ludem kapłańskim pośród pogan tzn. by inne narody mogły 

dzięki niemu poznać prawdziwego Boga (Wj 19,5-6); (ks. prof. H. Witczyk - ks. J. Maciąg). 

 

Winnica Pańska stanowiła „arcydzieło” Boga. Bóg marzył o tym, by jego lud – winnica, uprawiana przez 

Boga „z miłością cierpliwą i wierną” - stał się ludem świętym, przynoszącym same dobre owoce 

sprawiedliwości. „I spodziewał się, że wyda winogrona”. Ku Jego zaskoczeniu, winnica Pańska „cierpkie 

wydała jagody”. Oczekiwał sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy”. Lud 

nie odpowiedział Bogu adekwatną wiernością i zniweczył Boże „marzenie”. 

 

Stwórca pyta więc samego siebie: dlaczego tak się stało? „Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona 

cierpkie dała jagody?” Odpowiedzi na to pytanie znajduje się „na początku”, czyli w historii grzechu 

pierworodnego. Otóż już w raju człowiek okazał się podejrzliwy wobec swego Stwórcy. Pierwsi rodzice 

zlekceważyli prawdziwego Boga a dali posłuch podszeptom kusiciela, który podkopał ich zaufanie do 

Stwórcy. Dzięki temu zrodziła się w nich wątpliwość: A może rzeczywiście nie jest On taki dobry i godny 

bezwarunkowego zaufania?. Zaczęła ich trawić chorobliwa podejrzliwość. Stracili pierwotną ufność do 

Boga.  

 

Czy Stwórca wobec braku słodkiego owocu winnicy okaże się wobec niej tolerancyjny? Czy będzie Mu 

wszystko jedno? Czy według modnej dziś tolerancji dla zła i wszechogarniającego relatywizmu powie: „A 

niech sobie owocują, jak chcą. Są przecież wolni i autonomiczni. Dlaczego miałbym się domagać od nich 

czegoś dobrego? A w ogóle po co ich oceniać? Nie. Zdecydowanie nie! Bóg na pewno przypomni 

człowiekowi, kto jest Gospodarzem tego świata!  

 

„Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej 

ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty 

i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz”. Bóg dokona sądu nad swoim ludem, nad tymi, „którzy 

zło nazywają dobrem, a dobro złem” (5,20), którzy drwią sobie z Jego pracy (5,19). Jego gniew nadejdzie w 

dwóch etapach. Pierwszym zdaje się być trzęsienie ziemi (w. 25). Drugim - najazd wrogów (w. 26-30). Nie 

bardzo wiemy czy idzie o 734, 722, czy 701 rok przed Chrystusem). 

 

2. JEZUS  

 

Jezus podejmuje i komentuje Izajaszową przypowieść (Mt 21,33-43). O ile jednak prorok Izajasz w 

konkluzji zwrócił uwagę na problem braku dobrych owoców w winnicy Pańskiej, o tyle Jezus uwypuklił 

decyzję dzierżawców polegającą na pozbawieniu Właściciela winnicy jakichkolwiek owoców.  

 

„Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników”. Wysłał proroków, którzy zachęcali do 

wydania owoców sprawiedliwości, lecz „ludzie” – kierując się chciwością – zlekceważyli prawa Właściciela 

i zareagowali agresją (Hbr 11,36-40). Na następne apele rolnicy odpowiadają nienawiścią, która się posuwa 

aż do morderstwa. Gdy Gospodarz – zdumiony uporem rolników – w ostatecznych czasach Bóg „przemówił 

do nas przez Syna” (Hbr 1,1n), również Jego pochwycono, wyrzucono z winnicy i ukrzyżowano (ks. prof. 
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H. Witczyk - ks. J. Maciąg). Niewdzięczność narodu wybranego wzrosła ogromnie. Tym razem to już nie 

tylko brak prawdziwego owocowania, ale ponadto bunt i kradzież nie swojej własności.  

 

Zdumiewająca jest niewdzięczność stworzenia wobec Stworzyciela; człowieka wobec Boga. Bunt 

prowadzący do nienawiści wobec Stwórcy i pragnienie usunięcia Go z pola widzenia. Iluż to ludzi pragnęło 

usunąć Boga z pola widzenia i umieścić tam siebie. Ale po to by zająć miejsce Boga, trzeba najpierw zabić 

Go w ludzkich sercach. Iluż to ludzi rościło sobie prawo do kierowania losem świata i ludzkości jako 

bogowie, najczęściej za cenę ludzkiej krwi.  

 

„Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie 

wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej 

porze...Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego 

owoce”.  

 

W rzeczywistości Bóg postąpił zupełnie inaczej: nie wytracił niegodziwców, ale wydał za nich swego Syna, 

który wziął na siebie przekleństwo grzechu, aby nas odzyskać. „On to dla nas grzechem uczynił Tego, który 

nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5,21; por. Ga 3,13). Boża 

sprawiedliwość, która ocala grzesznika, obdarzając go przebaczeniem i pojednaniem, jest absolutnie inna, 

niż sprawiedliwość ludzka, domagająca się bezwzględnej kary (ks. prof. H. Witczyk - ks. J. Maciąg). 

 

Z tego, co było złe Bóg wyprowadził dobro. Dzięki odrzuceniu niewiernej części Izraela, Bóg wezwał do 

swojej winnicy narody pogańskie. „Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał; osiągnęli jednak 

wybrani” (Rz 11,7). Bóg powołał do życia Kościół. Fakt ten w następujący sposób komentuje św. Paweł w 

Liście do Rzymian: „Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą! Ale przez ich 

przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. 

...zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan” (Rz 

11,1-2.5.11).  

 

3. KOŚCIÓŁ  

 

a. „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”. Tu jednak rodzi się 

pytanie: czy nowy Lud Boży, czyli Kościół, „który wyda jego owoce” okaże się wierniejszy od dawnego 

Izraela? Jeśli tak, to przyniesie Bogu radość. Jeśli nie, wtedy spotka go los niewiernych ludzi z Izraela. 

„Powiesz może: Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony. Słusznie. Odcięto je na skutek ich 

niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni! Jeżeli bowiem nie 

oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. Przyjrzyj się więc dobroci i surowości 

Bożej. Surowość [okazuje się] wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w 

[kręgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty” (Rz 11,19-22). 

Jest to nie tylko proroctwo o Kościele jako społeczności, ale również o losie każdego z jego członków. 

Każdy ochrzczony jest „winnicą Pańską”, od której Bóg oczekuje owocowania wiarą. „Ja jestem krzewem 

winnym, wy — latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie 

nic nie możecie uczynić” (J 15, 1-5). To znaczy, że – jako chrześcijanie – ściśle przynależymy do Chrystusa. 

„Ja jestem wasz a wy jesteście Mną”. Jakież to niesłychane utożsamienie się Chrystusa z nami, z Jego 

Kościołem. Ta przynależność nie jest jakimś związkiem myślowym czy symbolicznym, ale jest więzią 

żywotną. Latorośl jest przedłużeniem winorośli. Z niej otrzymuje życiodajne soki, wilgoć ziemi i wszystko, 

co potrzeba, aby w promieniach słońca wydać winne grona. „A to wszystko przez Ducha Świętego, który 

został nam dany” (Rz 5,5). Tym co łączy winorośl z latoroślami jest Duch Święty” (Benedykt XVI, Homilia 

na stadionie, Berlin – 22.09.2011).  
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Skąd więc winnica Pańska ma czerpać pożywienie, aby przynosić owoce wiary? Co jest dla niej tą żyzną 

glebą, z której może czerpać swoje żywotne soki? Naszą glebą jest Chrystus. Z wielką jasnością wyraziła tę 

prawdę św. Katarzyna ze Sieny: „A skąd bierzesz, o drzewo, które samo z siebie jesteś bezpłodne i martwe, 

te owoce życia? Z drzewa żywota; gdybyś ty nie wszczepiło się w Niego, nie mogłobyś wydać żadnego 

owocu własną mocą, bo jesteś niczym. O Prawdo wieczna, miłości niewysłowiona, ty przyniosłaś nam 

owoce ognia, miłości, światła i skorego posłuszeństwa. Dzięki temu posłuszeństwu pobiegłeś jak zakochany 

do haniebnej śmierci na krzyżu i dałeś nam te owoce dzięki wszczepieniu swojego Bóstwa w nasze 

człowieczeństwo i przez wszczepienie, jakiego dokonałeś ciałem swoim na drzewie krzyża. W ten sposób, o 

Boże wieczny, dusza wszczepiona w Ciebie, prawdę, nie dba o nic innego, jak tylko o część Twoją i 

zbawienie dusz: staje się wierną, roztropną i cierpliwą” (św. Katarzyna ze Sieny).  

 

Dlatego właśnie tak konieczne jest nieustanne posilanie się Chrystusem w Komunii świętej. Potrzeba, aby 

wierni chrześcijanie codziennie przystępowali do świętej uczty, „by zjednoczeni z Bogiem przez Sakrament 

czerpali stąd siłę, do opanowania namiętności, do zmywania codziennych, lekkich win i do zapobiegania 

cięższym grzechom, na które słabość ludzka jest narażona” (Paweł VI, Mysterium fidei). Jeśli zaniedbamy 

Eucharystię, w jaki sposób będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?  

 

b. „Eucharystia jest ‘źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak 

jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W 

Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, 

nasza Pascha’ ”. Sprawowanie zaś Eucharystii jest czynnością Chrystusa i Kościoła, w której nasz Pan Jezus 

Chrystus, przez posługę kapłana, ofiaruje siebie samego, substancjalnie obecnego pod postaciami chleba i 

wina, Bogu Ojcu, wiernym zaś, złączonym z Nim w Jego Ofierze, oddaje siebie jako pokarm duchowy.  

 

Dlatego Kościół troszczy się o wszystkie szczegóły dotyczące świętej celebracji Eucharystii, w sposób zaś 

wyjątkowy troszczy się o chleb i wino, aby spełniały zadość wszystkim wymaganiom prawa kościelnego, a 

przez to czyniły tę celebrację ważną i godziwą” („Wskazania w sprawie materii Eucharystii” przyjęte przez 

Konferencję Episkopatu Polski w Warszawie, 5-6 marca 2013 roku, p. 1).  

 

Stąd też wypiek hostii był w tradycji Kościoła otoczony szczególnym szacunkiem. Często tej czynności 

towarzyszyła modlitwa, a przygotowujący taki chleb mieli świadomość, że już w pewien sposób dotykają 

sacrum Eucharystii. Ten klimat bywa utracony, gdy wypiek hostii staje się zwykłą działalnością 

przemysłową i komercyjną. Dlatego prosi się wszystkich, którzy to zadanie podejmują, aby spełniali je z 

najwyższym szacunkiem (p. 3).  

 

Zasady dotyczące przygotowania chleba do celebracji Eucharystii określa Kodeks Prawa Kanonicznego oraz 

„Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego”. Przypomina je i szerzej wyjaśnia instrukcja „Redemptionis 

Sacramentum”: „Chleb, którego używa się przy sprawowaniu Najświętszej Ofiary eucharystycznej, 

powinien być niekwaszony, czysto pszenny i świeżo upieczony, tak aby nie było żadnego 

niebezpieczeństwa zepsucia. Wynika z tego, że chleb wykonany z innej substancji, nawet zbożowej, lub 

taki, do którego została dodana znaczna ilość materii różnej od pszenicy, tak że zgodnie z powszechną 

opinią nie może być nazwany chlebem pszennym, nie stanowi ważnej materii dla sprawowania Ofiary i 

sakramentu Eucharystii. Poważne nadużycie stanowi dodawanie do chleba przeznaczonego do Eucharystii 

innych substancji, jakimi są owoce lub cukier czy miód. Jest oczywiste, że hostie winny być wykonywane 

przez osoby, które odznaczają się nie tylko uczciwością, lecz również mają kompetencje do ich 

wykonywania i wyposażone są w odpowiednie narzędzia”.  
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„Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego” zwraca uwagę, że: „Natura znaku domaga się tego, by 

materia do sprawowania sakramentu miała wygląd pokarmu. Wynika stąd, że chleb eucharystyczny, 

jakkolwiek niekwaszony i w formie tradycyjnej, powinien być tak przyrządzony, aby kapłan w czasie Mszy 

z ludem mógł rzeczywiście przełamać Hostię na kilka części i rozdzielić przynajmniej niektórym wiernym. 

Nie wyklucza się jednak małych hostii, gdy wymaga tego większa liczba przyjmujących Komunię świętą 

lub inne racje duszpasterskie”.  

 

„W trosce o zachowanie właściwości chleba przeznaczonego do sprawowania Eucharystii, osoba 

odpowiedzialna za wypiek hostii powinna posiadać rekomendację od swojego proboszcza i złożyć 

przyrzeczenie wobec biskupa swojej diecezji lub jego przedstawiciela, że używać będzie w tym celu 

wyłącznie najczystszej mąki pszennej bez żadnych dodatków i konserwantów. Przyrzeczenie to powinno 

być odnawiane co 5 lat. Dopiero po spełnieniu powyższych wymogów otrzyma upoważnienie, do 

przygotowywania chleba do sprawowania Eucharystii. Po jego przygotowaniu umieszcza na opakowaniu 

swój adres i datę wypieku” (p. 5).  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Tak więc, dzisiaj – w imieniu wszystkich, którzy zaopatrują się u Sióstr Pasterek przez 100 już lat w 

komunikanty i opłatki – pragnę podziękować siostrom oraz wspomagającym je Magdalenkom za tyle lat 

cichej, gorliwej, sumiennej i odpowiedzialnej pracy, od której zależy godziwość odprawianych Mszy 

świętych w naszej diecezji i poza jej granicami. Dziękuję również za wigilijne opłatki, których wzory 

pozostają niezmienne od 1917 roku. Cieszę się z technicznego rozwoju maszynerii służącej do produkcji 

komunikantów i opłatków wigilijnych.  

 

Zakończmy nasze dzisiejsze rozważanie słowami eucharystycznej pieśni: 

 

„Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu, 

A w znaku chleba w świątyniach zostałeś, 

I dla nas zawsze masz otwarte serce, 

Bo Ty do końca nas umiłowałeś”.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, 100-lecie KUL, 15.10.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Deo et patriae. 100-lecie inauguracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

XXVIII niedziela zwykła „A" (Lublin, katedra lubelska - 15.10.2017).  

   

Uczestniczymy dzisiaj w uroczystej inauguracji roku akademickiego Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego. Bierzemy więc udział w wydarzeniu, które niesie w sobie także zapowiedź, wyrocznię, 

prognozę na temat nadchodzącej przyszłości. W pewnym sensie partycypujemy w czymś, do czego 

zmierzała aktywność starożytnych augurów, którzy - z kształtu piorunów, z lotu ptaków i wnętrzności 

zwierząt, z proroczych snów i transów - tworzyli auspicia na temat woli bogów odnośnie bliższej lub dalszej 

przyszłości. Jeśli istnieją bogowie - twierdzili oni - i jeśli bogowie czuwają nad ludźmi to znaczy, że muszą 

przekazywać ludziom swoją wolę za pośrednictwem znaków (Ciceron, de Leg., II,13). Dzięki temu żadne 

wydarzenie społeczne, polityczne czy militarne starożytnego Rzymu epoki przedchrześcijańskiej nie mogło 

się odbyć bez „inauguracji", czyli bez wprowadzenia przez augura w to wydarzenie. Podobnie też dzisiaj, 

nasza obserwacja znaków czasu, czyli „wyzwań obecnego czasu" pozwala nam przy okazji inauguracji snuć 

przewidywania na temat przyszłości KUL-u.  
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W takim oto kontekście dzisiejsza liturgia Słowa zaprasza nas do podjęcia dwóch tematów, najpierw 

refleksji nad celem istnienia katolickiego uniwersytetu, a następnie dziękczynienia Bogu i ludziom za 100 

lat radości i trudów tegoż uniwersytetu.  

   

1. CEL ISTNIENIA KATOLICKIEGO 

UNIWERSYTETU 

a. poszukiwać prawdy  

   

Co właściwie jest celem uniwersytetu katolickiego? Najprościej mówiąc, tym celem jest prawda. Wszelka 

kultura uniwersytecka bierze swój początek z człowieczego pragnienia poznania prawdy. Cel każdej 

autentycznej wyższej uczelni kryje się właśnie w pragnieniu poznania istoty rzeczy, odkrycia jej ukrytej 

natury oraz nazwania jej po imieniu. Tego rodzaju pragnienie nadaje badaniom naukowym ich godność i 

wielkość.  

   

Potwierdza to głos pochodzący z warszawskiego środowiska akademickiego, który nam to przypomniał w 

sposób jednoznaczny: „Przysięga doktorska którą składaliśmy, wspólna dla całego Uniwersytetu w zasadzie 

mówi tylko o Prawdzie: ‘nie dla czczej chwały, ale by jaśniej błyszczało światło Prawdy, od którego dobro 

rodzaju ludzkiego zależy.' Każdy więc z doktorów uniwersytetu wyrażał przekonanie, że Prawda istnieje i 

jego celem będzie dążenie do niej. [...] Gdyby Uniwersytet kiedykolwiek zrezygnował z poszukiwania 

Prawdy, to stalibyśmy się tylko zbiorowiskiem przebierańców w togach" (W obronie prawdy, 

Rzeczpospolita 9.02.2011).  

   

Prawda wiąże się najpierw z widzeniem, rozumieniem, z teorią - jak ją nazywa tradycja grecka - choć 

prawda nigdy nie jest wyłącznie teoretyczna. Celem poznania prawdy bowiem jest poznanie dobra. Prawda 

sprawia, że stajemy się dobrzy. Zwyczajna wiedza nas zasmuca - mawiał św. Augustyn. Faktycznie, kto 

gromadzi zwykłą wiedzę o tym, co dzieje się w świecie ostatecznie popada w smutek. Od tego smutku ratuje 

nas tylko świadomość tego, iż celem poznania prawdy jest poznanie dobra. Autentyczna służba prawdzie 

kieruje nas ku dobru. Prawda domaga się tego, abyśmy stali się dobrzy (por. Benedykt XVI, Papież nie 

narzuca wiary, lecz zachęca do szukania prawdy). A zatem człowiek nauki nie będzie tworzył idei, dzieł, 

wytworów techniki i sztuki bez pytania się o dobro człowieka. Raczej będzie dojrzale identyfikował prawdę 

i odpowiedzialnie wskazywał na dobro.  

   

Akademickie poszukiwanie prawdy nosi w sobie cechy poznania uniwersalnego. Nie znaczy to, iż obejmuje 

ono pełen wachlarz wszystkich dyscyplin naukowych, ale raczej, iż każda dyscyplina jest uprawiana w 

duchu uniwersalności, czyli ze świadomością, że każda z pozostałych dyscyplin - chociaż odmienna - jest w 

taki sposób związana z pozostałymi, że nie da się jej nauczać poza kontekstem wszystkich pozostałych. 

Ograniczenie się do jednej dyscypliny oznacza - prędzej czy później - skazanie się na jałowość. Implikuje 



1981 
 

niebezpieczeństwo przyjęcia wycinka rzeczywistości za całkowitą Prawdę. W rzeczywistości zaś każda z 

nauk jest próbą dostrzeżenia złożonej jedności Prawdy w splocie różnych gałęzi wiedzy, wzajemnie się 

uzupełniających (por. Jan Paweł II, Uniwersytet w Kolonii, 1980).  

   

Każda dziedzina wiedzy - uprawiana przez ludzi wolnych i w sposób wolny i podporządkowana jedynie 

obiektywnej prawdzie i właściwym dla niej regułom metodycznym - jest równoprawna. Żaden z wydziałów 

wchodzących w skład jednego organizmu poświęconego nauce nie jest „wyższy" niż inne. Żaden z 

wydziałów nie powinien sprawować nad innym jakiejś władzy. Żaden nie powinien dyktować innemu 

wydziałowi warunków pracy naukowej (prof. M.A. Krąpiec).  

   

W tym intelektualnym procesie wiara w Boga nie tłumi poszukiwania prawdy w ludziach nauki, wprost 

przeciwnie, jeszcze bardziej zachęca do jej poszukiwania. W perspektywie wiary praca badawcza na 

wyższej uczelni jawi się bowiem jako służba królestwu Bożemu, skoro cel badań naukowych nie zawiera się 

przecież w samych badaniach, bo ostatecznie służą one przecież chwale Bożej oraz duchowej i materialnej 

promocji ludzkości. „Istotne jest byśmy uświadomili sobie pierwszeństwo etyki przed techniką, prymat 

osoby wobec rzeczy, wyższość ducha nad materią. Sprawie człowieka służyć będzie jedynie poznanie 

zespolone z sumieniem. Ludzie nauki, jeśli mają naprawdę pomóc ludzkości, muszą zachować świadomość 

transcendencji człowieka wobec świata i Boga wobec człowieka'" (Jan Paweł II, Ex corde Ecclesiae, 18).  

   

b. być wiernym prawdzie  

   

„Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i wiara w siebie" - twierdził Seneka. Każdy 

profesor jest więc zobowiązany do wierności prawdzie. W realizacji tego zadania nie krępują go żadne 

programy, zarządzenia, ani instytucje. Profesor, który postawił sobie jakieś inne cele ponad prawdą, w 

sensie moralnym przestaje być profesorem wyższej uczelni, choćby posiadał uprawniające go do tego 

dyplomy. Gdy profesorowie nie odnoszą się do prawdy jako najgłębszej potrzeby własnego intelektu i gdy 

ta prawda ich nie przemienia, uniwersytet przestaje być uniwersytetem.  

   

Jeśli więc zaistnieje taka potrzeba, katolicki uniwersytet powinien także mieć odwagę głoszenia prawd 

niewygodnych, które nie schlebiają opinii publicznej, lecz są niezbędne dla obrony autentycznego dobra 

społeczeństwa. Stąd Jan Paweł II w swoim przemówieniu do społeczności uniwersyteckiej KUL-u wołał: 

„Uniwersytecie! (...) Służ prawdzie!"  

   

Wierność prawdzie nie jest łatwa. Potwierdza to odpowiedź środowiska akademickiego Poznania na głos z 

Uniwersytetu Warszawskiego. Czytamy tam: „Podobnie jak nasi koledzy z Uniwersytetu Warszawskiego 

doświadczamy uciążliwości tej sytuacji i tak jak oni obserwujemy, że zarówno w życiu wewnątrz uczelni, 

jak i w debacie publicznej coraz mniej niezależnego myślenia i wymiany należycie uargumentowanych 

poglądów, a coraz więcej piętnowania adwersarzy, etykietowania czy - co dodajemy od siebie - 

wyszydzania naruszającego godność osoby ludzkiej. Zgadzamy się także z opinią o zdziczeniu języka 

debaty, o nieusprawiedliwionej nigdzie - a zwłaszcza w takich miejscach, jak uczelnie - agresji werbalnej 

wobec inaczej myślących" (W obronie prawdy, Rzeczpospolita, 9.02.2011). Prawdziwe niebezpieczeństwo 
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polega na niewierności nauczyciela akademickiego prawdzie i jej wymogom, zwłaszcza wymogom 

etycznym.  

   

Niebezpiecznym jest także przyjmowanie ograniczonych kryteriów za kryteria ostateczne: „jeżeli rozum - w 

trosce o swoją domniemaną czystość - staje się głuchy na wielkie przesłanie, jakie mu ofiaruje wiara 

chrześcijańska i jej mądrość, usycha niczym drzewo, którego korzenie już nie dosięgają życiodajnych wód. 

Traci odwagę prawdy i przez to nie staje się większy, lecz mniejszy. W odniesieniu do naszej kultury 

europejskiej oznacza to: jeżeli pragnie ona jedynie budować samą siebie, przyjmując za podstawę krąg 

własnych argumentacji i to, co w danej chwili jest dla niej przekonujące, i - w obawie o swój świecki 

charakter - odcina się od korzeni, z których czerpie życie, wówczas nie staje się bardziej racjonalna i czysta, 

lecz ulega rozpadowi i rozbiciu" (por. Benedykt XVI, Papież nie narzuca wiary, lecz zachęca do szukania 

prawdy - 17.01.2008).  

   

Szczególnym objawem błędnego myślenia o wolności człowieka nauki jest przekonanie, że jest on 

niezależny od zasad moralnych. Ten błąd myślowy występuje często w świecie nauki i sztuki. Twierdzi się 

tam dość często, że naukowiec - podobnie jak artysta - winien kierować się wyłącznie swoimi celami, a więc 

naukowiec postępem wiedzy a artysta wyrażaniem swoich ideałów, bez oglądania się na jakiekolwiek 

zasady moralne. Gdyby tak było naprawdę, gdyby nauka miała być wolna od zasad moralnych, to nie 

byłoby żadnego uzasadnienia, aby oskarżać niemieckich lekarzy przeprowadzających doświadczenia na 

więźniach obozów koncentracyjnych. Wolność człowieka nauki pozostaje zawsze w relacji do dobra. Z tego 

powodu praca naukowa nie może być oceniana jako etycznie neutralna, czyli pozostająca - mówiąc 

językiem Nietzschego - „poza dobrem i złem".  

   

Veritatem autem facientes in caritate (Ef 4,15); „czyńcie prawdę w miłości". Samo bowiem przekazywanie 

prawdy bez miłości zawiera w sobie jakiś brak, podobnie zresztą jak okazywanie miłości bez prawdy, gdyż 

prawda i miłość należą do siebie i wzajemnie się warunkują. Miłość bez prawdy jest ślepa. Prawda 

przekazywana bez miłości jest okrutna. W miarę zbliżania się do Chrystusa prawda i miłość stapiają się w 

naszym życiu z sobą. Żyjąc w prawdzie i miłości sprawiamy, że wszystko rośnie ku Temu, który jest naszą 

Głową - ku Chrystusowi.  

c. przekazywać prawdę  

   

Zadaniem wyższej uczelni jest nie tylko poszukiwanie prawdy oraz wierność prawdzie, ale również 

przekazywanie prawdy. Nie idzie przy tym o prosty przekaz wiedzy, ale raczej o wdrażanie studenta do 

myślenia kierowanego przez prawdę.  

   

Waszym zadaniem - drodzy profesorowie - jest przekazywanie studentom prawdy. Uwrażliwienie na to, by i 

oni prawdę nie tylko szukali, nie tylko kochali, nie tylko nieśli ją innym, ale całkowicie się jej poddali tak, 

by ona przez nich działała, by oni przez nią działali. Waszym zadaniem jest zachęcanie studentów do 

wyruszenia na poszukiwanie prawdy, dobra, piękna, co nie jest niczym innym jak poszukiwaniem odblasku 

Boga.  
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Poza tym każdy profesor i student katolickiego ateneum jest powołany do ewangelizacji, Kościół bowiem ze 

swej natury jest misyjny. Jakże bowiem można kochać Chrystusa, nie pragnąc dzielenia się Nim z innymi? 

W tej dynamicznej, misyjnej wizji Kościoła są usytuowane uniwersytety katolickie. Chodzi w nim o 

formację fachowców w różnych dziedzinach wiedzy, którzy biorą wiarę na serio. W ten sposób student 

może realizować w pełni siebie oraz skutecznie służyć innym - poprzez wykonywanie swego zawodu i 

świadectwo wiary. Uniwersytet bowiem nie jest nazwany katolickim dlatego, że jest prowadzony przez 

katolików. On jest tak nazwany, ponieważ całym swoim działaniem włącza się w misję Kościoła. W 

dzisiejszej rzeczywistości także w naszym kraju - wobec zobojętnienia religijnego i zeświecczenia 

społeczeństwa - ta misja jest czymś niezwykle ważnym.  

   

Krótko mówiąc, uniwersytet katolicki musi się charakteryzować dwoma podstawowymi cechami: z jednej 

strony ma być dobrym uniwersytetem, a z drugiej - musi być naprawdę katolicki, tzn. pielęgnować swoją 

tożsamość i misję zleconą mu w Kościele. Przyszłość mają tylko te uniwersytety katolickie, które wykazują 

jasną tożsamość i są świadome swojej roli w Kościele i społeczeństwie. Nie można być katolikiem a 

jednocześnie niekatolikiem. Oczywiście każdy ma prawo głosić to, co uważa za słuszne, ale byłoby rzeczą 

nieuczciwą głosić poglądy sprzeczne z prawem naturalnym i nauką Kościoła pod płaszczykiem uniwersytetu 

katolickiego. Taki brak spójności powodowałby wielkie zamieszanie pośród wiernych oraz czynił uczelnię 

niewiarygodną. Uczelnia byłaby nieuczciwa, gdyby nazywała siebie katolicką, a jednocześnie nie 

przekazywała wartości katolickich. Od uczelni katolickich słusznie należy oczekiwać przejrzystości. 

Zwłaszcza dwa „prądy" zagrażają dzisiaj takiej misji wyższych uczelni. Pierwszy z nich to pewnego rodzaju 

utylitaryzm, czyli ograniczanie zainteresowania i przedmiotu studiów do dziedzin wiedzy, z którymi łączą 

się korzyści materialne, postęp techniczny i ekonomiczny oraz zdrowie, a zaniedbywanie podejmowania 

problemów dotyczących podstawowych kwestii życia ludzkiego, takich jak: cel człowieka, dobro i zło. 

Zgodnie z tą błędną tendencją edukacja sprowadza się jedynie do przekazywania wiadomości i nauczenia 

umiejętności; rozum bywa angażowany tylko w służbie tych przygodnych użyteczności. Uważa się, że misją 

profesora uniwersytetu jest już tylko kształtowanie kompetentnych i skutecznych specjalistów, mogących 

zaspokoić zapotrzebowanie rynku w danym momencie. Tymczasem wiadomo, że kiedy jako główne 

kryterium wynosi się jedynie użyteczność i bezpośredni pragmatyzm, może dojść do dramatycznych strat; 

od nadużywania nauki pozbawionej ograniczeń, poza samą sobą. Prawdziwa idea uniwersytetu to właśnie ta, 

która chroni nas od takiej redukcjonistycznej i wypaczonej wizji człowieka. Papież Benedykt XVI wzywał 

nas do „rozszerzenia horyzontów racjonalności", do stawiania sobie także, czy raczej przede wszystkim, 

podstawowych kwestii, które od zawsze nurtują głęboko umysły i serca ludzi. Jest to stawianie człowieka 

wobec całej prawdy jego istnienia i celu jego życia. Od odpowiedzi na te podstawowe pytania w dużej 

mierze będzie zależało właściwe używanie osiągnięć techniki na rzecz prawdziwego i całościowego dobra 

jednostek i społeczeństwa.  

 

Drugim prądem, któremu należy stawić czoła jest relatywizm, czy raczej kultura, która czyni z relatywizmu 

prawdy i dobra swoje „credo", uważająca za coś niebezpiecznego samo dociekanie i propagowanie prawdy 

obiektywnej. Benedykt XVI mówił nawet o panującej dziś „dyktaturze relatywizmu". W takiej perspektywie 

trudno jest przekazywać młodemu człowiekowi trwałe wartości. Wszystko jawi się wówczas jako niepewne, 

płynne i relatywne. Na jakich więc zasadach należy budować swoją postawę - zarówno w wymiarze własnej 

egzystencji, jak i życia wspólnego - aby ona przygotowywała do wprowadzania pokoju, współpracy na rzecz 

dobra wspólnego, prawdziwego postępu, nieograniczającego się do dóbr materialnych? W atmosferze 

relatywizmu - zwłaszcza moralnego - nieuniknione jest stwarzanie chaosu i sprzyjanie degradacji etycznej. 

Relatywizm, jak ktoś powiedział, to mętne wody, w których rodzą się wszelkiego rodzaju ideologie i 

demagogie. Na czym więc polega droga pójścia pod prąd? Na otwartości umysłu i serca na wszystkie 

problemy ludzkiego życia, zwłaszcza na te podstawowe oraz na szczerym szukaniu i umiłowaniu prawdy we 

wszystkich jej wymiarach, z czym łączy się konieczność demaskowania wypaczonej wizji człowieka, 

będącej wytworem utylitaryzmu materialistycznego (por.: Rozmowa ks. kard. Zenona Grocholewskiego z 

O. Krzysztofem Bielińskim CSsR). 
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2. DZIĘKCZYNIENIE  

   

Gdy już odpowiedzieliśmy sobie - w najogólniejszy sposób - na pytanie o cel istnienia katolickiego 

uniwersytetu, nadszedł czas postawienia drugiego pytania: jak możemy najpiękniej uczcić 100. rocznicę 

pierwszej inauguracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego?  

   

Dzisiejsza liturgia Słowa zachęca nas do odwołania się w tym celu do Eucharystii. Na taką eucharystyczną 

ucztę - na której pokarmem jest Ciało Syna Bożego a napojem jest Krew Chrystusa - został zaproszony 

każdy z nas w jakiś sposób już na Chrzcie Świętym, w szczególności zaś rektorzy, członkowie Senatu, 

profesorowie, adiunkci, pracownicy uniwersytetu i studenci. Na tę dziękczynną ucztę, na której - zdaniem 

św. Ignacego z Antiochii - wiara jest ciałem Pana a miłość jest krwią Jezusa (List do Trallan, 8).  

   

Jest za co dziękować Bogu i ludziom. „Blisko 100-letnia historia naszego Uniwersytetu - mówi obecny jej 

rektor - to powód do wielkiej radości i dumy. KUL bowiem jest jednym z pierwszych dzieł wolnych 

Polaków i pierwszą uczelnią, która podjęła na nowo działalność po zawierusze II wojny światowej. W 

czasach komunistycznych nazywany wyspą wolności, oazą wolnej myśli, będący jedynym katolickim, 

prywatnym uniwersytetem od Łaby do Władywostoku, w czasach najnowszych - uwzględniając zmieniające 

się realia - konsekwentnie realizuje idee jego inicjatora, twórcy i pierwszego rektora ks. Idziego 

Radziszewskiego".  

   

Na tej szlachetnej Alma Mater profesorem był św. Jana Paweł II Wielki. Jej absolwentem był kard. Stefan 

Wyszyński, Z niej wywodzi się większość członków polskiego episkopatu. Tutaj studiował bł. ks. Jerzy 

Popiełuszko. Stąd się wywodził promotor odnowy liturgicznej w Polsce; sługa Boży Franciszek Blachnicki, 

organizator pionierskich form duszpasterstwa młodzieży i założyciel Ruchu Światło - Życie. Tutaj powstała 

słynna Lubelska Szkoła Filozofii Klasycznej. Dzięki pracy tego uniwersytetu wykształcono dziesiątki 

tysięcy - nie tylko polskiej - inteligencji katolickiej. Tutaj trafiali ludzie, którzy z racji swych poglądów 

nie mogli studiować gdzie indziej. Tutaj - w marcu 1968 roku - ks. rektor Wincenty Granat stanął po 

stronie studentów aresztowanych przez władze i zadecydował się na przyjęcie studentów relegowanych z 

„wilczym biletem" z innych uczelni.  

   

Dzisiejsza jest już setną inauguracją na KUL-u, a zatem jest to już drugi biblijny jubileusz znaczony 

upływem kolejnych 50 lat . Jak każdy tego rodzaju jubileusz winien on przynieść członkom społeczności 

akademickiej duchowe owoce, czyli - jak uczy Księga Kapłańska 25 - powrót do pierwotnej wolności i 

dziedzicznej własności, inaczej mówiąc powrót do godności synów Bożych.  

   

Setna inauguracja niesie też nową nadzieję w starości, podobną do nadziei Abrahama, który: „nie zachwiał 

się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe - miał już prawie sto lat - i że obumarłe jest 

łono Sary" (Rdz 4,19; por. Rdz 11,10).  
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ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec, niech w owocnym przeżywaniu tej dziękczynnej Eucharystii pomogą nam słowa św. Augustyna: 

„Dopomóż mi, Panie, pozbyć się próżnych i złych wymówek i spraw, abym poszedł na ucztę, która mnie 

posila wewnętrznie.  

   

Niech mnie nie powstrzymuje wyniosłość pychy, nie, niech pycha mnie nie czyni wyniosłym;  

niech mnie nie zatrzymuje ciekawość niedozwolona, oddalając mnie od Ciebie;  

niech mi nic przeszkadza rozkosz zmysłowa kosztować rozkoszy duchowych.  

Spraw, abym przystąpił i zmężniał.  

   

A kto przybył [na Twoją ucztę], jeśli nie ubodzy, słabi, chromi, niewidomi? Nie przyszli natomiast bogaci, 

zdrowi, ci, którzy uważali, że chodzą dobrze i wzrok mają bystry, ludzie zadufani w sobie, a więc tym 

biedniejsi, im bardziej pyszni.  

   

Pójdę jako ubogi, bo zapraszasz mnie Ty, który będąc bogatym stałeś się ubogim dla mnie, aby swoim 

ubóstwem wzbogacić moje ubóstwo.  

Pójdę jako słaby, nie potrzebują bowiem lekarza zdrowi, lecz chorzy.  

Pójdę jako chory i powiem do Ciebie: „Kieruj kroki moje na Twoje ścieżki".  

Pójdę jako niewidomy i powiem do Ciebie. 

Oświeć moje oczy, bym nic zasnął w śmierci". 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, XVI Ekumeniczne Święto Biblii, 24.10.2017 

Abp Stanisław Gądecki. Modli się we mnie Chrystus. XVI Ekumeniczne Święto Biblii (Katedra 

Poznańska – 24.10.2017).  
 

Cały ósmy rozdział Listu do Rzymian – z którego pochodzi usłyszane przed chwilą czytanie – mówi o 

Duchu Świętym. O ile jednak - według św. Łukasza - Duch Święty wzywa nas do misyjnego świadectwa o 

Dobrej Nowinie na wszystkich drogach świata, o tyle św. Paweł analizuje obecność Ducha Świętego we 

wnętrzu życia samego chrześcijanina. Podejmuje refleksję nad wpływem Ducha Świętego na nasze życie 

wewnętrzne. Bóg bowiem „zesłał do serc naszych Ducha Syna swego” (Ga 4,6), który kształtuje najgłębsze 

pokłady naszej osobowości (por. Benedykt XVI, Audiencja Generalna - 15.11.2006). Wzbudza modlitwę w 

sercu człowieka.  

   

1. OBECNOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO W MODLITWIE  
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Przykładem tego wpływu Ducha Świętego na nasze wnętrze jest właśnie to, co mówi Paweł apostoł w 

słowach: „Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić 

tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten 

zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 

8,26-27). Biblia Ekumeniczna tłumaczy to w następujący sposób: „Podobnie też Duch wspiera nas w naszej 

niemocy. Nie wiemy bowiem, o co i jak należy się modlić, ale sam Duch wstawia się za nami w błaganiach, 

których nie można wyrazić słowami” Te właśnie wersety Listu do Rzymian chciałbym uczynić tematem 

naszej teraźniejszej medytacji.  

 

Najpierw więc wypada zwrócić uwagę na to, że: „Duch Święty, daje o sobie znać — w swej najprostszej i 

najpowszechniejszej zarazem postaci — w modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl – uczy encyklika 

Dominum et Vivificantem - że gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, tam jest Duch Święty, ożywcze 

tchnienie modlitwy. Piękna i zbawienna jest myśl, że jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym 

okręgu ziemi, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest obecność i działanie Ducha 

Świętego, który „tchnie” modlitwę w serce człowieka w całej niezmierzonej gamie różnych sytuacji i 

warunków, raz sprzyjających, raz przeciwnych życiu duchowemu i religijnemu. Wiele razy pod działaniem 

Ducha Świętego modlitwa płynie z serca człowieka pomimo zakazów i prześladowań, a nawet wbrew 

oficjalnym oświadczeniom o areligijnym czy wręcz ateistycznym charakterze życia publicznego. Modlitwa 

pozostaje zawsze głosem wszystkich, którzy pozornie nie mają głosu, a w głosie tym rozlega się zawsze 

owo „donośne wołanie” Chrystusa, o którym mówi List do Hebrajczyków (por. Hbr 5,7). Modlitwa jest też 

objawieniem owej głębi, jaka właściwa jest sercu człowieka: głębi, która jest od Boga i tylko Bóg może ją 

wypełnić właśnie Duchem Świętym. Czytamy u św. Łukasza: „Jeżeli więc wy, choć źli jesteście, umiecie 

dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go 

proszą!” (Łk 11,13). (Dominum et Vivificantem, 65).  

 

Nie ma prawdziwej modlitwy, jeśli Duch Święty nie jest w nas obecny. Moglibyśmy powiedzieć, że Duch 

Święty, to znaczy Duch Ojca i Syna, jest już niejako duszą naszej duszy, najtajniejszą częścią naszego 

jestestwa, skąd wznosi się nieustannie do Boga modlitwa, której nie możemy nawet wyrazić w słowach. 

Duch bowiem zawsze czuwa w nas, uzupełnia nasze braki i ofiaruje Ojcu naszą cześć razem z naszymi 

najgłębszymi pragnieniami. Oczywiście, wymaga to głębokiej komunii życiowej z Duchem. Jest to zachęta, 

byśmy byli coraz bardziej wrażliwi i czujni na tę obecność Ducha w nas, by przemieniać ją w modlitwę, by 

czuć tę obecność i w ten sposób uczyć się modlić, rozmawiać z Ojcem jako synowie w Duchu Świętym 

(por. Benedykt XVI, Audiencja Generalna - 15.11.2006).  

 

„Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze” (Ga 4,6). On „z mojego weźmie 

i wam objawi” – mówi Jezus o Paraklecie (J 16,14). Inaczej mówiąc, Duch aktualizuje w naszych sercach 

modlitwę samego Jezusa. Dzięki temu mogę powiedzieć: „Modlę się już nie ja, ale modli się we mnie 

Chrystus”. Sam z siebie bowiem Duch Święty nie mógłby zwracać się do Boga nazywając Go Ojcem, 

ponieważ nie został „zrodzony” z Ojca, lecz tylko od Ojca „pochodzi”. To zatem Duch Święty wlewa w 

ludzkie serca uczucie boskiego dziecięctwa, które pozwala nam – nie tylko wiedzieć – ale i odczuwać, że 

jesteśmy dziećmi Bożymi (por. R. Cantalamessa, Życie w Chrystusie. Duchowe przesłanie Listu do 

Rzymian, Kraków 2014, 213-214).  

 

2. NIE WIEMY O CO PROSIĆ  
 

a. Czasami chrześcijanin – sam z siebie i bez pomocy Ducha Świętego – właściwie nie wie o co ma prosić 

Boga. „Niekiedy – uczy Orygenes - pod wpływem słabości pragniemy czegoś, co się sprzeciwia zbawieniu. 

Oto na przykład człowiek cierpiący na chorobę ciała żąda od lekarza nie tego, co odpowiada zdrowiu i co do 
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zdrowia prowadzi, lecz tego, co mu podpowiada pragnienie obecnej słabości; tak samo i my, chorując na 

słabości tego życia, niekiedy prosimy Boga o to, co nie przynosi nam pożytku. Trzeba zatem napomnieć 

tych, którzy nie umiejąc się modlić jak należy proszą Boga o pomyślność w doczesnym życiu, o zdrowie, 

bogactwo albo zaszczyty. Zdarza się bowiem często, że owe obecne korzyści i doczesne godności powodują 

szkodę duszy i jej wieczną hańbę. Dlatego raczej należy się trzymać tego, czego Pan nauczył nas mówić w 

modlitwie: „Niech dzieje się Twoja wola”.  

 

Zresztą, gdy Pan zesłał na mnie - mówi o sobie apostoł Paweł - „wysłannika szatana, aby mnie policzkował 

‘po to, bym nie wynosił się z powodu wielkości objawienia, ja sam, Paweł, nie wiedząc o co się modlę, 

„trzykrotnie prosiłem Pana, aby ów wysłannik odszedł ode mnie”. A ponieważ nie umiałem się modlić jak 

trzeba, Pan mnie nie wysłuchał, lecz powiedział mi: „Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się 

doskonali”. Gdy zatem nie umiemy się modlić jak trzeba, sam Duch oręduje za nami w westchnieniach, 

których nie można wyrazić słowami” (por. Orygenes, Komentarz do Listu świętego Pawła do Rzymian, 

część 2, Warszawa 1994, 369-373; por. św. Tomasz z Akwinu, Wykład Listu do Rzymian, Poznań 1987, 

133). 

 

Św. Augustyn zwrócił uwagę na ten sam dylemat, podkreślając rozróżnienie miedzy modlitwą cielesną a 

modlitwą duchową: „Słowa modlitwy są nam potrzebne, aby przypomnieć sobie i uzmysłowić, o co 

powinniśmy prosić. Nie sądźmy zatem, że pouczymy nimi Pana lub nakłonimy do spełnienia naszej woli. 

[...] Wszystkie bowiem słowa, które wypowiadamy czy to zawczasu kształtując uczucie modlitewne, aby 

stało się bardziej żywe, czy też później, wzywając do skupienia, aby się stało pełniejsze, niczego innego nie 

wyrażają, jak tylko to, co się zawiera w Modlitwie Pańskiej, jeżeli się modlimy należycie i uważnie. 

Ktokolwiek zaś modli się słowami, które nie mają związku z ową ewangeliczną modlitwą, tego modlitwa, 

choć dopuszczalna, z pewnością jest cielesna. A nie wiem, czy rzeczywiście jest dopuszczalna, skoro 

modlitwa tych, którzy zostali odrodzeni z Ducha Świętego, powinna być wyłącznie duchowa” (św. 

Augustyn, List do do Proby 130,11,21 - 12,22). 

 

b. Istnieje „pewna sprzeczność w naszym postępowaniu, która wiąże się z wewnętrzną sprzecznością naszej 

egzystencji – uczy encyklika Spe salvi. Z jednej strony nie chcemy umierać; zwłaszcza ci, którzy nas 

kochają nie chcą naszej śmierci. Z drugiej jednak, nie pragniemy też istnieć w nieskończoność, a także 

ziemia nie została stworzona z taką perspektywą. Czego więc tak naprawdę chcemy?  

Ta paradoksalność naszej własnej postawy rodzi głębsze pytanie: czym w rzeczywistości jest «życie»? Co w 

rzeczywistości oznacza «wieczność»? Są chwile, w których niespodziewanie zaczynamy rozumieć: tak, to 

właśnie jest to – prawdziwe «życie» – takie powinno być. Przeciwnie, to co na co dzień nazywamy 

«życiem» w rzeczywistości nim nie jest. Augustyn w swoim długim liście o modlitwie, skierowanym do 

Proby, bogatej wdowy rzymskiej, matki trzech konsulów, napisał kiedyś: W gruncie rzeczy pragniemy tylko 

jednej rzeczy – «szczęśliwego życia», życia, które po prostu jest życiem, po prostu «szczęścia». Ostatecznie 

w modlitwie nie prosimy o nic innego. Nie dążymy do niczego innego – tylko o to chodzi. Potem jednak 

Augustyn mówi: patrząc lepiej, wcale nie wiemy, czego pragniemy, czego właściwie chcemy. Nie znamy 

bowiem tej rzeczywistości; także w tych momentach, w których myślimy, że jej dotykamy, nie osiągamy jej 

naprawdę. «Nie wiemy, o co byłoby stosowne prosić», wyznaje słowami św. Pawła (por. Rz 8,26). Wiemy 

jedynie, że to nie jest to. Niemniej, w naszej niewiedzy wiemy, że ta rzeczywistość musi istnieć. «Jest zatem 

w nas, aby tak powiedzieć, światła ignorancja (docta ignorantia)», pisze. Nie wiemy, czego prawdziwie 

pragnęlibyśmy; nie znamy tego «prawdziwego życia»; niemniej wiemy, że musi istnieć coś, czego nie 

znamy, a do czego dążymy” (Spe salvi, 11).  

 

3. DUCH WSPIERA NASZĄ SŁABOŚĆ  
 

„Czym jest nasza słabość? – pyta Orygenes. Zbawiciel mówi: „Duch jest ochoczy, ale ciało słabe”. A zatem 

nasza słabość pochodzi od słabości ciała. To ono bowiem ma pragnienia sprzeczne z pragnieniami ducha, a 

narzucając swoje pożądania, doprowadza nas do utraty czystości duchowej i zaćmiewa szczerość modlitwy. 

Lecz skoro Duch Boży ujrzy, że nasz duch czyni wysiłki, by sprzeciwić się ciału i związać się z Duchem 
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Bożym, wyciąga rękę i wspomaga naszą słabość. 

 

Myśląc o tym wpływie Ducha Świętego na naszą modlitwę warto przywołać prosty obraz. Czasami 

delikatne liście potrafią przetrwać wichurę, podczas gdy wielkie gałęzie drzew łamią się z hukiem. Dzieje 

się tak nie dlatego, że gałęzie są słabsze, a liście mocniejsze. Wszystko zależy od poddania się powiewom 

wiatru. Gałąź, która stawia silny opór, szybko zostaje złamana. Mały listek, który poddaje się powiewom 

wiatru, zostaje ocalony. Jeśli – dzięki twardości naszego serca - nie przyjmujemy powiewów Ducha 

Świętego, szybko załamujemy się na modlitwie. Będziemy rozczarowani tym, że nie wygląda ona tak, jak 

się tego spodziewaliśmy. Trzeba wiec całe nasze życie umieć rzucić w ramiona Ducha Świętego. 

Zaczynajmy więc każdą modlitwę od zaproszenia Ducha Świętego do naszego serca. Prośmy Go, aby modlił 

się w nas i bądźmy podatni na Jego działanie (ks. A.P., Modlitwa w Duchu Świętym).  

 

Jeżeli jednak Duch udziela nauki, a nasz duch – to znaczy umysł – nie podąża za nim, wówczas z jego 

własnej winy nauka udzielana przez nauczyciela staje się bezowocna. Paweł – świadom, że tajemnica ta 

dokonuje się w człowieku – mówił: „Bo jeśli przemawiam językami, duch mój się modli, lecz umysł 

pozostaje bez owocu”; duchem swoim nazywa tutaj łaskę Ducha Świętego, której Bóg udziela ludziom. 

Dlatego też zachęca nas, aby to dobrodziejstwo Ducha Świętego nie było dla nas bezowocne, dodaje: „Będę 

się modlił duchem, ale będę się modlił i umysłem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem”.  

 

Duch Święty jest darem, który przychodzi do serca ludzkiego wraz z modlitwą. W modlitwie objawia się On 

przede wszystkim jako Dar, „przychodzi bowiem z pomocą naszej słabości”. [...] „Gdy bowiem nie umiemy 

się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić 

słowami” (Rz 8, 26). Tak więc Duch Święty nie tylko sprawia, że się modlimy, ale prowadzi nas 

wewnętrznie na modlitwie, uzupełniając naszą nieumiejętność modlenia się. Jest On obecny w naszej 

modlitwie i nadaje ludzkiej czynności modlenia się Boski wymiar. W ten sposób „Ten, który przenika serca, 

zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,27). Modlitwa staje się 

za sprawą Ducha Świętego coraz dojrzalszym wyrazem nowego człowieka, który przez nią uczestniczy w 

życiu Boga” (Dominum et Vivificantem, 65). 

 

Zamiast tej indywidualnej asystencji Ducha Świętego, jak ją pojmuje Orygenes, Jan Chryzostom myśli o 

asystencji na służbie wspólnoty wierzących: „Tym, którzy byli ochrzczeni w dawnych czasach – twierdzi 

Chryzostom - Bóg dawał rozmaite dary (charismata), nazywane „duchami” (por. 1 Kor 14,32). „Jeden miał 

dar proroctwa i przepowiadał przyszłość; drugi dar mądrości i nauczał wielu; inny dar uzdrawiania i leczył 

chorych; inny dar mocy i wskrzeszał zmarłych; inny dar języków i mówił rozmaitymi językami. Wśród tych 

wszystkich był i dar modlitwy, który także nazwano duchem, kto go posiadał, modlił się za cały lud. 

Ponieważ zaś nie znając wielu rzeczy dla nas pożytecznych, prosimy o niepotrzebne, przychodził dar 

modlitwy do kogoś jednego z ówczesnych i ten stojąc prosił za wszystkich o rzeczy pożyteczne dla całego 

Kościoła i uczył drugich” (Jan Chryzostom, Homilie na List św. Pawła do Rzymian, Kraków 1995, 229). 

 

„Duch wstawia się za nami”, to znaczy, że za sprawą Ducha Świętego spełnia się w ludziach wielki plan 

zbawienia. Duch Święty nie oręduje za grzesznikami, lecz za świętymi; i oręduje nie wedle ciała, lecz 

„wedle [woli] Boga”. Duch oręduje za świętymi nie w słowach, lecz „w westchnieniach”, i to nie w 

zwyczajnych westchnieniach, lecz w takich, których nie można wyrazić słowami. Jakże bowiem można 

wyrazić w słowach to, co Duch mówi do Boga, skoro czasami nie daje się wypowiedzieć nawet tego, co 

nasz duch czuje i myśli? (por. Orygenes, Komentarz do Listu świętego Pawła do Rzymian, część 2, 

Warszawa 1994, 369-373). Te westchnienia Ducha przypominają jakoś westchnienie Jezusa, który: 

„spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: ‘Effatha’, to znaczy: Otwórz się! (Mk 7,34). 

 

4. DUCH MIŁOŚCI  
 

Pismo Święte trzykrotnie wspomina o modlitwie w Duchu (1 Kor 14,14-15; Ef 6,18; Juda 19-20). 

Najbardziej pouczający jest List św. Judy wersety 19-20: „Oni to powodują podziały, [a sami] są cieleśni [i] 

Ducha nie mają. Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w 
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Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, [które wiedzie] ku życiu wiecznemu”. A zatem, „modlitwa w Duchu” ma swój związek z 

miłością. 

 

Papież Benedykt XVI ujmie to w następujący sposób: „Istnieje jeszcze inny powie charakterystyczny aspekt 

działalności Ducha, który ukazuje nam św. Paweł: Jego związek z miłością. Apostoł pisze: „A nadzieja 

zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został 

nam dany” (Rz 5,5). W Encyklice Deus caritas est papież Benedykt XVI przytoczył bardzo wymowne 

zdanie św. Augustyna: [...] „Duch bowiem jest ową wewnętrzną mocą, która harmonizuje (...) serca 

[wierzących] z Sercem Chrystusa i skłania ich do miłowania braci, tak jak On ich miłował” (tamże). Duch 

wprowadza nas w rytm życia Bożego, które jest życiem miłości, sprawiając, że osobiście uczestniczymy w 

relacjach istniejących między Ojcem i Synem. Nie bez znaczenia jest fakt, że wymieniając różne owoce 

Ducha, Paweł na pierwszym miejscu stawia miłość: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój” itd. 

(Ga 5,22). A ponieważ z samej definicji miłość jednoczy, oznacza to przede wszystkim, że Duch jest 

sprawcą komunii w obrębie wspólnoty chrześcijańskiej, jak mówimy na początku Mszy św., posługując się 

słowami Pawłowymi: „dar jedności w Duchu Świętym” [to znaczy tej, która jest Jego dziełem] niech będzie 

z wami wszystkimi (por. 2Kor 13,13). Jednakże z drugiej strony jest też prawdą, że Duch pobudza nas do 

zacieśniania więzi miłości ze wszystkimi ludźmi. Tak więc, kiedy kochamy, pozwalamy Duchowi działać, 

pozwalamy Mu wyrazić się w całej pełni. To pozwala zrozumieć, dlaczego Paweł w tym samym fragmencie 

Listu do Rzymian zestawia dwa wezwania: „Bądźcie płomiennego ducha”, oraz: „Nikomu złem za zło nie 

odpłacajcie (Rz 12,11.17)” (por. Benedykt XVI, Audiencja Generalna - 15.11.2006).. 

 

5. POWRÓT DO MODLITWY  
 

„Naszej trudnej epoce szczególnie potrzebna jest modlitwa. Jeśli na przestrzeni dziejów — w przeszłości i 

teraz — wielu ludzi, mężczyzn i kobiet, dawało świadectwo ważności modlitwy, poświęcając się na chwałę 

Boga i oddając życiu modlitwy przede wszystkim w klasztorach, z wielkim pożytkiem dla Kościoła, to w 

ostatnich latach zwiększyła się również liczba osób, które w obrębie rosnących ciągle ruchów i grup, na 

miejscu naczelnym stawiają modlitwę i w niej szukają odnowy życia duchowego. Jest to objaw znamienny i 

pocieszający, gdyż doświadczenie takie wpływa skutecznie na ożywienie modlitwy wśród wiernych, co 

dopomaga im lepiej dostrzegać w Duchu Świętym — Tego, który budzi w sercu głębokie pragnienie 

świętości.  

 

W wielu ludziach i wielu wspólnotach dojrzewa świadomość, że przy całym zawrotnym postępie cywilizacji 

naukowo-technicznej, niezależnie od rzeczywistych zdobyczy i osiągnięć, człowiek jest zagrożony i 

ludzkość jest zagrożona. Wobec tego zagrożenia — więcej, w doświadczeniu groźnego upadku duchowego 

człowieka — osoby i wspólnoty, jakby wiedzione wewnętrznym zmysłem wiary, szukają mocy, która 

zdolna jest człowieka podźwignąć, wyzwolić go od siebie samego i z jego błędów i pomyłek, które czynią 

szkodliwymi nawet owe osiągnięcia. I tak, odkrywają oni modlitwę, a w, niej objawia się Duch, który 

„przychodzi z pomocą naszej słabości”. W ten sposób czasy, w których żyjemy, zbliżają wielu ludzi do 

Ducha Świętego przez powrót do modlitwy. Mam nadzieję, że w nauczaniu tej Encykliki znajdą wszyscy 

pokarm dla swego życia wewnętrznego i, pod działaniem Ducha Świętego, umocnią się w gorliwej 

modlitwie” (Dominum et Vivificantem, 65).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec, po wspólnej modlitwie chrześcijan oczekujemy klimatu prowadzącego do odzyskania łaski 

jedności (por. Dekret o ekumenizmie, 8). Oczekujemy dlatego, bo we wspólnej modlitwie wspólnoty 

stajemy razem przed Panem i - zdając sobie sprawę ze sprzeczności, jakie przyniosły podziały – wyrażamy 

wolę poddania się Jego woli, dzięki pomocy Ducha Świętego. ,,Mamy w Bogu tą pewność, że jeżeli 
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prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas... i wiemy, że posiadamy to, o cośmy Go prosili” (1 J 

5,14-15). A zatem:  

 

„Duchu świętości, 

Boskie tchnienie, które porusza wszechświat, 

przyjdź i odnów oblicze ziemi. 

Wzbudź w sercach chrześcijan 

pragnienie pełnej jedności, 

aby byli dla świata 

skutecznym znakiem i narzędziem 

wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem 

i jedności całego rodzaju ludzkiego”  

(z modlitwy św. Jana Pawła II).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Kandydat na ołtarze ks. Streich, 28.10.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Kandydat na ołtarze ks. Stanisław Streich (1902-1938), Luboń, kościół pw. św. 

Jana Bosco - 28.10.2017  

 

Od męczeńskiej śmierci ks. Stanisława Streicha minęło już 79 lat. Jest to najwyższy czas, aby rozpocząć 

proces beatyfikacyjny tego męczennika, skromnego i wielce zasłużonego kapłana. Archidiecezja Poznańska 

zebrała już niezbędne materiały związane z życiem i działalnością księdza Streicha i - na 374. Zebraniu 

Plenarnym w dniu 5 października 2016 roku - otrzymała nihil obstat, czyli niezbędną zgodę Konferencji 

Episkopatu Polski na rozpoczęcie procesu. Kolejnym krokiem była zgoda Stolicy Apostolskiej.  

   

A oto dzisiaj uczestniczyliśmy już w pierwszej uroczystej sesji otwarcia procesu na poziomie diecezjalnym 

a teraz modlimy się o to, aby zakończył się on szczęśliwie i by szczęśliwe były jego owoce dla Ludu Bożego 

naszej archidiecezji i Polski.  

   

   

1. ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ  

   

Wszystko to czynimy pomni na słowa, które zmartwychwstały Jezus skierował do swoich uczniów: „Gdy 

Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami" (Dz 1,8; por. Łk 24,49). I 

rzeczywiście obiecany Duch Święty zstąpił w dniu Pięćdziesiątnicy na wspólnotę apostolską, umacniając jej 

wiarę w zmartwychwstałego Pana.  

   

Od tego momentu świętość należy do natury Kościoła, będącego ziemskim ciałem zmartwychwstałego 

Pana. Stąd też celem działalności Kościoła jest budzenie świętości w wiernych. Kościół istnieje tylko po to, 

by świętość mogła kształtować człowieka i aby w ten sposób stał się on uczestnikiem świętości Boga (por. 

Lumen gentium, 48). Ludzie mają prawo nie tylko do tego, aby Kościół im mówił o Duchu Świętym, lecz 

także, by tego Ducha ukazywał.  
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W praktyce Kościół czyni to z pomocą swoich świętych. Już w trzecim pokoleniu - po ogłoszeniu edyktu 

mediolańskiego - Kościół rzymski pod przewodem papieża Damazego (366-384) podjął wielki wysiłek 

zabezpieczenia pamięci swoich męczenników oraz ożywienia ich kultu. Po upływie wielu wieków św. Jan 

Paweł II w Bydgoszczy 7 czerwca 1999 domagał się od nas, abyśmy zadbali o zachowanie naszych 

męczenników we wdzięcznej pamięci Kościoła. „Za szczególną powinność naszego pokolenia w Kościele 

uważam zebranie wszystkich świadectw o tych, którzy dali życie za Chrystusa. Nasz wiek, nasze stulecie ma 

swe szczególne martyrologium jeszcze nie w pełni spisane. Trzeba go zbadać, trzeba go stwierdzić, trzeba 

go spisać. Tak jak spisały martyrologia pierwsze wieki Kościoła, i to jest do dzisiaj naszą siłą, tamto 

świadectwo męczenników pierwszych stuleci. [...] Trzeba, ażebyśmy przechodząc do trzeciego tysiąclecia 

spełnili obowiązek, powinność wobec tych, którzy dali wielkie świadectwo Chrystusowi w naszym 

stuleciu".  

   

Dlatego też Archidiecezja poznańska stara się odpowiedzieć pozytywnie na to wezwanie i podejmuje 

najpierw procesy naszych świadków wiary (ks. Aleksandra Woźnego z Poznania, proces doktora 

Kazimierza Hołogi z Nowego Tomyśla, Jadwigi Zamoyskiej), aby wierni naszej archidiecezji byli świadomi 

tego, że stąpają po ziemi świętych. Dlatego w końcu również rozpoczynamy proces męczennika, księdza 

Stanisława Streicha, którego postać postaram się teraz nieco przybliżyć. Mijają bowiem lata, gaśnie ludzka 

pamięć, a ci wybitni uczestnicy świętości Kościoła zasługują nie tylko na wspomnienie, ale i na to by stali 

się dla nas jasnym drogowskazem dla naszego życia chrześcijańskiego.  

   

2. KS. STANISŁAW STREICH  

   

a. A zatem, ks. Stanisław Streich urodził się 27 sierpnia 1902 roku w Bydgoszczy, jako pierwszy z trzech 

synów Franciszka i Władysławy z domu Birzyńskiej. Ochrzczono go w kościele farnym pw. św. św. 

Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy dnia 30 września 1902 roku.  

   

Po ukończeniu trzech lat nauki w szkole powszechnej, uczęszczał do ośmioletniego gimnazjum 

humanistycznego a po jego zakończeniu (w 1920 roku) rozpoczął studia w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk kardynała Edmunda Dalbora, 

Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego w dniu 6 czerwca 1925 roku.  

   

Po święceniach studiował - w latach 1925-1927 - filozofię klasyczną na Uniwersytecie Poznańskim, będąc 

jednocześnie kapelanem i prefektem gimnazjum Sióstr Urszulanek a także Miejskiej Szkoły Handlowej. 

Dnia 1 października 1927 został wikariuszem przy parafii św. Floriana w Poznaniu. W kwietniu 1928 roku - 

nauczycielem religii w państwowym seminarium nauczycielskim w Koźminie. Potem, dnia 1 lipca 1929 

podjął obowiązki wikariuszowskie w parafii Bożego Ciała w Poznaniu a od dnia 1 stycznia 1932 - w parafii 

św. Marcina w Poznaniu. Szerokie rzesze ówczesnych mieszkańców Poznania zachowały we wdzięcznej 

pamięci tego pobożnego kapłana, zawsze uśmiechniętego, uprzejmego i uczynnego.  
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b. Wreszcie - dnia 1 lipca 1933 roku - ks. Streich został proboszczem parafii w Żabikowie, do której 

należała wówczas miejscowość Luboń. Władza duchowna powierzyła mu trudną placówkę. Bogu samemu 

wiadomo, ile ks. Stanisław wówczas wycierpiał, będąc w stanie tylko częściowo zaradzić biedzie swoich 

parafian z użebranych funduszy. Były to ciężkie doświadczenia dla tego duszpasterza, które znosił bez 

skargi, pracując z apostolską gorliwością. Ciężki warunki gospodarcze spowodowały ograniczenie produkcji 

w fabrykach lubońskich a co za tym idzie, stopniowe zwalnianie licznych rzesz pracowników. Wzrastały 

szeregi bezrobotnych w parafii, na które ruszyła agitacja z dwóch stron; ze strony badaczy Pisma Świętego 

oraz ze strony tworzącej się tam partii komunistycznej.  

   

W tym miejscu przypominają mi się słowa Wojciecha Korfantego z bliskiego księdzu Streichowi dnia 25 

sierpnia 1935 roku: „Wszystkie te ruchy pogańskie i bezbożnicze odznaczają się dzikim wprost 

fanatyzmem, brakiem tolerancji i niebywałą wprost żądzą prześladowania innych, a przede wszystkim 

chrześcijańskich przekonań. A zwolennicy każdego z tych ruchów uważają się za wybrany naród, który ma 

do spełnienia nadzwyczajne posłannictwo w świecie. Ruchy te są źródłem głównym anarchii duchowej i 

ekonomicznej świata, więcej - zagrażają kulturze. A ponieważ wszystkie odznaczają się zaborczością 

polityczną, stanowią największe niebezpieczeństwo dla pokoju światowego" (W. Korfanty, Naród - 

Państwo - Kościół, Katowice 2016, 282).  

   

W tym czasie zrodził się nowy problem. Mieszkańcy Lubonia, którzy liczba powiększyła się do kilka 

tysięcy dusz domagali się coraz natarczywiej własnego kościoła i własnej parafii. W odpowiedzi na te 

petycje władza duchowna zleciła ks. Stanisławowi budowę nowej świątyni. W tamtych warunkach było to 

zadanie niezwykle trudne, ale ks. Streich nie uląkł się tego zadania.  

Poruszył niebo i ziemię, aby sprostać temu wyzwaniu. Gorącym zapałem i niezwykłą uprzejmością zjednał 

dla tego dzieła wielu ludzi. Pomagały mu miejscowe fabryki, pomagało też starostwo poznańskie. Jego 

popularność w Poznaniu i osobiste więzi owocowały znaczącymi ofiarami. Doszło nawet do tego, że pewna 

rodzina protestancka z Lubonia ofiarowała poważną sumę na ten cel, dzięki czemu ks. Stanisław wzniósł 

lewą nawę kościoła, urządzając ją jako prowizoryczną kaplicę. W ten sposób - już w roku 1935 - erygowano 

samodzielną parafię lubońską a ks. Streich został jej administratorem.  

   

Ten fakt stał się dla niego nowym bodźcem. Razem z budową domu Bożego zorganizował duszpasterstwo 

parafialne. Założył Akcję Katolicką, Za pośrednictwem Caritas rozdzielał zapomogi ubogim. Gdy mu 

zwracano uwagę, że ta czy owa rodzina nie zasługuje na pomoc, bo wroga jest Kościołowi, on jej nie 

pomijał w nadziei na zmianę jej postawy. W ciągu trzech lat młody proboszcz zorganizował niemal od 

podstaw życie parafialne, dokonując wewnętrznego zjednoczenia wiernych i nadając mu kierunek rozwoju. 

Był ofiarnym pasterzem, który przede wszystkim szukał ludzi oddalonych od Boga, których zagubienie 

napawało go bólem.  

   

3. ŚMIERĆ MĘCZEŃSKA  

   

Pracując ofiarnie, przygotowywał wszystko do konsekracji kościoła, która miała nastąpić dnia 15 maja 1938 

roku.  
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Wcześniej - 27 lutego 1938 roku o godz. 9.30 - zasiadł jak zwykle w konfesjonale, aby słuchać spowiedzi, a 

potem rozpoczął Mszę Świętą dla dzieci. Po jej zakończeniu zdjął ornat i skierował się ku ambonie, aby 

przeczytać Ewangelię i wygłosić kazanie. Przyciskając lewą ręką do piersi Ewangeliarz, prawą ręką dotykał 

główek dzieci, prosząc o przejście. Nagle na jego drodze pojawił się człowiek, siedzący wcześniej na 

stopniach ambony, który dwukrotnie strzelił do księdza, mierząc mu prosto w twarz. Jedna z kul trafiła 

księdza w twarz, druga utkwiła w księdze ewangeliarza. Morderca oddał dwa kolejne strzały w plecy 

księdza. Następnie - według relacji sądowej kościelnego (Franciszka Krawczyńskiego) i innych świadków - 

zabójca wbiegł na ambonę z okrzykiem: „Niech żyje komunizm!" oraz „Wynoście się z kościoła, to za 

waszą wolność!". Kościelny, słysząc strzały, wybiegł z zakrystii i rzucił się na zamachowca, chwytając go 

za rękę uzbrojoną w pistolet. Doszło do szamotaniny, podczas której padły kolejne strzały. Pan Krawczyński 

został ranny w prawą skroń i lewy bark, pociski zraniły również dwie inne osoby. Morderca usiłował zbiec 

główną nawą, ale tam został ujęty i rozbrojony. Gdy zebrany w kościele tłum usiłował zlinczować mordercę, 

co roztropniejsi parafianie powstrzymali go od tego gestu, tak iż w końcu - skutego w kajdanki - 

przewieziono go pociągiem do Poznania.  

   

Potem - po sekcji zwłok - trumnę ze zwłokami księdza przywieziono do Domu Gminnego w Luboniu, gdzie 

wystawiono ją na widok publiczny. Ustawiono straż honorową, a wierni oddawali mu ostatni hołd. Dzień 

później - w czwartek, dnia 3 marca o godz. 10.00 - rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe przy udziale 

około 20 tys. osób. Przybyło dwieście pocztów sztandarowych różnych organizacji. Pogrzeb, któremu 

przewodniczył biskup Walenty Dymek stał się wielką manifestacją wiary i patriotyzmu.  

   

Wieść o zgonie tego kapłana wywołała najpierw przerażenie i przygnębienie, a następnie współczucie dla 

tego człowieka,  

zamordowanego w tak młodym wieku. Potem po całej Polsce rozlała się fala protestów przeciwko metodom 

walki komunistycznej. Protest ten objawił się mnóstwem listów skierowanych do ordynariusza obu diecezji 

oraz licznymi wiecami i zebraniami stowarzyszeń kościelnych i świeckich, wyrażającymi potępienie dla tej 

zbrodni.  

   

Ofiara życia księdza Streicha - zbiegająca się w czasie z męczeństwem tysięcy chrześcijan w Rosji, na 

Ukrainie i Białorusi, w Hiszpanii i Meksyku - stanowiła zapowiedź bliskiej agresji na cywilizację 

europejską, której dopuściły się wkrótce dwa sprzymierzone ze sobą totalitaryzmy, narodowy i 

międzynarodowy socjalizm. Zbrodnia, której ofiarą padł 79 lat temu ten wielkopolski kapłan, stanowi 

przestrogę przed skutkami nienawiści, uderzającej w dalszym ciągu w cywilizację chrześcijańską (por. opr. 

A. Łaganowskiego na podstawie Kościelnego Dziennika z 1938 r.).  

   

Dzisiaj grób księdza Streicha znajduje się w Luboniu przy kościele parafialnym parafii św. Jana Bosco, 

gdzie był proboszczem. Zawsze znajdują się na nim kwiaty i zapalone znicze. W tejże parafii powstała 

grupy modlące się w intencji owocnego przebiegu procesu beatyfikacyjnego, rozwija się też prywatny kult 

zmarłego.  

   

Natomiast morderca, mieszkaniec Lubonia, Wawrzyniec Nowak, człowiek głęboko przesiąkniętym 

nienawiścią do wiary i Kościoła katolickiego, należący do Wydziału Wojskowego Komunistycznej Partii 
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Polski, został skazany - dnia 21 marca 1938 roku - przez sąd okręgowy w Poznaniu na karę śmierci. 

Oficjalnie poinformowano opinię publiczną o wykonaniu wyroku dnia 28 stycznia 1939 roku. Do dziś nie 

zachowały się jednak akta dotyczące tej sprawy. Podobno istnieją pogłoski o tym, że Nowak uniknął kary, 

ponieważ został wymieniony na kapłanów więzionych przez Sowietów.  

   

3. TEOLOGIA MĘCZEŃSTWA  

   

W tym momencie pożytecznym jest przypomnieć sobie, że męczeństwo - jak uczy Ojciec Salij - jest 

szczególną formą realizacji powszechnego obowiązku uczniów Chrystusa: naśladowania Go w 

przyjmowaniu krzyża (Mt 10,38; 16,24, itd.). Krzyż Chrystusa jest Bożą odpowiedzią na zwycięstwo, jakie 

szatan odniósł nad nami, doprowadzając nas do grzechu. Szatanowi udało się oddzielić człowieka od Boga i 

w konsekwencji odseparować nas od siebie nawzajem.  

   

Naśladowanie Chrystusa w niesieniu krzyża polega właśnie na tym; na trwaniu w miłości do Boga i bliźnich 

na świecie mniej lub więcej zdeformowanym wskutek różnych zwycięstw odniesionych nad ludźmi przez 

szatana. Do tego trwania zobowiązaliśmy się wszyscy przez fakt przyjęcia chrztu. Szczególność wezwania 

do niesienia krzyża, jakie staje przed męczennikiem, polega tylko na tym, że ceną tego trwania w miłości 

jest oddanie życia, zwykle wśród różnych dodatkowych utrapień.  

   

Istotą męczeństwa nie jest więc doznawanie prześladowań czy nawet śmierci za to, że się jest 

chrześcijaninem. Istotą męczeństwa jest trudna wierność Chrystusowi. Znoszenie prześladowań i utrapień 

jest ceną tej wierności, a nieraz również jej drogą. Męczeństwo jest zatem wyrazem i owocem ludzkiej 

wolności, wolności oczyszczonej, umocnionej i rozświetlonej łaską.  

Tę dynamikę znakomicie oddaje augustyńska opozycja dwóch postaw. Z jednej strony program szatana - 

czyli amor sui usque ad contemptum Dei - miłość siebie samego posunięta aż do wzgardzenia Bogiem. Jest 

to program radykalnego zdeformowania miłości, jest to w gruncie rzeczy program anty-Miłości. Z drugiej 

strony Chrystus zaprasza nas do postawy przeciwnej; do postawy konsekwentnej Miłości, która w świecie 

współtworzonym przez grzech bywa czymś trudnym i ponad zwykłe ludzkie siły.  

   

Jest to postawa amor Dei usque ad contemptum sui., czyli miłość do Boga aż do wzgardzenia siebie. Żeby 

nas uzdolnić do takiej postawy, Chrystus sam dał nam jej przykład na krzyżu oraz umacnia nas łaską 

płynącą z Jego krzyża.  

   

Ponieważ podjęta przez Chrystusa linia obrony człowieka poprzez wezwanie i uzdolnienie nas do Miłości 

konsekwentnej jest skuteczna i prowadzi do zwycięstwa, dlatego powoduje po stronie sił anty-Miłości 

nienawiść i czynne ataki na uczniów Chrystusa: „Jeżeli świat was nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej 

znienawidził" (J 15,18; por. Mt 10,22; 24,9). To dlatego każde pokolenie Kościoła ma swoich 

męczenników. Ich zwycięstwa potwierdzają tylko i pogłębiają rozstrzygające zwycięstwo Miłości nad anty-

Miłością odniesione na Kalwarii (por. O. Jacek Salij, Jan Paweł II na temat męczeństwa).  
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ZAKOŃCZENIE  

   

Niech przykład księdza Stanisława Streicha - będącego w jakimś sensie dla Drugiej Rzeczypospolitej 

poprzednikiem księdza Jerzego Popiełuszki dla czasów PRL-u - umacnia każdego z Was w jego osobistym 

dążeniu do świętości oraz w pracy dla Królestwa Bożego w okolicznościach sprzyjających i 

niesprzyjających.  

   

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego, Od konfliktu do komunii, 31.10.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Od konfliktu do komunii. 500. rocznica Reformacji (Poznań, kościół 

ewangelicki Łaski Bożej, 31.10.2017).  

   

Przeżywamy dzisiaj rzecz nadzwyczajną. W kościele Łaski Bożej uczestniczymy w obchodach jubileuszu 

500-lecia początków Reformacji. Obchodach przeżywanych tym razem już nie osobno, ale razem, na sposób 

ekumeniczny; tego jeszcze nie było. Były owszem deklaracje Jana Pawła II i Benedykta XVI o Marcinie 

Lutrze, ale dopiero w tym roku rocznica Reformacji obchodzona jest po raz pierwszy przez luteran i 

katolików razem. 500 lat trzeba było czekać na ten moment.  

   

To wspólne wspominanie nie jest bynajmniej celebrowaniem podziału Kościoła Zachodniego. „Nikt, kto jest 

teologicznie odpowiedzialny, nie może celebrować podziału chrześcijan między sobą" - uczy wspólny 

dokument luteran i katolików zatytułowany Od konfliktu do komunii (224), ogłoszony dnia 17 czerwca 2013 

roku w Genewie i Watykanie.  

   

   

1. PRZESZŁOŚĆ  

   

Dokument ten zwraca najpierw uwagę na to, co było. Na to, że chociaż zamiarem Lutra było 

zreformowanie, a nie podzielenie Kościoła, to jednak koniec końców do tego podziału doszło. Nie dokonało 

się to bez grzechów ówczesnego Kościoła rzymskiego.  

   

Z punktu widzenia nauczania Kościoła katolickiego nie była to reforma, ale rewolucja, czyli całkowita 

zmiana podstaw wiary katolickiej. Z drugiej strony wielkim osiągnięciem reformatorów było to, iż 

zrozumieli oni podstawową wartość Słowa Bożego. Zrozumieli w związku z tym, że Słowo Boże należy 

tłumaczyć na język zrozumiały dla ludzi. Zrozumieli przewagę Ducha nad instytucją. Nasza wdzięczność 

należy się reformatorom m.in. za bogaty rozwój muzyki kościelnej i wiele innych osiągnięć 

cywilizacyjnych, którymi ubogacili oni kulturę światową, w tym także polską kulturę. Wielkim symbolem 
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integralnej postawy luterańskiej stał się Juliusz Bursche, zwierzchnik polskich luteran, zamęczony podczas 

II Wojny Światowej przez Niemców.  

   

W sumie jednak - trzeba to przyznać - reforma Kościoła lepiej udała się św. Franciszkowi z Asyżu. Ten 

niepozorny zakonnik stawił czoło potężnemu papieżowi Innocentemu III, i nie reformował Kościoła bez 

papieża lub przeciw niemu, ale w łączności z nim i nie doprowadził do podziału.  

   

Tak więc obie strony - katolicka i protestancka - mają wszelkie powody do tego, aby pokutować za 

nieporozumienie, brak życzliwości i rany, które zadaliśmy sobie nawzajem w ciągu minionych pięciu 

stuleci. Przezwyciężenie tej bolesnej historii może dokonać się jedynie poprzez wspólne napisanie jej od 

nowa.  

   

2. TERAŹNIEJSZOŚĆ  

   

a. Chociaż tego, co się stało w przeszłości nie możemy już zmienić, to jednak - wraz z upływem czasu - 

może się zmieniać sposób wspominania przeszłości. W perspektywie 2017 roku nie idzie jednak o to, aby 

opowiedzieć inną historię, ale aby tę samą historię opowiedzieć w inny sposób.  

   

„Dziś jesteśmy w stanie wspólnie - mówi dokument Od konfliktu do komunii - opowiedzieć historię 

luterańskiej Reformacji. Nawet jeśli luteranie i katolicy mają różne punkty widzenia, to jednak dzięki 

dialogowi ekumenicznemu potrafią przełamać tradycyjne antyprotestancką i antykatolicką hermeneutykę, 

aby znaleźć wspólny sposób upamiętnienia minionych wydarzeń" (35).  

   

„Ponieważ należą do jednego Ciała, katolicy i luteranie walczą ... o pełną katolickość Kościoła. To 

zmaganie ma dwie strony: uznanie tego, co jest im wspólne o łączy ich ze sobą, oraz uznanie tego, co ich 

dzieli. Pierwsze jest powodem do wdzięczności i radości, a drugie powodem do bólu i żalu" (223).  

   

b. Dzisiaj jednak żyjemy już w epoce ekumenizmu. Ten jubileusz jest z pewnością okazją do wyrażenia 

naszej wdzięczności za to, co udało się dokonać w dialogu katolicko-luterańskim. Dzięki temu dialogowi 

mogliśmy odkryć to, co jest wspólne obu Kościołom, a jest to o wiele większe od tego, co nas dzieli.  

   

Najważniejszym i najbardziej znanym przykładem tego jest Wspólna Deklaracja w sprawie Nauki o 

Usprawiedliwieniu z 1999 roku, która dowiodła, że można dojść do zgody w tak istotnej kwestii. Również w 

innych tematach teologicznych doszło do zbliżenia a nawet porozumienia między luteranami i katolikami. 

Przykładem tego jest wielki temat: Pismo Święte i Tradycja. Inny temat to Eucharystia; również tutaj 

dokonał się znaczący postęp.  
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Na naszym rodzimym, poznańskim gruncie piękny przykład dążenia do jedności stanowi działalność 

Poznańskiej Grupy Ekumenicznej wraz z jej regularnymi spotkaniami, z Ekumenicznym Świętem Biblii i 

wspólnym Tygodniem Ekumenicznym.  

   

3. PRZYSZŁOŚĆ  

   

Dzięki pokucie za cierpienia z przeszłości oraz radości z powodu osiągniętej ekumenicznej komunii rodzi 

się nadzieja na przyszłość, że wspólne upamiętnienie Reformacji da nam możliwość uczynienia nowych 

kroków ku tak wyczekiwanej jedności.  

   

Do tych nowych kroków może należeć owych pięć ekumenicznych wskazań znajdujących się w 

zakończeniu dokumentu Od konfliktu do komunii. Istotnie, wskazania te torują drogę ku pojednanej 

przyszłości:  

   

 Luteranie i katolicy muszą wspólnie i ponownie odkrywać moc Ewangelii Jezusa Chrystusa dla 

naszych czasów. 

 Katolicy i luteranie powinni zawsze wychodzić od perspektywy jedności, a nie od perspektywy 

podziału. Powinni wzmocnić to, co mają wspólnego, nawet jeśli dostrzeganie i doświadczanie różnic 

jest o wiele łatwiejsze. 

 Luteranie i katolicy muszą pozwolić na to, aby się wciąż samodzielnie zmieniać poprzez wzajemne 

spotkanie oraz wzajemne świadectwo wiary. 

 Katolicy i luteranie powinni się znów zobowiązać do poszukiwania widzialnej jedności, powinni 

wspólnie wypracować stanowisko, co miałaby konkretnie oznaczać, i powinni wciąż na nowo do 

tego celu dążyć. 

 Katolicy i luteranie powinni składać wspólne świadectwo o Bożej łasce w zwiastowaniu oraz służbie 

dla świata. 

   

ZAKOŃCZENIE  

Niech więc nasze dzisiejsze spotkanie będzie następnym krokiem ku jedności, ku communio Kościoła. Owa 

communio - mówił w swoim czasie kard Kasper - nie ma nic wspólnego ze wspólnotą w sensie 

emocjonalnej, familijnej bliskości nadrzędnej wspólnoty. Communio nie oznacza także uwspólnotowienie 

jako połączenie pojedynczych chrześcijan lub pojedynczych Kościołów wyznaniowych w większą jednostkę 

kościelną. Communio nie powstaje ‘od dołu', lecz poprzez udział we wspólnych dobrach zbawienia. Jest to 

communio w jednej Ewangelii, jednym Duchu, jednym Panu Jezusie Chrystusie, w życiu Boga, konkretnie 

w jednym chrzcie (1 Kor 12,13) i jednym eucharystycznym Ciele Pana (1 Kor 10,16-17).  

   

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego, Ingres abp. G. Rysia, 4.11.2017  
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Abp Stanisław Gądecki. Amoris officium. Ingres Arcybiskupa Grzegorza Rysia (Łódź - 4.11.2017)  

   

Drogi Księże Arcybiskupie Grzegorzu!  

   

1. Jesteś dla nas przykładem człowieka, którego usta mówią z obfitości serca. Jak każdy biskup tak i Ty - 

razem ze święceniami - otrzymałeś misję głoszenia Słowa Bożego. A Słowo które przekazujesz, nie jest już 

słowem osoby prywatnej, lecz słowem Pasterza, które umacnia braci we wierze i rodzi życie wieczne. 

Wierni potrzebują słów biskupa, potrzebują bowiem potwierdzenia i oczyszczenia swojej wiary. Potrzebują 

ich tym bardziej, im bardziej sytuacja naznaczona jest obojętnością i ignorancją religijną wielu chrześcijan.  

   

Prawdziwe są rady wypowiedziane w tym względzie przez Twojego imiennika, św. Grzegorza Wielkiego w 

Księdze Reguły Pasterskiej: „Ten, który sprawuje rządy, powinien być roztropny w milczeniu i użyteczny w 

słowie: nie ma mówić o tym, co należy przemilczeć, ani też przemilczać tego, co należy powiedzieć. 

Nieprzemyślana wypowiedź wprowadza w błąd, ale i milczenie nie na miejscu pozostawia w błędzie tych, 

którzy mogli być pouczeni" (Grzegorz Wielki, Księga Reguły Pasterskiej, Księga II,4).  

   

Ale zadaniem pasterza jest nie tylko głosić Słowo Boże, lecz także dostosowywać swoje słowa do poziomu 

słuchaczy:  

   

 Inaczej więc należy pouczać mężczyzn, a inaczej kobiety, ponieważ na mężczyzn trzeba nałożyć 

cięższe, a na kobiety lżejsze wymagania.  

 Inaczej trzeba pouczać podwładnych, a inaczej przełożonych. Podwładnych, aby nie wykonywali 

mniej, niż im rozkazano. Przełożonych zaś, aby nie nakazywali wykonywać więcej, niż potrzeba.  

 Inaczej należy pouczać mądrych tego świata, a inaczej głupich. Mądrych należy pouczać, żeby 

umieli zrezygnować z tego, co wiedzą. Głupich zaś - by pragnęli dowiedzieć się tego, czego nie 

wiedzą.  

 Inaczej należy pouczać ludzi szczerych, a inaczej fałszywych. Szczerych trzeba chwalić za to, że 

starają się nie mówić nigdy nieprawdy, ale trzeba ich też pouczyć, żeby czasami starali się 

przemilczeć prawdę. Fałszywych natomiast trzeba pouczyć, aby zrozumieli, jak wielkiego trudu 

wymaga ich dwulicowość. 

 Inaczej ubogich, inaczej bogatych; ubogim bowiem powinniśmy ofiarować słowa pociech wobec ich 

ucisku, w bogatych zaś wzbudzić lęk z powodu ich wyniesienia. 

 Inaczej należy pouczać tych, co rozdają swoje dobra, i tych którzy usiłują kraść dobra cudze. Tych, 

którzy rozdają swoje dobra należy pouczyć, by nie uważali siebie za lepszych od innych, gdy widzą, 

że inni są od nich zależni. Natomiast tych, którzy usiłują kraść dobra cudze, aby posłuchali, co powie 

im Pan, gdy przyjdzie na sąd: „Idźcie precz ode mnie w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego 

aniołom".  

 Inaczej należy pouczać związanych węzłem małżeńskim, a inaczej wolnych. Żyjących w 

małżeństwie należy pouczyć, aby dbając nawzajem o siebie, w ten sposób każdy starał się podobać 

współmałżonkowi, aby nie przestał podobać się Stwórcy. Natomiast tych, którzy nie są związani 

małżeństwem należy pouczyć, by tym bardziej byli posłuszni przykazaniom Bożym, skoro nie 

obciąża ich dozwolone brzemię małżeństwa" (por. Grzegorz Wielki, Księga Reguły Pasterskiej, 

Księga III,116-211, passim).  
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2. Ty - nasz Drogi Bracie - powiedziałeś Jezusowi Twoje „tak", przynosząc w darze dla Kościoła, który jest 

w Łodzi swoją solidną formację ludzką, intelektualną, chrześcijańską i duchową.  

   

Jesteś osobą o wielkiej głębi myślenia. Twoja droga naukowa rozpoczęła się od wydawałoby się prostych 

spraw, takich jak Średniowieczna pobożność ludowa na ziemiach polskich, aby potem przejść do 

poważniejszych rozpraw o Janie Husie. Jesteś autorem wielu wywiadów, artykułów i książek. Nieobca ci 

jest błyskotliwa i pełna dowcipu publicystyka. Osobiście dziękuję za teksty drukowane w naszym 

Przewodniku katolickim.  

   

Masz ponadto duże doświadczeni praktyczne. Byłeś wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej. 

Sprawowałeś też urząd rektora Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji krakowskiej oraz 

przewodniczącego Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce. Byłeś kierownikiem Katedry 

Historii Kościoła w Średniowieczu oraz Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Historii 

na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.  

   

Byłeś komentatorem pielgrzymek Jana Pawła II w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu. Zasiadałeś potem w 

komisji historycznej przy Trybunale Rogatoryjnym podczas jego procesu beatyfikacyjnego. Wszedłeś także 

w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski i Rady ds. 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. 

 

W ramach Konferencji Episkopatu Polski z kolei zostałeś przewodniczącym Zespołu ds. Nowej 

Ewangelizacji działającego przy Komisji Duszpasterstwa, za co jestem Tobie szczególnie wdzięczny. To 

tutaj rozwinąłeś prawdziwie swoje skrzydła a towarzyszyła Ci w tym Twoja niezwykła umiejętność dialogu 

ze wszystkimi.  

   

Pośród tak wielkiego natłoku różnorodnych zajęć nie zagubiłeś się dzięki Twojej miłości pasterskiej. Ona to 

- słusznie nazwana węzłem doskonałości biskupiej i owocem łaski oraz istotą sakramentu biskupstwa - była 

duszą Twego apostolatu. To ona odkryła przed Tobą virtus in infirmitate, moc w słabości.  

   

3. Myśląc z radością o dzisiejszym ingresie, najpierw dziękuję Panu Bogu za wspaniały dar apostolstwa, w 

którym urząd biskupi ma swoje korzenie. Za ten dar, którego jako pierwszy otrzymał Jezus od swojego Ojca 

i najwspanialej objawił go swoim uczniom („zwróćcie uwagę na Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania, 

Jezusa" - Hbr 3,1).  

   

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam dzisiaj jak najserdeczniejsze podziękowania za Twoje 

wieloletnie świadectwo wiary i mądrości apostolskiej, które pozostawiłeś w archidiecezji krakowskiej, na 

terenie całej Polski i w Rzymie. Za trud pasterza poszukującego zagubionych owiec a zarazem ofiarę 

Baranka, który oddaje swoje życie za owce. Za posługiwanie miłości, zwane przez św. Augustyna amoris 

officium.  
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Niech w prowadzeniu archidiecezji łódzkiej wspiera Cię Maryja. Podobnie jak Ona była żywą „pamięcią" 

Wcielenia Słowa w pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej, tak Ty stań się stróżem i przekazicielem żywej 

Tradycji Kościoła, w komunii ze wszystkimi innymi biskupami, w jedności z Następcą Piotra i pod jego 

władzą.  

   

Niech na tej drodze strzegą Cię św. Józef, patron Archidiecezji Łódzkiej, św. Stanisław Kostka, św. 

Maksymilian Kolbe i św. Faustyna Kowalska i pozostali świeci i błogosławieni związani z tą ziemią. Niech 

Cię otaczają troskliwą opieką i pozwolą Tobie stać się błogosławieństwem dla tego szlachetnego Kościoła, 

który żyje i rozwija się w Łodzi.  

   

Szczęść Boże!  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, 

5.11.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze. Ks. Stanisław Streich, kandydat 

na ołtarze (1902-1938). XXXI niedziela zwykła „A" (Luboń, kościół pw. św. Jana Bosko - 5.11.2017)  

   

Drodzy kapłani,  

Osoby życia konsekrowanego,  

Wszyscy wierni świeccy,  

Drodzy widzowie uczestniczący w Eucharystii za pośrednictwem Telewizji Polonia.  

   

Zacznijmy od obrazu. Pewien biedny człowiek zarabiał na życie grą na skrzypcach. Odwiedzał miasteczka, 

a kiedy zaczynał grać, ludzie zbierali się dookoła, a on - po zakończeniu gry - przechodził między 

słuchaczami, podsuwając im podziurawiony beret. Miał nadzieję, że któregoś dnia ten beret napełni się 

monetami, ale to nie następowało.  

   

Pewnego dnia przechodził tamtędy znany wirtuoz. Zatrzymał się i pożyczył skrzypce od biednego 

człowieka. Nastroił je, przygotował się i zagrał. Właściciel skrzypiec zdumiał się wirtuozerską grą 

nieznajomego. Chodził w kółko powtarzając tylko: przecież to moje skrzypce! Moje skrzypce! Nigdy nie 

przypuszczał, że w tym instrumencie drzemały tak wielkie możliwości (por. ks. Leszek Smoliński).  
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Dzisiaj spotykamy się tutaj, w Luboniu, w kościele znajdującym się obok grobu męczennika, ks. Stanisława 

Streicha, aby zachwycić się niezwykłymi możliwościami naszej ludzkiej natury, gdy ta współpracuje z 

łaską.  

   

1. CZYTANIA LITURGICZNE  

   

a. Dzisiejsze czytania liturgiczne ukazują najpierw odwrotność, czyli negatywne owoce życia pozbawionego 

łaski. Teksty te są prawie całkowicie zdominowane przez powszechną krytykę skierowaną przeciwko 

starożytnym grzesznikom, przywódcom religijnym Izraela: „Wy zaś zboczyliście z drogi, wielu 

doprowadziliście do sprzeniewierzenia się Prawu, [...] nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie 

pouczeń" (Ml 2,8-9). „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. [...] Mówią bowiem, ale 

sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem 

ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają 

swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w 

synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi" (Mt 23,2-7).  

   

Jezus kieruje wymienione tu oskarżenie - o niespójność między tym, co się mówi, a tym, co się czyni - także 

do przywódców Nowego Przymierza. Któż może zaprzeczyć, że również dzisiaj ta sama sprzeczność 

między słowem a czynem odbiera wiarygodność naszemu świadectwu? Także w dzisiejszych czasach „Nikt 

nie szkodzi bardziej Kościołowi niż ten, kto postępuje źle, będąc świętym z tytułu i stanu" (Grzegorz 

Wielki, Księga reguły pasterskiej, 1,2). Te uwagi Jezus kieruje do kapłanów.  

   

b. Tym niemniej, należy też zauważyć, że każde zdanie Pisma Świętego jest skierowane do wszystkich 

wierzących. Tak do kapłana, który je odczytuje, jak i do ludu, który się w to Słowo wsłuchuje. Dlatego 

pożyteczną jest rzeczą, abyśmy tam, gdzie w tekście natchnionym pojawia się słowo „wy", zastępowali je 

słowem „my" i zamiast mówić „biada wam, grzesznicy", mówili „biada nam, grzesznicy".  

   

Łatwo przecież dostrzec, że jakaś część dzisiejszego nauczania odnosi się także do wiernych świeckich: 

„Czyńcie więc, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie". To bowiem, co mówią, nie pochodzi od 

nich, lecz od Boga i od Kościoła. Starajcie się więc podchodzić do kapłanów tak, jak odnosił się do nich św. 

Franciszek: „I chociaż miałbym tak wielką mądrość jak Salomon, a spotkałbym bardzo biednych kapłanów 

tego świata [...] nie chcę dopatrywać się w nich grzechu, ponieważ rozpoznaję w nich Syna Bożego. 

Wszystkich [..] tych, którzy nam podają najświętsze słowa Boże, powinniśmy szanować i czcić jako tych, 

którzy dają nam ducha i życie" (Testament 7-9).  

   

c. Pośród tej - zdawałoby się powszechnej - krytyki przywódców religijnych Starego i Nowego Przymierza 

pojawia się jednak jakiś promień słoneczny, a jest nim przykład pracy apostolskiej św. Pawła, opisany w 

Pierwszym Liście do Tesaloniczan. List ten - napisany około 50 roku po Chr. i będący prawdopodobnie 

najstarszym chrześcijańskim pismem - całkowicie odmiennie ocenia pracę misyjną tego Apostoła, niż pracę 

faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Pawłowe przepowiadanie Ewangelii było całkowicie bezinteresowne. 

Nie kryła się za nim ani chęć zaszczytów, honorów, ani żądza zysku, lecz jedynie pragnienie wierności 
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otrzymanemu powołaniu i troska o los nawróconych. „Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani z 

nieczystej pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam 

Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Nigdy przecież 

nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie - jak wiecie - ani też nie kierowaliśmy się ukrytą 

chciwością, czego Bóg jest świadkiem, nie szukając ludzkiej chwały ani pośród was, ani pośród innych. A 

jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak stanęliśmy pośród was pełni 

skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, 

chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy" (1 

Tes 2,3-8).  

   

Przekazywaniu nauki przez Pawła towarzyszyło pragnienie oddania własnej duszy dla zbawienia 

nawróconych Tesaloniczan. Co to znaczy? Brzmi tu jakieś echo słów pochodzących z Credo Izraela: 

„Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z 

całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił" (Pwt 6,4-5). Paweł - natchniony miłością 

do Boga - twierdzi, że jest gotów odgrywać wobec nawróconych Tesaloniczan jednocześnie rolę ojca i 

matki. „Aby miłość ukazała im w pasterzu matkę, a dyscyplina - ojca" (Grzegorz Wielki, Księga Reguły 

Pasterskiej, II,6). Ojciec przekazuje im naukę Bożą a matka jest gotowa - dla ich duchowego dobra - oddać 

własną „duszę", czyli własne życie. Oto wysoka miara prawdziwie apostolskiego ducha.  

   

2. KS. STANISŁAW STREICH  

   

Co roku, w pierwszą niedzielę listopada, Archidiecezja Poznańska stara się ukazywać Kościołowi właśnie 

tego rodzaju duchy, heroicznych świadków życia apostolskiego. Są to przynajmniej 53 osoby, między 

którymi znajduje się męczennik, Sługa Boży ks. Stanisław Streich. Kilka dni temu rozpoczęliśmy jego 

proces beatyfikacyjny na poziomie diecezjalnym, a dziś postaram się przybliżyć nieco jego sylwetkę.  

   

a. kapłan  

   

Ks. Stanisław Streich urodził się 27 sierpnia 1902 roku w Bydgoszczy, jako pierwszy z trzech synów 

Franciszka, urzędnika zakładu ubezpieczeń i Władysławy z domu Birzyńskiej. Jego rodzice wychowali się 

w rodzinach katolickich i patriotycznych. Ochrzczono go w kościele farnym pw. św. św. Marcina i Mikołaja 

w Bydgoszczy dnia 30 września 1902 roku.  

Po ukończeniu trzech lat nauki w szkole powszechnej, podjął naukę w ośmioletnim gimnazjum 

humanistycznym a po jej zakończeniu (15.05.1920 roku) rozpoczął studia w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk kardynała Edmunda Dalbora, 

Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego w dniu 6 czerwca 1925 roku. Mszę prymicyjną odprawił w 

kościele Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie proboszczem był błogosławiony ks. Narcyz Putz.  

   

Po święceniach studiował - w latach 1925-1927 - filozofię klasyczną na Uniwersytecie Poznańskim, będąc 

jednocześnie kapelanem i prefektem gimnazjum Sióstr Urszulanek a także Miejskiej Szkoły Handlowej. 
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Dnia 1 października 1927 został wikariuszem przy parafii św. Floriana w Poznaniu. W kwietniu 1928 roku - 

nauczycielem religii w państwowym seminarium nauczycielskim w Koźminie. Potem, dnia 1 lipca 1929 

podjął obowiązki wikariuszowskie w parafii Bożego Ciała w Poznaniu a od dnia 1 stycznia 1932 - w parafii 

św. Marcina w Poznaniu. Szerokie rzesze ówczesnych mieszkańców Poznania zachowały we wdzięcznej 

pamięci tego spokojnego, pracowitego i pobożnego kapłana, zawsze uśmiechniętego, uprzejmego i 

uczynnego.  

   

b. proboszcz  

   

Dnia 1 lipca 1933 roku - w wieku 31 lat - ks Stanisław został proboszczem w Żabikowie, do której należała 

wówczas miejscowość Luboń. Władza duchowna powierzyła mu trudną placówkę. Ciężki warunki 

gospodarcze spowodowały ograniczenie produkcji w fabrykach lubońskich a co za tym idzie, stopniowe 

zwalnianie licznych rzesz pracowników. W parafii wzrastały szeregi bezrobotnych, na które ruszyła agitacja 

ze strony badaczy Pisma Świętego oraz tworzącej się tam partii komunistycznej. W tym miejscu 

przypominają się słowa Wojciecha Korfantego z bliskiego księdzu Streichowi dnia 25.08.1935 roku: 

„Wszystkie te ruchy pogańskie i bezbożnicze odznaczają się dzikim wprost fanatyzmem, brakiem tolerancji 

i niebywałą wprost żądza prześladowania innych a przede wszystkim chrześcijańskich przekonań. A 

zwolennicy każdego z tych ruchów uważają się za wybrany naród, który ma do spełnienia nadzwyczajne 

posłannictwo w świecie. Ruchy te są źródłem głównym anarchii duchowej i ekonomicznej świata, więcej - 

zagrażają kulturze. A ponieważ wszystkie odznaczają się zaborczością polityczną, stanowią największe 

niebezpieczeństwo dla pokoju światowego" (W. Korfanty, Naród - Państwo - Kościół, Katowice 2016, 282). 

Bogu tylko wiadomo, ile ks. Stanisław wówczas wycierpiał, będąc w stanie tylko częściowo - z użebranych 

funduszy - zaradzić biedzie swoich parafian. Było to dla niego ciężkie doświadczenie, które znosił bez 

skargi, pracując z apostolską gorliwością.  

   

W tym czasie powstał też nowy problem. Mieszkańcy Lubonia, którzy liczba powiększyła się do kilka 

tysięcy domagali się coraz natarczywiej własnego kościoła i własnej parafii. W odpowiedzi na te petycje 

władza duchowna zleciła ks. Stanisławowi budowę nowej świątyni (27.05.1935). W tamtych warunkach 

było to zadanie niezwykle trudne, ale ks. Streich nie uląkł się tego zadania. Poruszył niebo i ziemię, aby 

sprostać temu wyzwaniu. Gorącym zapałem i niezwykłą uprzejmością zjednał dla tego dzieła wielu ludzi. 

Pomagały mu miejscowe fabryki, pomagało starostwo poznańskie. Jego popularność w Poznaniu i osobiste 

więzi owocowały znaczącymi ofiarami. Doszło nawet do tego, że pewna rodzina protestancka z Lubonia 

ofiarowała poważną sumę na ten cel, dzięki czemu ks. Stanisław wzniósł lewą nawę kościoła, urządzając ją 

jako prowizoryczną kaplicę. W ten sposób - już w roku 1935 - erygowano samodzielną parafię lubońską a 

ks. Streich został jej administratorem.  

   

Ten fakt stał się nowym wyzwaniem dla jego apostolskiej gorliwości. Razem z budową domu Bożego 

zorganizował duszpasterstwo parafialne. Założył Akcję Katolicką, Towarzystwo Robotników Katolickich, 

Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, Krucjatę Eucharystyczną, Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Za 

pośrednictwem Caritas rozdzielał zapomogi ubogim. Gdy mu zwracano uwagę, że ta czy owa rodzina nie 

zasługuje na pomoc, ponieważ jest wroga Kościołowi, on jej nie pomijał w nadziei na zmianę postawy. W 

ciągu trzech lat młody proboszcz zorganizował niemal od podstaw życie parafialne, dokonując 

wewnętrznego zjednoczenia wiernych i nadając im kierunek rozwoju. Był ofiarnym pasterzem, szukającym 

przede wszystkim ludzi oddalonych od Boga, których zagubienie napawało go bólem.  
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c. śmierć męczeńska  

   

W ostatnich 12 miesiącach swojego pasterzowania ks. Stanisław żył w ciągłym napięciu. W kwietniu 

włamano się do kościoła i uszkodzono tabernakulum. W sierpniu został napadnięty stróż pilnujący kościół. 

W październiku nieznani sprawcy obrzucili księdza kamieniami. Przez cały 1937 rok otrzymywał sporo 

anonimowych listów, w których obelżywymi słowami zapowiadano jego rychłą śmierć.  

   

On - nie zważając na to - przygotowywał wszystko do konsekracji kościoła, która miała nastąpić dnia 15 

maja 1938 roku. Na jednej z katechez tłumaczył dzieciom, że najłatwiej dojdą do świętości biedni i 

niepełnosprawni, którzy przyjmują ze spokojem przeciwności losu. Następnymi będą dzieci i ludzie dobro 

czyniący. Najtrudniej będzie zasłużyć na świętość osobom duchownym, ponieważ one, czyniąc dobro, 

wypełniają tylko swój obowiązek. Zasługą dla nich byłby czyn heroiczny, prześladowanie albo śmierć za 

wiarę. W obecnym czasie jest to jednak raczej niemożliwe. Dużo się modlę, aby Bóg pozwolił mi dokonać 

jakiegoś czynu heroicznego, bym mógł zasłużyć na świętość - mówił (por. ks. W. Mueller, Błogosławiona 

krew, 109-110).  

   

Dnia 20 lutego 1938 - tydzień przed śmiercią - jego przyszły zabójca Włodzimierz Nowak miał podejść do 

konfesjonału i - bez przeżegnania się i przyklęknięcia - pochylił się do kratek konfesjonału i bardzo krótko 

coś księdzu powiedział. Z późniejszego zmienionego i przygnębionego zachowania ks. Streicha 

wnioskowano, że właśnie wtedy dowiedział się on o postanowieniu zabicia go.  

   

Wcześniej - 27 lutego 1938 roku o godz. 9.30 - zasiadł jak zwykle w konfesjonale, aby słuchać spowiedzi a 

potem rozpoczął Mszę Świętą szkolną dla dzieci. Zdjął ornat i skierował się ku ambonie, aby przeczytać 

Ewangelię i wygłosić kazanie. Przyciskając lewą ręką do piersi Ewangeliarz, prawą ręką dotykał główek 

dzieci, prosząc o przejście. Nagle na jego drodze pojawił się człowiek, siedzący wcześniej na stopniach 

ambony, który dwukrotnie strzelił do księdza. Jedna z kul trafiła księdza w twarz, druga utkwiła w księdze 

ewangeliarza. Morderca oddał dwa kolejne strzały w plecy księdza. Następnie - według relacji sądowej 

kościelnego (Franciszka Krawczyńskiego) i innych świadków - zabójca wbiegł na ambonę z okrzykiem: 

„Niech żyje komunizm!" oraz „Wynoście się z kościoła, to za waszą wolność!" Kościelny, słysząc strzały, 

wybiegł z zakrystii i rzucił się na zamachowca, chwytając go za rękę uzbrojoną w pistolet. Doszło do 

szamotaniny podczas której padły kolejne strzały. Pan Krawczyński został ranny w prawą skroń i lewy bark, 

pociski zraniły również dwie inne osoby. Morderca usiłował zbiec główną nawą, ale tam został ujęty i 

rozbrojony przez trzech mężczyzn. Gdy zebrany przed kościołem tłum chciał zlinczować mordercę, co 

rozważniejsi parafianie powstrzymali go od tego, tak iż w końcu zaprowadzono go do dworcowej 

poczekalni i - skutego w kajdanki - przewieziono pociągiem do Poznania.  

   

Po sekcji zwłok trumnę ze zwłokami księdza przywieziono do Domu Gminnego w Luboniu (w środę 

popielcową 2 marca, gdzie wystawiono je na widok publiczny). Ustawiono straż honorową a wierni 

oddawali mu ostatni hołd. Dzień później - w czwartek, dnia 3 marca o godz. 10.00 - rozpoczęły się 

uroczystości pogrzebowe przy udziale około 20 tys. osób. Pogrzeb, któremu przewodniczył biskup Walenty 

Dymek stał się wielką manifestacją wiary i patriotyzmu. Kaznodzieja pogrzebowy, ks. Stefan Kaczorowski - 
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odnosząc się do słów Pisma Świętego: „Kto chce żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, będzie prześladowany! 

(2 Tm 3,1) - powiedział: „Nie uprzedzając opinii Kościoła św., jesteśmy wszyscy w sercach naszych 

głęboko przeświadczeni, że śmierć twoja była naprawdę męczeńską! Za kilka dni odbędzie się kanonizacja 

naszego rodaka, kapłana-męczennika bł. Andrzeja Boboli. Wszak ta sama wschodnia nienawiść do Boga, 

która jego pozbawiła życia, podniosła także rękę na Ciebie!" Kosztem tej ofiary czerwony Luboń stał się 

katolicki.  

   

Mordercą okazał się mieszkaniec Lubonia Wawrzyniec Nowak, który - po ukończeniu czterech klas szkoły 

powszechnej - brał udział w pierwszej wojnie światowej, dostał się do niewoli rosyjskiej, gdzie był 

świadkiem przewrotu komunistycznego. Pięciokrotnie karany, działał w Polskiej Partii Socjalistycznej - 

Lewica, będącej legalną osłoną dla działalności komunistycznej. W Poznaniu był prawdopodobnie jednym z 

członków siły zbrojnej skupionej w Wydziale Wojskowym Komunistycznej Partii Polski.  

Być może ten mord miał jakiś związek z czystkami Stalina i jego wspólników, którzy - poprzez zabójstwo 

szanowanej osoby - chcieli wzburzyć polskie społeczeństwo i doprowadzić do eliminacji pozostałych przy 

życiu polskich komunistów, których Stalin podejrzewał o szpiegostwo na rzecz sanacyjnej Polski.  

   

Wawrzyniec Nowak - człowiek głęboko przesiąkniętym nienawiścią do wiary i Kościoła katolickiego - 

został skazany dnia 21 marca 1938 roku przez sąd okręgowy w Poznaniu na karę śmierci. Opinię publiczna 

została poinformowana o wykonaniu wyroku dnia 28 stycznia 1939 roku. Akta dotyczące tej sprawy 

zniknęły. Istnieją też pogłoski, że Nowak uniknął kary, ponieważ został wymieniony na dwóch kapłanów 

więzionych przez Sowietów.  

   

d. kult  

   

Wieść o zgonie ks. Streicha wywołała najpierw przerażenie i przygnębienie a następnie współczucie dla 

tego człowieka, zamordowanego w tak młodym wieku. Po całej Polsce rozlała się fala protestów przeciwko 

metodom walki komunistycznej. Protest ten objawił się mnóstwem listów skierowanych do ordynariusza 

oraz licznymi wiecami i zebraniami stowarzyszeń kościelnych i świeckich, wyrażającymi potępienie dla tej 

zbrodni. Prof. Marian Zdziechowski, rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie - a jednocześnie 

nauczyciel Czesława Miłosza - pytał: „Co będzie, gdy nagle, pewnego dnia znajdziemy się wszyscy w 

kleszczach czerwonego terroru? Nie wiem, ale to pewne, że ciężkie, męczeńskie mamy próby przed sobą. 

Może niejednego z nas czeka los księdza Streicha" (Widmo przyszłości).  

   

Ofiara życia księdza Streicha - zbiegająca się w czasie z męczeństwem tysięcy chrześcijan w Rosji, na 

Ukrainie i Białorusi, w Hiszpanii i Meksyku - stanowiła zapowiedź bliskiej agresji na cywilizację 

europejską, której dopuściły się wkrótce dwa sprzymierzone ze sobą totalitaryzmy, narodowy i 

międzynarodowy socjalizm. Zbrodnia, której ofiarą padł 79 lat temu ten wielkopolski kapłan, stanowi 

przestrogę przed skutkami nienawiści, uderzającej w dalszym ciągu w cywilizację chrześcijańską (por. opr. 

A. Łaganowskiego na podstawie Kościelnego Dziennika z 1938 roku).  

   



2006 
 

Dzisiaj grób księdza Streicha znajduje się w Luboniu przy kościele parafialnym parafii św. Jana Bosko, 

który budował. Zawsze znajdują się na nim kwiaty i zapalone znicze. W parafii powstała grupa modląca się 

w intencji owocnego przebiegu procesu beatyfikacyjnego, rozwija się też prywatny kult zmarłego. W każdy 

poniedziałek - w czasie koronki do Miłosierdzia Bożego - Caritas modli się o jego beatyfikację. W każdą 

sobotę - podczas różańca - i 27 dnia każdego dnia miesiąca jest modlitwa w tej samej intencji. Niektórzy 

podejmują umartwienia i posty w intencji szybkiej beatyfikacji męczennika.  

   

e. męczeństwo  

   

Męczeństwo - jak uczy Ojciec Salij - jest szczególną formą realizacji powszechnego obowiązku uczniów 

Chrystusa: naśladowania Go w przyjmowaniu krzyża (Mt 10,38; 16,24, itd.). Krzyż Chrystusa jest Bożą 

odpowiedzią na zwycięstwo, jakie szatan odniósł nad nami, doprowadzając nas do grzechu. Szatanowi udało 

się oddzielić człowieka od Boga i w konsekwencji odseparować nas od siebie i przeciwstawić sobie 

nawzajem.  

   

Naśladowanie Chrystusa w niesieniu krzyża polega właśnie na tym; na trwaniu w miłości do Boga i bliźnich 

na świecie mniej lub więcej zdeformowanym wskutek różnych zwycięstw odniesionych nad ludźmi przez 

szatana. Do tego trwania zobowiązaliśmy się wszyscy przez fakt przyjęcia chrztu.  

   

Istotą męczeństwa nie jest więc doznawanie prześladowań czy nawet śmierci za to, że jest się 

chrześcijaninem. Istotą męczeństwa jest trudna wierność Chrystusowi. Znoszenie prześladowań i utrapień 

jest ceną tej wierności, a nieraz również jej drogą. Męczeństwo jest zatem wyrazem i owocem ludzkiej 

wolności, wolności oczyszczonej, umocnionej i rozświetlonej łaską.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Niech przykład księdza Stanisława Streicha - który dla Drugiej Rzeczypospolitej był tym, kim dla czasów 

PRL-u był ksiądz Jerzy Popiełuszko - umacnia każdego z nas w pracy na rzecz Królestwa Bożego, czyli 

sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu świętym (Rz 14,17) tak w okolicznościach sprzyjających, jak i w 

niesprzyjających.  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Narodowe Święto Niepodległości, 11.11.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Z człowieka - przez człowieka - dla człowieka. Narodowe Święto Niepodległości 

(Poznańska Fara - 11.11.2017)  

   

„Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje,  
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Lecz wolność ludów szła pod Twoim znakiem,  

Że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje  

I większej chluby niźli być Polakiem"  

(Jan Lechoń, Hymn Polaków na obczyźnie).  

   

Te słowa poety, Jana Lechonia, cisną się na myśl, gdy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości 

przypadające w 99 rocznicę odzyskania przez Polaków niepodległości. To właśnie 99 lat temu - w 

listopadzie 1918 roku - po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy pojawiła się Polska. A 

stało się to dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli 

przekazywało nowym generacjom Polaków przywiązanie do języka, kultury narodowej i wiary. Stało się to 

wszystko nie bez pomocy Bożej Opatrzności.  

 

 

W pierwszej fazie niepodległa Polska była niewielka, bo ograniczona do małego Królestwa Polskiego. 

Dopiero później - dzięki Powstaniu Wielkopolskiemu oraz Powstaniom śląskim - Polacy wywalczyli kształt 

granicy zachodniej. Ostateczny zaś - po wojnie z bolszewikami - kształt granicy wschodniej nadał dopiero 

pokój ryski z 1921 roku. Formalnie zaś, ustanowienie II Rzeczypospolitej dokonało się dopiero na 

konferencji wersalskiej dnia 29 czerwca 1919 roku, która to konferencja kończyła I wojnę światową i 

ustanawiała powojenny kształt granic i nowy polityczny ład Europy. 

   

W tych właśnie latach rozpoczął się w Polsce mozolny proces budowania podstaw demokracji, istna droga 

przez mękę. Ten proces - przerwany przez II wojnę światową oraz okres komunistyczny - po roku 1989 

został podjęty na nowo. A dzisiaj - podczas tego szczególnego święta - warto się zastanowić przez chwilę 

nad siedmioma podstawowymi zasadami, jakimi winna kierować się zdrowa demokracja, od której przecież 

zależy nasza przyszłość, przyszłość naszej Ojczyzny.  

   

1. WŁADZA LUDU  

   

Demokracja więc - jak zwięźle to wyraził Abraham Lincoln w „Mowie Gettysburskiej" z 1863 roku - to nic 

innego jak rządy „ludu, przez lud i dla ludu" (of the people, by the people and for the people).  

   

W demokracji więc podmiotem władzy politycznej jest naród, w swoim całokształcie postrzegany jako 

posiadacz suwerenności. Naród, który - w różnych formach - przekazuje rozporządzanie swoją 

suwerennością osobom, które w sposób wolny wybiera na swoich przedstawicieli. A jednocześnie 

zachowuje możliwość rozliczania rządzących przez kontrolowanie ich działań, a także przez możliwość 

zastępowania ich innymi, gdyby nie wywiązywali się oni w sposób zadowalający ze swoich zadań. Chociaż 

jest to prawo obowiązujące w każdym państwie i ustroju politycznym, to jednak system demokracji - dzięki 

swoim procedurom kontroli - daje najlepsze możliwości i gwarancje jego egzekwowania. Samo 

przyzwolenie społeczne nie zawsze jest wystarczające, aby sposób sprawowania władzy politycznej można 

było uznać za właściwy (por. KNSK, 395).  
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Demokracja oznacza więc taki system, w którym odrzuca się władzę skupioną w jednej osobie. Władza tu 

nie jest czyjaś. W demokracji nikt nie może ogłosić się władcą, tylko ludzie - demos, mogą wybrać sobie 

rządzących i tylko oni mogą ich odwołać. Jest to jakby aksjomat, norma, reguła, zasada demokracji. 

Przyjmując tę zasadę Sartori mówi: „demokracja to system, w którym nikt nie może sam siebie wybierać, 

nikt nie może powierzać sobie władzy rządzącej i - tym samym - nikt nie może przywłaszczyć sobie 

bezwarunkowej i nieograniczonej władzy".  

   

„Kościół docenia demokrację - czytamy w encyklice Centesimus annus - jako system, który zapewnia udział 

obywateli w decyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje możliwość wyboru oraz kontrolowania 

własnych rządów, a także - kiedy należy to uczynić - zastępowania ich w sposób pokojowy innymi. Nie 

może zaś demokracja sprzyjać powstawaniu wąskich grup kierowniczych, które dla własnych 

partykularnych korzyści albo dla celów ideologicznych przywłaszczają sobie władzę w państwie. 

Autentyczna demokracja możliwa jest tylko w Państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję osoby 

ludzkiej. Wymaga ona spełnienia koniecznych warunków, jakich wymaga promocja zarówno 

poszczególnych osób, przez wychowanie i formację w duchu prawdziwych ideałów, jak i ‘podmiotowości' 

społeczeństwa, przez tworzenie struktur uczestnictwa oraz współodpowiedzialności" (Centesimus annus, 

46). Tej akceptacji demokracji - jako najodpowiedniejszemu obecnie sposobowi rządzenia - nie towarzyszy 

jednak ze strony Kościoła bezkrytyczna afirmacja wszystkiego, co niosą ze sobą współczesne demokracje.  

   

2. TRÓJPODZIAŁ WŁADZY  

   

Z pojęcia człowieka jako bytu słabego i skłonnego do zła - a jednak zdolnego do dobra - wywodzi się 

fundamentalna zasada wszelkich rządów demokratycznych i konstytucyjnych, a mianowicie podział władzy, 

który znajduje prawidłowe zastosowanie w zwyczajowej regule trójpodziału władz konstytucyjnych.  

   

Wywodzący się od przemyśleń Monteskiusza podział władzy - na prawodawczą, sądowniczą i wykonawczą 

- odzwierciedla realistyczną wizję społecznej natury człowieka, która wymaga odpowiedniego 

prawodawstwa dla ochrony wolności wszystkich.  

   

Dlatego jest wskazane, by każda władza była równoważona przez inne władze i inne zakresy kompetencji, 

które by ją utrzymywały we właściwych granicach (Centesimus annus, 44). Według katolickiej nauki 

społecznej, organizacja społeczeństwa winna być zatem oparta na równowadze władz, czyli na braku 

dominacji jednej władzy nad drugą. Władze te winny być niezależne wobec siebie, winny się dopełniać, 

hamować i kontrolować. „Jest wskazane, by każda władza była równoważona przez inne władze i inne 

zakresy kompetencji, które by ją utrzymywały we właściwych granicach. Na tym właśnie polega zasada 

‘państwa praworządnego', w którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi" (KNSK, 408).  

„Obowiązek odpowiadania przez rządzących na potrzeby rządzonych nie oznacza wcale, że reprezentanci 

wyborców są jedynie biernymi wykonawcami ich żądań. Kontrola ze strony obywateli nie wyklucza 

bowiem niezbędnej wolności, jaką powinny cieszyć się wybrane przez nich osoby w wypełnianiu 

powierzonego im mandatu, jeśli chodzi o dążenie do realizacji wyznaczonych celów. Cele te nie zależą 
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jedynie od partykularnych interesów, lecz w dużo większej mierze od funkcji syntezy i mediacji w obliczu 

dobra wspólnego, które stanowi jeden z podstawowych i niezbywalnych celów władzy politycznej" (KNSK, 

409).  

   

Administracja publiczna, jako narzędzie państwa, na jakimkolwiek poziomie - krajowym, regionalnym, 

gminnym - ma na celu służenie obywatelom: „Państwo służy obywatelom jako zarządca majątku 

narodowego, który winno wykorzystywać dla wspólnego pożytku". W sprzeczności z tą perspektywą stoi 

nadmierna biurokracja, która występuje wówczas, gdy „instytucje, rozwijając swoją skomplikowaną 

strukturę organizacyjną, wysuwają roszczenia do opanowania wszystkich dostępnych dziedzin życia, co 

doprowadza do tego, że same padają ofiarą bezosobowego funkcjonalizmu, przerostu biurokracji, 

niesprawiedliwych, prywatnych interesów, łatwej i ogarniającej całą instytucję bezczynności". Roli osób 

pracujących w administracji publicznej nie powinno się postrzegać bezosobowo i biurokratycznie; należy ją 

raczej widzieć jako troskliwą pomoc udzielaną obywatelom w duchu służby" (KNSK, 412).  

   

3. PLURALIZM POGLĄDÓW I POSTAW  

   

W społeczeństwach o wyjątkowym przywiązaniu do wolności osobistej, pluralizm - obok tolerancji - urasta 

do najwyższej wartości. Liberalnie nachylone prawodawstwo zezwala obywatelom żyć zgodnie z własnymi 

przekonaniami i według własnego sumienia nie narażając się na interwencję państwa. Dotyczy to przede 

wszystkim wolności obyczajowej. W mniejszym stopniu odnosi się to do wolności gospodarczej, gdzie 

obowiązują ścisłe regulacje prawne.  

   

Cechą charakterystyczną społeczeństwa demokratycznego jest funkcjonowanie obok siebie różnych 

światopoglądów, religii, sposobów na samorealizację jednostek, poglądów politycznych, systemów wartości 

itd. Współczesna przestrzeń społeczna naznaczona jest pluralizmem stale powiększającym zakres swego 

oddziaływania i obejmującym coraz to nowe obszary ludzkiej obecności. Nie dziwi więc to, że głównym 

problemem, przed jakim stają rządy jest kwestia utrzymania porządku i pokojowego współżycia obywateli. 

A że nie jest to łatwe, widać przyglądając się konfliktom społecznym, które coraz częściej zdarzają się 

nawet w krajach o bardzo bogatych tradycjach demokratycznych.  

   

Trzeba jednak zauważyć, że sam pluralizm poglądów nie jest zdolny sam z siebie wygenerować żadnych 

pozytywnych wartości zdolnych do zespolenia jednostek i uczynienia z nich społeczeństwa. Chociaż 

umożliwia on - do pewnego stopnia - pokojowe współżycie wewnątrz państwa, to jednak przyczynia się 

także do zaniku wartości wspólnych, które w atmosferze powszechnego pluralizmu karłowacieją i stają się 

poglądem lub stanowiskiem jakiegoś człowieka czy grupy ludzi bez możliwości uczynienia ich wartościami 

powszechnymi. Rozluźnia to więzy łączące ludzi i budujące wspólnotę. A przecież człowiek nie jest 

„samotną wyspą". Aby w pełni zrealizować siebie, pluralizm poglądów potrzebuje drugiego człowieka, a 

więc potrzebuje także tych wartości, które zbliżają ludzi i ich łączą. Potrzebuje wartości, które o tyle są 

wartościami prawdziwymi, o ile stanowią pomost wiodący do drugiego człowieka. Pluralizm taką wartością 

nie jest, choć oczywiście, nie jest on całkowicie pozbawiony społecznego znaczenia.  
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4. WARTOŚCI  

   

Gdy chrześcijaństwo stanowiło w Europie religię dominującą, ono samo dostarczało owych wartości. Ten 

czas jednak minął. I dzisiaj, pozbawieni tego wspólnego fundamentu wartości powszechnych, czujemy jak 

nasze społeczeństwa duchowo się kruszą. Coraz mniej jest wartości, które nas łączą, a coraz więcej, które 

nas dzielą. Czy zatem skazani jesteśmy na świat, w którym jedyne, co nas będzie łączyło to Kodeks Ruchu 

Drogowego? Bo przecież nawet zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka nie dla każdego brzmią tak 

samo.  

   

Stąd prawdziwa demokracja domaga się „przyjęcia z przekonaniem wartości inspirujących procedury 

demokratyczne: godności każdej osoby ludzkiej, poszanowania praw człowieka, uznania dobra wspólnego 

za cel i kryterium porządkujące życie polityczne. Jeśli nie ma generalnej jednomyślności co do tych 

wartości, zatraca się znaczenie demokracji, a jej stabilność staje pod znakiem zapytania.  

   

Jeśli pozbawi się demokrację aksjologicznych fundamentów, sama z siebie nie jest w stanie zagwarantować 

rządów prawa ani szeroko rozumianej wolności. Jeśli pozbawi się demokrację aksjologicznych 

fundamentów, istnieje niebezpieczeństwo, że - zgodnie z procedurami demokratycznymi - państwo cieszące 

się wolnością z czasem przyjmie charakter totalitarny, w którym całkowitą władzę sprawować będzie wąska 

grupa wybranych przez naród oligarchów  

   

Pośród tych wartości inspirujących procedury demokratyczne na pierwszym miejscu znajduje się 

poszanowanie godność osoby ludzkiej. Poszanowanie to oznacza, że osoba zawsze winna być celem, nigdy 

środkiem do celu. Demokratyczne rządy opierają się przede wszystkim na osobie ludzkiej, na jej otwarciu 

się na drugiego, na jej rzeczywistej transcendencji wobec społeczności politycznej. To znaczy, że osoba - 

choć zawsze włączona we wspólnotę - nie jest nigdy tylko częścią grup społecznych, z których nie mogłaby 

się wydobyć albo w których by „się roztapiała".  

   

„Cała działalność polityczna wewnątrzpaństwowa czy międzynarodowa - uczył Jan Paweł II w ONZ - w 

ostatecznej swej analizie jest ‘z człowieka', ‘przez człowieka' i ‘dla człowieka'. Jeśli działalność ta odrywa 

się od tej fundamentalnej celowości, jeśli staje się poniekąd celem samym w sobie, traci także właściwą 

sobie rację bytu. Co więcej, może stać się nawet źródłem swoistej alienacji. Może stać się obca 

człowiekowi, może popaść w antynomię z samym człowieczeństwem" (Jan Paweł II, Przemówienie na 

forum ONZ - 3.10.1979).  

   

5. PRAWA CZŁOWIEKA  

   

Po upadku ustrojów totalitarnych obserwuje się dzisiaj dominację - nie wolną od sprzeczności - ideału 

demokratycznego, który łączy się z zainteresowaniem i troską o prawa człowieka. Narody, które reformują 

swoje systemy, muszą demokracji zapewnić autentyczne i mocne fundamenty poprzez wyraźne uznanie tych 
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praw. Wśród zasadniczych praw człowieka należy przede wszystkim wymienić prawo do życia, którego 

integralną częścią jest prawo do wzrastania pod sercem matki od chwili poczęcia; prawo do życia w 

zjednoczonej wewnętrznie rodzinie i w środowisku moralnym sprzyjającym rozwojowi osobowości; prawo 

do rozwijania własnej inteligencji i wolności w poszukiwaniu i poznawaniu prawdy; prawo do 

uczestniczenia w pracy dla doskonalenia dóbr ziemi i zdobycia środków utrzymania dla siebie i swych 

bliskich; prawo do swobodnego założenia rodziny oraz przyjęcia i wychowania dzieci, dzięki 

odpowiedzialnemu realizowaniu własnej płciowości. Źródłem i syntezą tych praw jest w pewnym sensie 

wolność religijna, rozumiana jako prawo do życia w prawdzie własnej wiary i zgodnie z transcendentną 

godnością własnej osoby (por. Centesimus annus, 47).  

   

Prawa człowieka są powszechne nie dlatego, że są zaakceptowane i uznane przez większość parlamentarną 

albo przez opinię publiczną, ale dlatego, że opierają się na naturze istoty ludzkiej, która nie zmienia się wraz 

z uwarunkowaniami społecznymi czy historycznymi. „Prawa te mają swój fundament w prawie naturalnym, 

zapisanym w sercu człowieka i obecnym w różnych kulturach i cywilizacjach. Oderwanie praw człowieka 

od tego kontekstu oznaczałoby zawężenie ich zasięgu i ustępstwo wobec koncepcji relatywistycznej, według 

której znaczenie i interpretacja praw mogłyby ulegać zmianie, a ich uniwersalność można by negować w 

imię różnych koncepcji kulturowych, politycznych czy nawet religijnych" (Benedykt XVI, przemówienie do 

Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku - 18.04.2008).  

   

6. ZGODNOŚĆ PORZĄDKU PRAWNEGO Z PRAWEM MORALNYM  

   

Zdrowa demokracja zakłada zgodność porządku prawnego z prawem moralnym. „We współczesnej kulturze 

demokratycznej - uczy encyklika Evangelium vitae - szeroko rozpowszechnił się pogląd, wedle którego 

porządek prawny społeczeństwa powinien ograniczać się do utrwalania i przyswajania sobie przekonań 

większości i w konsekwencji winien być zbudowany wyłącznie na tym, co większość obywateli stosuje i 

uznaje za moralne. Jeśli następnie uważa się wręcz, iż prawda wspólna i obiektywna jest w rzeczywistości 

niedostępna, to szacunek dla wolności obywateli - którzy w systemie demokratycznym uchodzą za 

prawdziwych suwerenów - nakazywałby w zakresie prawnym uznanie autonomii sumienia jednostki, to 

znaczy, że ustanawiając te normy, które w każdym przypadku są niezbędne dla współżycia społecznego, 

należałoby kierować się wyłącznie wolą większości, jakakolwiek by ona była. W ten sposób każdy polityk 

w swojej działalności powinien by wyraźnie oddzielać sferę osobistego sumienia od sfery aktywności 

publicznej" (Evangelium vitae, 69).  

   

Tymczasem nie można przeceniać demokracji, czyniąc z niej namiastkę moralności lub „cudowny środek" 

na niemoralność. Demokracja jest zasadniczo „porządkiem" i jako taka jest środkiem do celu, a nie celem. 

Charakter „moralny" demokracji nie ujawnia się samoczynnie, ale zależy od jej zgodności z prawem 

moralnym, któremu musi być podporządkowana podobnie jak każda inna działalność ludzka. Zależy ona od 

moralności celów, do których zmierza, i środków, jakimi się posługuje. Wartość demokracji rodzi się albo 

zanika wraz z wartościami, które ona wyraża i popiera.  

   

Podstawą tych wartości nie mogą być tymczasowe i zmienne „większości" opinii publicznej, ale wyłącznie 

uznanie obiektywnego prawa moralnego, które jako „prawo naturalne", wpisane w serce człowieka, jest 

normatywnym punktem odniesienia także dla prawa cywilnego. Gdyby - na skutek tragicznego zagłuszenia 
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sumienia zbiorowego -sceptycyzm podał w wątpliwość fundamentalne zasady prawa moralnego, 

zachwiałoby to samymi podstawami ładu demokratycznego, tak że stałby się on jedynie mechanizmem 

empirycznej regulacji różnych i przeciwstawnych dążeń.  

   

Mógłby ktoś pomyśleć, że również taka ułomna funkcja demokracji, z braku czegoś lepszego, ma swoją 

wartość, jako że służy pokojowi społecznemu. Nawet uznając pewien element prawdy w takiej ocenie, 

trudno nie zauważyć, iż bez zakorzenienia w obiektywnej moralności nawet demokracja nie może zapewnić 

trwałego pokoju, tym bardziej, że pokój, jeśli jego miarą nie są wartości takie jak godność każdego 

człowieka i solidarność wszystkich ludzi, nierzadko okazuje się pozorny. W systemach władzy opartych na 

zasadzie uczestnictwa regulowanie interesów odbywa się często na korzyść silniejszych, gdy potrafią oni 

skuteczniej sterować nie tylko mechanizmami władzy, ale także procesem kształtowania się zgodnej opinii. 

W takiej sytuacji demokracja łatwo staje się pustym słowem" (por. Evangelium vitae, 69-70).  

   

7. LAICKOŚĆ  

   

Zasada laickości, czyli świeckości - ta zasada powinna być właściwa nie tylko demokracji, ale w ogóle 

wszelkim dobrym rządom politycznym. „Oddajcie cesarzowi, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do 

Boga". Laickość „pojmowana jako autonomia sfery obywatelskiej i politycznej w stosunku do sfery 

religijnej i kościelnej - ale nie w odniesieniu do zasad moralnych - jest wartością przyswojoną już i uznaną 

przez Kościół, należącą do dziedzictwa wypracowanego przez cywilizację. Jan Paweł II wielokrotnie 

przestrzegał przed niebezpieczeństwami, jakie stwarza jakakolwiek forma mieszania sfery religii i sfery 

polityki.  

«Bardzo trudne są sytuacje, w których norma o charakterze czysto religijnym staje się prawem 

państwowym, lub jest tak traktowana, bez uwzględniania różnicy między funkcją religii a funkcją wspólnoty 

politycznej. Utożsamienie prawa religijnego z prawem państwowym może prowadzić do całkowitego 

zniesienia wolności religijnej, a nawet ograniczyć czy zlikwidować inne niezbywalne prawa ludzkie». 

Wszyscy wierzący są w pełni świadomi, że sprawy ściśle religijne (wyznawanie wiary, akty kultu i 

sprawowanie sakramentów, uprawianie nauk teologicznych, wzajemne relacje miedzy władzami 

kościelnymi i wiernymi itp.) nie leżą w gestii państwa, które nie może w nie ingerować, nie wolno mu też w 

żaden sposób ich nakazywać lub zakazywać, chyba że ze względu na uzasadnione wymogi porządku 

publicznego. Uznanie praw obywatelskich i politycznych oraz przyznawanie świadczeń społecznych nie 

może być uzależnione od przekonań religijnych obywateli lub spełniania przez nich określonych praktyk 

natury religijnej (por. Kongregacja Nauki Wiary. Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i 

postępowania katolików w życiu politycznym, 5). Zasada zdrowej laickości zakłada „poszanowanie 

wszystkich wyznań religijnych przez państwo, które zapewnia wspólnotom wierzących swobodę 

sprawowania kultu i prowadzenia działalności o charakterze duchowym, kulturalnym i charytatywnym. W 

społeczeństwie pluralistycznym laickość umożliwia spotkanie różnych tradycji religijnych z narodem” (Jan 

Paweł II, Przemówienie podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym, 12.01.2004).  

   

Co innego laicyzm, który - podważając polityczne i kulturowe znaczenie wiary - usiłuje zdyskredytować 

wszelkie formy zaangażowania społecznego i politycznego chrześcijan, dlatego że utożsamiają się oni z 

prawdami głoszonymi przez Kościół i są posłuszni moralnemu obowiązkowi postępowania w zgodzie z 

własnym sumieniem. W laicyzmie dochodzi też do radykalnego zanegowania samej etyki naturalnej. „Taka 

logika bowiem nie tylko próbuje odmówić wierze chrześcijańskiej wszelkiego wpływu na politykę i kulturę, 
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ale wręcz zaprzeczyć samej możliwości istnienia etyki naturalnej. Ta droga doprowadziłaby do anarchii 

moralnej, która nie miałaby nic wspólnego z żadną formą uprawnionego pluralizmu. Ucisk słabszych przez 

silniejszych byłby oczywistym skutkiem takiego sposobu myślenia. Zepchnięcie chrześcijaństwa na 

margines nie mogłoby też być korzystne dla przyszłości społeczeństwa i nie sprzyjałoby zgodzie między 

narodami, ale przeciwnie - zagrażałoby najgłębszym fundamentom duchowym i kulturowym cywilizacji" 

(Kongregacja Nauki Wiary. Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików 

w życiu politycznym, 5).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Tak więc - w Narodowe Święto Niepodległości - dziękujmy najpierw Panu Bogu i ludziom za odzyskaną po 

latach zaborów wolność naszej Ojczyzny. Prosimy Boga o dar zbawienie dla żołnierzy, którzy w tamtym 

pokoleniu walczyli o te niepodległość. O miłosierdzie Boże dla dyplomatów, dzięki których zabiegom 

uznano w końcu nasze prawo do wolności. Modlimy się za władze odrodzonej Rzeczpospolitej, tworzące z 

wielkim mozołem zręby polskiej państwowości. Modlimy się za zwykłych obywateli, którzy - nie zważając 

na własne sprawy - przez całe międzywojenne dwudziestolecie ofiarnie budowali nasz wspólny Dom.  

 

Prosimy jednocześnie o pokój i pomyślność dla naszej Ojczyzny. Boże, który wskrzesiłeś Polskę cudem 

Twojej wszechmocy, spraw aby stała się ona narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej 

rządców, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej 

obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i przenikniętych troską o zbawienie dusz. Wzmocnij w 

rodzicach i nauczycielach ducha wiary i czystych obyczajów. Niech w bojaźni Bożej wychowują dzieci i 

młodzież, zaprawiając ją do nauki i pracy. Niech wszystkich naszych rodaków ogarnie duch wzajemnej 

życzliwości i przebaczenia. Daj nam, o Panie, abyśmy Twego Ducha otrzymanego na chrzcie świętym nigdy 

nie zasmucali, a przez Zawierzenie Maryi, Królowej Polski pozostawali zawsze wierni Chrystusowi, 

Kościołowi i Ojczyźnie. Amen. 

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, I Światowy Dzień Ubogich, 19.11.2017 

Abp Stanisław Gądecki. Nie miłujmy słowem, ale czynem. I Światowy Dzień Ubogich (Poznań, kościół 

pw. Najświętszego Zbawiciela - 19.11.2017) 

 

W dzisiejszą XXXIII niedzielę zwykłą obchodzimy I Światowy Dzień Ubogich. Ojciec Święty Franciszek 

ustanowił ten dzień przed rokiem, na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia. Będzie on obchodzony w 

niedzielę poprzedzającą uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.  

 

W tym kontekście już na wstępie rodzi się pytanie: czym ma się różnić ten dzień od przeżywanego w Polsce 

Tygodnia Miłosierdzia?  

 

 

1. TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA 
 

Historia Tygodnia Miłosierdzia rozpoczyna się 23 lutego 1937 roku. Wtedy to - na pierwszym 

ogólnopolskim zjeździe dyrektorów diecezjalnych Caritas - podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni 

Miłosierdzia. W ich organizację - przed II wojną światową - włączały się oprócz środowisk religijnych także 

władze świeckie oraz media. Przy tej okazji zbierano fundusze na pomoc potrzebującym.  
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Od 2013 roku Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w niedzielę Bożego Miłosierdzia, czyli w drugą 

niedzielę świąt Wielkanocnych, w tzw. Niedzielę Białą.  

 

Tydzień ten ma zawsze dwa wymiary. Pierwszym jest modlitwa oraz apostolstwo miłosierdzia. Idzie o 

budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i 

prześladowanych. Druga płaszczyzna działań to konkretny czyn miłosierdzia.  

 

Co roku w przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia włączają się w sposób szczególny Parafialne Oddziały 

Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki prowadzone przez Caritas diecezjalne.  

   

Przyłączają się do tego dzieła wszyscy, którzy rozumieją do czego wzywają słowa Kazania na Górze, 

rozpoczynające się błogosławieństwami. Ukazują one osiem dróg wiodących do szczęścia. Odczytywano 

kolejno, jako zarys postępu duchowego chrześcijanina. Pierwsze z tych błogosławieństw - w wersji 

Łukaszowe - brzmi: „Błogosławieni [jesteście], ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże" (Łk 

6,20). W języku greckim na opisanie rzeczywistości ubóstwa używa się dwóch różnych słów: penes i 

ptochos. Pierwsze z tych słów (penes) wskazuje na człowieka o niewielkich zasobach materialnych, który 

nie posiada żadnych nadwyżek, który musi ciężko pracować, aby zapewnić sobie byt. Dziś 

powiedzielibyśmy, że wystarcza mu od pierwszego do pierwszego. Drugie słowo, czyli ptochos opisuje z 

kolei człowieka, któremu brakuje nawet tego, co najpotrzebniejsze do życia. 

 

Wedle Rady Ministrów Wspólnoty Europejskiej: „Ubóstwo odnosi się do osób, rodzin lub grup osób, 

których środki (materialne, kulturalne i socjalne) są ograniczone w takim stopniu, że poziom ich życia 

obniża się poza akceptowane minimum w kraju zamieszkania". O wiele prostsze kryterium podawał 

rabinizm z czasów Jezusa, twierdząc, że ubogim jest ten, kto nie posiada środków na jednodniowe 

utrzymanie. Tak więc ubóstwo materialne dotyczy sfery „mieć".  

 

Jest wymogiem miłości i sprawiedliwości, aby w trudnych chwilach ci, którzy dysponują większymi 

środkami, zatroszczyli się o tych, którzy żyją w niedostatku. „Aby zwalczyć niesprawiedliwe ubóstwo, które 

gnębi wielu ludzi i stanowi zagrożenie dla pokoju wszystkich, należy odkryć na nowo umiar i solidarność 

jako wartości ewangeliczne a jednocześnie uniwersalne. Mówiąc konkretniej, nie można skutecznie 

zwalczać biedy, jeżeli nie postępuje się zgodnie z tym, co pisze św. Paweł do Koryntian, jeśli nie dąży się 

do tego, „żeby była równość", zmniejszając dystans między tymi, którzy marnotrawią to, co mają w 

nadmiarze, a tymi, którym brakuje nawet rzeczy najniezbędniejszych. Oznacza to konieczność wyboru 

sprawiedliwości i umiaru, wyboru, podyktowanego skądinąd wymogiem mądrego zarządzania 

ograniczonymi zasobami ziemi (por. Benedykt XVI, Potrzebny jest umiar i solidarność, aby zwalczyć 

ubóstwo, 1.01.2009). 

 

2. DZIEŃ UBOGICH  

 

Kontynuacją, a zarazem rozwinięciem i pogłębieniem Tygodnia Miłosierdzia będzie ustanowiony przez 

papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich. Nowy Światowy Dzień ma bowiem na celu nie tylko 

uwrażliwianie chrześcijan na problem potrzebujących i zbieranie funduszy na pomoc dla nich, tym razem 

nie idzie tylko o dzielenie się z ubogimi, ale - o nowy styl życia polegający na spotkaniu z ubogimi.  

 

a. Do takiego nowego stylu życia chrześcijańskiego zachęca specjalne Orędzie Ojca świętego Franciszka na 

I Światowy Dzień Ubogich, zatytułowane "Nie miłujmy słowem, ale czynem".  
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1. «Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» (1J 3, 18). Te słowa Apostoła Jana 

wyrażają nakaz, od którego żaden chrześcijanin nie może się uchylić.  

 

2. «Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał» (Ps 34[33], 7). Od zawsze Kościół rozumiał wagę tego wołania. 

Zaświadczają o tym już pierwsze strony Dziejów Apostolskich, gdy Piotr prosi o wybranie siedmiu mężów 

«pełnych Ducha i mądrości» (Dz 6, 3), aby zajęli się służbą ubogim. Z całą pewnością służba 

najbiedniejszym to jeden z pierwszych znaków, za pomocą którego wspólnota chrześcijańska pokazała się 

światu. Stało się tak dlatego, że wspólnota ta zrozumiała, iż życie uczniów Jezusa powinno wyrazić się 

poprzez braterstwo i solidarność w taki sposób, aby odpowiadały one głównemu nauczaniu Mistrza, który 

nazwał ubogich błogosławionymi i dziedzicami Królestwa Bożego (por. Mt 5, 3). [...]  

   

Apostoł Jakub, który w swoim Liście używa równie mocnych i zdecydowanych wyrażeń: «Posłuchajcie, 

bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców 

królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to 

nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? [...] Jaki z tego pożytek, bracia moi, 

skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go 

zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was 

powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!" - a nie dacie im tego, czego koniecznie 

potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa 

jest sama w sobie» (Jk 2, 5-6.14-17).  

   

3. [...] Nie powinniśmy myśleć o biednych jako o odbiorcach dobrych działań wolontariuszy, którzy czynią 

to raz na tydzień, czy też o doraźnych gestach dobrej woli z naszej strony, które mają na celu uspokojenie 

naszego sumienia. Takie doświadczenia, choć nieraz ważne i pożyteczne dla uwrażliwienia na potrzeby 

braci oraz dla ukazania niesprawiedliwości, które leżą u ich podstaw, powinny nas jednak prowadzić do 

prawdziwego spotkania z ubogimi, a także do dzielenia się, które powinno stać się stylem naszego życia. 

Modlitwa, postępowanie na drodze ucznia oraz nawrócenie znajdują w miłości wspólnej potwierdzenie 

swojej autentyczności ewangelicznej. Tam też właśnie rodzi się radość oraz pokój ducha, ponieważ dotyka 

się własną ręką Ciała Chrystusa. Jeśli chcemy naprawdę spotkać Chrystusa, to konieczne jest, abyśmy 

dotknęli się Jego Ciała w ranach ubogich, w odpowiedzi na Komunię sakramentalną otrzymaną w 

Eucharystii. Ciało Chrystusa łamane podczas Świętej Liturgii pozwala nam się odnaleźć przez miłość 

wspólną w obliczach oraz w osobach najbiedniejszych braci i sióstr. Zawsze aktualne są słowa św. Biskupa 

Chryzostoma: «Jeśli chcecie uczcić Ciało Chrystusa, to nie lekceważcie Go dlatego, że jest nagie. Nie 

czcijcie Chrystusa Eucharystycznego jedwabnymi ozdobami zapominając o innym Chrystusie, który za 

murami kościoła jest nagi i cierpi z zimna» (por. Homilia in Matthaeum, n. 50,3-4, PG 58).[...]  

 

4. Nie zapominajmy, że dla uczniów Chrystusa ubóstwo jest przede wszystkim powołaniem do 

naśladowania Jezusa ubogiego. Jest podążaniem za Nim i z Nim, drogą, która prowadzi do szczęśliwości 

Królestwa niebieskiego (por. Mt 5, 3; Łk 6, 20). Ubóstwo oznacza serce pokorne, które potrafi 

zaakceptować siebie jako ograniczone i grzeszne stworzenie, aby pokonać pokusę własnej wszechmocy, 

która zwodzi nas fałszywą obietnicą nieśmiertelności. To właśnie ubóstwo stwarza warunki do 

nieskrępowanego przyjęcia odpowiedzialności osobistych oraz społecznych, pomimo własnych ograniczeń, 

zawierzając bliskości Boga i wsparciu Jego łaski. Tak rozumiane ubóstwo jest miarą, która pozwala ocenić 

poprawne wykorzystanie dóbr materialnych, a także umożliwia przeżywanie relacji i uczuć bez egoizmu 

oraz zaborczości (por. KKK 2445).[...]  
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5. [...] Niestety, w naszych czasach, podczas gdy ukazuje się coraz bardziej ewidentne bezczelne bogactwo 

zgromadzone w rękach nielicznych uprzywilejowanych, któremu często towarzyszy bezprawie i agresywne 

wykorzystywanie godności ludzkiej, skandalem staje się rozprzestrzenianie się biedy na wielkie połacie 

społeczne na całym świecie. Wobec tego scenariusza nie można pozostać obojętnym albo, co gorsza, 

zrezygnowanym. Biedzie, która hamuje ducha inicjatywy tak wielu młodych ludzi, nie pozwalając im na 

znalezienie pracy; biedzie, która znieczula zmysł odpowiedzialności, doprowadzając do delegowania i 

szukania faworytyzmów; biedzie, która zatruwa źródła uczestnictwa i ogranicza przestrzenie 

profesjonalizmu, upokarzając w ten sposób zasługi tych, którzy pracują i produkują; wszystkim tym 

sytuacjom należy odpowiedzieć nową wizją życia i społeczeństwa.[...]  

   

6. Na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia chciałem ofiarować Kościołowi Światowy Dzień Ubogich, aby 

wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stawały się coraz wyraźniejszym i konkretnym znakiem miłości 

Chrystusa do tych ostatnich i najbardziej potrzebujących. Pragnę, aby do całości obchodów innych Dni 

ustanowionych przez moich Poprzedników, które są już tradycją w życiu naszych wspólnot, był dołączony 

ten Dzień, jako znakomicie dopełniający je element ewangelicznego upodobania Jezusa w ubogich.  

   

Zapraszam cały Kościół, mężczyzn i kobiety dobrej woli, do spojrzenia w tym szczególnym dniu na tych 

wszystkich, którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i przyzywając naszej solidarności. To są nasi bracia i 

nasze siostry, stworzeni i kochani przez tego samego Ojca Niebieskiego. Dzień ten powinien zwrócić uwagę 

wierzących, aby przeciwstawili się kulturze odrzucenia i marnotrawstwa, a uczynili kulturę spotkania swoim 

stylem życia. Jednocześnie chciałbym również poprosić wszystkich, niezależnie od przynależności 

religijnej, o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi jako konkretny znak 

braterstwa. Bóg stworzył niebo i ziemię dla wszystkich, niestety ludzie wznieśli granice, mury i ogrodzenia, 

zdradzając pierwotny zamysł i dar przeznaczony dla ludzkości, z której nikt nie miał być wykluczony.  

   

7. Pragnę, aby wspólnoty chrześcijańskie, w tygodniu poprzedzającym Światowy Dzień Ubogich, który w 

tym roku przypada na 19 listopada (XXXIII Niedziela Zwykła w ciągu roku), zaangażowali się w 

przygotowanie wielu momentów przyjacielskich spotkań, naznaczonych solidarnością i konkretną pomocą. 

Będzie można zaprosić ubogich oraz wolontariuszy do wspólnego uczestnictwa w Eucharystii podczas tejże 

niedzieli, tak aby jeszcze bardziej autentyczną stała się celebracja Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata, która przypadnie w kolejną niedzielę. Królowanie Chrystusa ukazuje się w pełni na 

Golgocie, kiedy to Niewinny jest przybity do krzyża, ubogi, nagi, pozbawiony wszystkiego, wciela i 

objawia pełnię miłości Boga. Jego totalne powierzenie się Ojcu, podczas gdy wyraża swoje zupełne 

ubóstwo, podkreśla moc tej Miłości, która go wskrzesi do nowego życia w dniu Paschy.[...]  

 

8. U podstaw wielu konkretnych inicjatyw, które będą realizowane w tymże Dniu, niech będzie zawsze 

modlitwa. Nie zapominajmy, że Ojcze nasz jest modlitwą ubogich. Prośba o chleb wyraża bowiem 

powierzenie Bogu podstawowych potrzeb naszego życia. To, czego Jezus uczył nas w tej modlitwie, wyraża 

i zawiera w sobie wołanie tego, kto cierpi z powodu niepewności egzystencji oraz braku tego, co konieczne. 

Uczniom, którzy prosili Go o to, by nauczył ich modlić się, odpowiedział słowami ubogich, którzy zwracają 

się do Jedynego Ojca, w którym wszyscy się rozpoznają jako bracia. Ojcze nasz jest modlitwą, która wyraża 

się w liczbie mnogiej: chleb, o który prosimy, jest „nasz", a to pociąga za sobą umiejętność dzielenia się, 

udziału i wspólnej odpowiedzialności. W tejże modlitwie wszyscy rozpoznajemy potrzebę przezwyciężenia 

każdej formy egoizmu, aby dostąpić radości wzajemnego przyjęcia.  
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9. Proszę moich Współbraci Biskupów, Kapłanów oraz Diakonów - którzy z powołania mają misję 

wspierania ubogich - proszę osoby konsekrowane, grupy, stowarzyszenia i ruchy, oraz całą rzeczywistość 

wolontariatu, aby zaangażowali się w ten Światowy Dzień Ubogich tak, by stał się on tradycją oraz 

konkretnym wkładem na rzecz ewangelizacji współczesnego świata. 

Ten nowy, Światowy Dzień, niech się stanie silnym wezwaniem dla naszego wierzącego sumienia, abyśmy 

byli coraz bardziej przekonani do tego, że dzielenie się z biednymi pozwala nam zrozumieć Ewangelię w 

najgłębszej jej prawdzie. Biedni nie są problemem, ale zasobem, z którego możemy zaczerpnąć, aby przyjąć 

i żyć istotą Ewangelii" (por. Nie miłujmy słowem, ale czynem. Orędzie Ojca świętego Franciszka na I 

Światowy Dzień Ubogich, 19.11.2017).  

 

Temu też celowi ma służyć - po zakończeniu Eucharystii - nasze dzisiejsze spotkanie na Placu Wolności.  

   

b. W dzisiejszej, niedzielnej homilii w bazylice Watykańskiej papież Franciszek mówił: zaniechanie, 

obojętność to wielki grzech wobec ubogich. Jest to powiedzenie: „To mnie nie obchodzi, to nie moja 

sprawa, to wina społeczeństwa". To odwrócenie się w drugą stronę, gdy brat jest w potrzebie. To oburzanie 

się na zło, samemu nic nie czyniąc. A przecież Pan Bóg nie zapyta nas o to, czy byliśmy oburzeni, ale czy 

uczyniliśmy dobro.  

   

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40). Tymi 

braćmi najmniejszymi, przez Niego umiłowanymi są głodny i chory, obcy i więzień, ubogi i opuszczony, 

cierpiący pozbawiony pomocy i odrzucony potrzebujący. Do tej listy należałoby dodać imigrantów, 

niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, uzależnionych, kręgi prostytucji, porzuconych, sieroty, wdowy, 

osamotnionych w domach opieki i instytucjach wychowawczych itp., osoby niepełnosprawne fizycznie, 

psychomentalnie, głuchoniemych i niewidomych, osoby dotknięte różnymi schorzeniami starczymi.  

W tych osobach Jezus puka do naszego serca i prosi nas o miłość. Docenia postawę „dzielnej niewiasty", 

która „otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce" (Prz 31,10.20). To jest prawdziwe męstwo - a 

nie zaciśnięte pięści i założone ramiona - ale ręce pracowite i wyciągnięte ku ubogim, ku zranionemu ciału 

Pana. Tak więc dzisiaj warto sobie zadać pytanie: „W co ja inwestuję?". W to, co mogę wziąć, czy w to, co 

mogę dać? (Franciszek, Homilia podczas Mszy św. w I Światowy dzień Ubogich, 19.11.2017).  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Na koniec, módlmy się: 

Panie, spraw, aby bolało mnie cierpienie innych. 

Daj mi łaskę zrozumienia, 

że w każdej minucie naszego życia 

tysiące istot ludzkich, twoich dzieci, umiera z głodu i zimna, 

chociaż na to nie zasłużyły... 

Nie pozwól, abym potrafił obyć się bez nich i być szczęśliwi sam.  

   

List Arcybiskupa Poznańskiego na Adwent 2017  

LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO NA ADWENT ROKU PAŃSKIEGO 2017  
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Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Inauguracja Jubileuszu 1050-lecia Archidiecezji Poznańskiej  

   

„Oto się już głos rozchodzi: 

wstańcie, bracia, uśpieni! 

zbawienie nasze nadchodzi” 

(Spuśćcie nam na ziemskie niwy) 

 

Umiłowani Archidiecezjanie,  

Drodzy Bracia i Siostry!  

   

1. CZAS ADWENTU  
 

Z dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, który otwiera nowy rok liturgiczny. Łacińskie słowo 

„adventus” oznacza „przyjście”. Czas Adwentu to oczekiwanie na pamiątkę „przyjścia” Zbawiciela na 

ziemię.  

   

Każde oczekiwanie – uczył papież Benedykt XVI – to coś, co przekracza całe nasze osobiste, rodzinne i 

społeczne istnienie. Oczekiwanie jest obecne w tysiącu sytuacji, począwszy od tych najmniejszych i 

najbardziej banalnych, aż po najważniejsze, które angażują nas całkowicie i dogłębnie. Mam na myśli na 

przykład oczekiwanie małżonków na dziecko czy oczekiwanie na rodzica lub przyjaciela, który przybywa z 

daleka, aby nas odwiedzić. Oczekiwanie młodego człowieka na wynik końcowego egzaminu lub rozmowy 

w pracy. Czekanie na spotkanie z ukochaną osobą, na odpowiedź na list lub na przyjęcie przebaczenia... 

Można by powiedzieć, że człowiek żyje, dopóki czeka, dopóki w jego sercu żyje nadzieja.  

 

W okresie poprzedzającym narodziny Jezusa oczekiwanie na Mesjasza, tj. na Pomazańca z królewskiego 

rodu Dawida, który wyzwoliłby ostatecznie lud od wszelkiego zniewolenia moralnego i politycznego oraz 

przywróciłby Królestwo Boże, było pośród Żydów niezwykle intensywne. Czy dzisiaj takie oczekiwanie jest 

pośród nas równie intensywne? Dzisiaj każdy z nas może zadać sobie pytanie: a ja na co czekam? Na co 

czeka moje serce? Na co czekamy razem? (por. Benedykt XVI, Radość Adwentu, 1.12.2010).  

 

Ale Adwent to także oczekiwanie na drugie „przyjście” Chrystusa w dniu ostatecznym, o czym mówi 

Ewangelia z dzisiejszej niedzieli. To do nas, uczniów Jezusa, kierowane są słowa zapisane w Ewangelii 

według św. Marka: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” (Mk 13,33). A zatem 

nie ma to być oczekiwanie bierne, oderwane od życia. Jesteśmy przecież podobni do sług z dzisiejszej 

Ewangelii, którym polecono staranie o „wszystko”. Ma to być czas czynu, czas działania, czas pomnażania 

Bożych talentów, które otrzymaliśmy.  

 

2. NOWY ROK DUSZPASTERSKI  
 

Wraz z Adwentem rozpoczynamy też nowy rok liturgiczny i duszpasterski, którego hasłem są słowa 

zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4).  

 

Po czterech latach, podczas których rozważaliśmy tajemnicę Chrztu świętego i świętowaliśmy 1050. 

rocznicę Chrztu Polski, teraz pragniemy – w głoszeniu słowa Bożego, w katechezie i celebracjach 
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liturgicznych – bardziej się skupić na poznawaniu Ducha Świętego, który jest największym darem Chrystusa 

dla Jego uczniów. Trzeba, abyśmy pamiętali, że przez łaskę Chrztu świętego staliśmy się świątynią Ducha 

Świętego i w konsekwencji narzędziem Jego działania i oddziaływania w świecie. Chcemy lepiej poznawać 

Tego, którego owocami – jak tłumaczy nam św. Paweł Apostoł – są „miłość, radość, pokój, cierpliwość, 

uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22-23). Brak takich owoców mógłby 

wskazywać na brak wewnętrznego poddania się Duchowi Świętemu. 

 

Program duszpasterski – pomagając nam lepiej poznać Ducha Świętego i Jego działanie – zwróci naszą 

uwagę również na sakrament Bierzmowania, który – wraz z Chrztem i Eucharystią – należy do sakramentów 

wtajemniczenia chrześcijańskiego. „Przez sakrament Bierzmowania [ochrzczeni] jeszcze doskonalej wiążą 

się z Kościołem i obdarzani są szczególną mocą Ducha Świętego, i w ten sposób jeszcze bardziej są 

zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej 

obrony” (Obrzędy Bierzmowania, Praenotanda, 2). Pragniemy, aby realizacja programu duszpasterskiego 

przyczyniła się do sumiennego wypełnienia – w każdej parafii naszej archidiecezji – wskazań dotyczących 

przygotowania młodych do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.  

 

Nie ograniczamy się jednak tylko do tego, ponieważ program duszpasterski jest skierowany do wszystkich 

wiernych, którzy kiedykolwiek już przyjęli Bierzmowanie. Dary Ducha Świętego już otrzymane w 

sakramencie Bierzmowania zostały nam udzielone właśnie po to, abyśmy owocnie realizowali – o czym 

przypomniała nam dzisiejsza Ewangelia – wyznaczone nam przez Stwórcę życiowe zadania. Abyśmy 

całkowicie otwarli się na te moce, jakich udziela nam Duch Święty, prowadząc nas do pełni 

chrześcijańskiego życia. 

 

W poznawaniu Ducha Świętego przychodzi nam z pomocą wspólne dziedzictwo z Kościołami Wschodnimi, 

które wiernie przechowały ogromne bogactwo nauki Ojców o Duchu Świętym. To właśnie On, Duch 

Święty, wskazuje nam drogi prowadzące do zjednoczenia chrześcijan i jest najwyższym źródłem jedności, o 

czym przypomina nam każda Eucharystia.  

 

3. JUBILEUSZ ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ: „POZNAŃ. CHRYSTUS I MY”  

 

a. Realizacja misyjnego nakazu Pana Jezusa, aby nauczać wszystkie narody i udzielać im Chrztu, sprawiła, 

że wielki powiew Ducha Świętego dotarł kiedyś na ziemie Polan. Przynieśli go przy końcu pierwszego 

tysiąclecia synowie i córki narodów, które wcześniej od nas dostąpiły łaski Chrztu świętego, torując drogę 

do chrztu księcia Mieszka I i utworzenia w Poznaniu pierwszego biskupstwa w Polsce.  

W pochodzących z X wieku kronikach Annales Bohemici odnotowano, że dwa lata po chrzcie Mieszka I, w 

roku 968, „Polska zaczęła mieć swego biskupa”. Był nim biskup Jordan, którego jestem 96 następcą. 

Według przekazu Thietmara, biskup Jordan „wiele się z nimi (tj. z poddanymi Mieszka) napocił, zanim – 

niezmordowany w wysiłkach – nakłonił ich słowem i czynem do uprawy winnicy Pańskiej”. 

Prawdopodobnie był on biskupem diecezjalnym bez określonej przynależności metropolitalnej, podległym 

bezpośrednio papieżowi. Mówił o tym św. Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: 

„Grody zaś, z którymi związały się początki wiary na ziemi Polan, naszych praojców – to Poznań, gdzie od 

najdawniejszych czasów, bo już dwa lata po chrzcie Mieszka osiadł biskup – oraz Gniezno, gdzie w roku 

tysięcznym dokonał się wielki akt o charakterze kościelno-państwowym” (Gniezno, dnia 3 czerwca 1979 

roku).  

 

Tak więc w 2018 roku będziemy obchodzili jubileusz 1050-lecia przybycia pierwszego biskupa do 

Poznania, a tym samym powstania diecezji poznańskiej, najstarszej na ziemiach polskich. Będziemy 

dziękowali za diecezję, „która jest częścią Ludu Bożego powierzoną pasterskiej pieczy biskupa 

współpracującego z prezbiterium, aby trwając przy swoim pasterzu, zgromadzona przez niego w Duchu 

Świętym przez Ewangelię i Eucharystię, stanowiła Kościół partykularny, w którym prawdziwie jest obecny i 

działa jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusa” (DB 11; por. KK 23). Świętując jubileusz 
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pragniemy lepiej poznawać naturę i misję Chrystusowego Kościoła, jego historię i współczesność. 

Pragniemy umacniać naszą więź z Kościołem, który prowadzi Duch Święty i czyni z nas „świątynię Boga 

żywego” (por. 2 Kor 6,16). W czasie trwania roku jubileuszowego – od dnia dzisiejszego aż do niedzieli 

Chrystusa Króla przyszłego – roku będziemy mogli skorzystać z udzielonego nam przez Ojca Świętego daru 

odpustu zupełnego związanego z nawiedzeniem poznańskiej katedry. Zewnętrznym znakiem naszej 

wdzięczności za przybycie do Polski biskupa Jordana w 968 roku będzie wyremontowanie przez 

archidiecezję szkoły i kaplicy na Madagaskarze. 

 

Świętowanie jubileuszu winno też zaowocować naszym większym zaangażowaniem w życie i misję 

Kościoła, przede wszystkim w życie naszych parafii, gdyż parafia jest podstawową wspólnotą zbawienia i 

miejscem budowania Kościoła. Szczególne celebracje jubileuszowe w parafiach będziemy przeżywali w 

wigilię Zesłania Ducha Świętego, w sobotę dnia 19 maja 2018 roku.  

 

Natomiast główne uroczystości odbędą się w Poznaniu w dniach 22, 23 i 24 czerwca. W czasie obchodów 

przeniesiemy w uroczystej procesji łaskami słynący obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania, 

z kościoła Ojców Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła do katedry, na Ostrów Tumski. Wizerunek ten był 

uroczyście ukoronowany przed pięćdziesięciu laty, w czasie obchodów tysiąclecia diecezji poznańskiej, 

między innymi przy udziale kardynała Karola Wojtyły. Szczegółowy program uroczystości zostanie 

przekazany wszystkim wiernym, ale już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tych 

wydarzeniach. Ufam, ze obchód jubileuszu będzie wyśpiewaniem Bogu wdzięczności i uwielbienia za całą 

dotychczasową historię archidiecezji.  

 

Cieszę się, że w nasze dziękczynienie zechcieli włączyć się także przewodniczący Konferencji Episkopatów 

Europy, którzy przyjęli zaproszenie, aby – w dniach 13-16 września 2018 roku – obradować w Poznaniu nad 

aktualnymi zadaniami Kościoła na naszym kontynencie. 

 

4. Z MARYJĄ PRZEZ ADWENT  
 

Polska tradycja każe nam przeżywać czas Adwentu w szczególnej łączności z Matką Bożą. Ona stała się 

Matką Syna Bożego, który – jak to wypowiadamy w naszym wyznaniu wiary – „za sprawą Ducha Świętego 

przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. Gorąco zachęcam wszystkich Diecezjan – tak 

starszych jak i młodszych – do udziału w Roratach. Proszę, by temu uczestnictwu towarzyszyła modlitwa za 

Kościół powszechny i Kościół w naszej ojczyźnie, a zwłaszcza za archidiecezję, aby dobrze wykorzystała 

łaskę jubileuszu. 

 

Wiernych miasta Poznania i najbliższej okolicy zapraszam też na Maryjną Procesję Światła, która będzie 

miała miejsce w godzinach wieczornych, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (dnia 

8 grudnia). Procesja ta przechodzi z kościoła na Śródce do figury Niepokalanej na Ostrowie Tumskim, w 

sąsiedztwo miejsca, na którym – w czasach Mieszka i Dąbrówki – wzniesiono pierwszą na naszej ziemi 

kaplicę poświęconą Matce Bożej. 

 

Na owocne przeżycie Adwentu i rozpoczynającego się roku kościelnego, każdemu z Was, jako Wasz Biskup 

z szeregu następców biskupa Jordana, serdecznie błogosławię. 

 

+ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

   

Poznań, dnia 25 listopada 2017 roku  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Sanktuarium Świętości Życia, 12.12.2017  
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Abp Stanisław Gądecki. Niech Mi się stanie według twego słowa! 5. rocznica ustanowienia Sanktuarium Świętości 

Życia (Poznań, kościół pw. Zwiastowania Pańskiego - 12.12.2017)  
 

Dzisiaj mija już piąta rocznica ustanowienia Sanktuarium Świętości Życia w tutejszej parafii. Nadszedł czas 

na wyrażenie wdzięczności Bogu za to niezwykłe miejsce zaangażowane w sprawę krzewienia „cywilizacji 

życia”. Pamiętam dobrze jego skromne początki i cieszę się z wszelkiego dobra, jakie – z pomocą łaski 

Bożej - powstało tutaj w dziedzinie budzenia większej wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia.  

   

Tę wrażliwość zawdzięczamy w dużej mierze wydarzeniu Zwiastowania Pańskiego, które nieustannie 

stawia nam przed oczy moment poczęcia Pana Jezusa przez Jego Matkę Maryję. Dlatego dzisiaj tylko o 

dwóch sprawach; o zwiastowaniu Pańskim oraz o ochronie ludzkiego życia, które już od samego momentu 

narodzin Zbawiciela było wystawione na niebezpieczeństwo śmierci.  

   

1. ZWIASTOWANIE  

   

Scena Zwiastowania Pańskiego podkreśla szczególnie wyraźnie początek życia ludzkiego – co potwierdza 

Elżbieta, zwracając się do Maryi słowami: „skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 

poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie” (Łk 1,44).  

   

a. Ewangelista Łukasz rozpoczyna opis Zwiastowania Pańskiego od słów: „Posłał Bóg anioła Gabriela do 

miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef”. Te słowa 

wprowadzają nas w osłupienie, ponieważ zawarta w nich treść zdaje się wzajemnie wykluczać. Najpierw 

przedstawiają one Maryję jako „Dziewicę” a następnie jako „poślubioną mężowi”.  

   

Aby poprawnie zrozumieć tę ewidentną sprzeczność należy najpierw zwrócić uwagę na to, że zwrot 

„poślubiona mężowi” opisuje w tym momencie sytuację „narzeczonej” a nie do kobiety zamężnej. Według 

starożytnego, żydowskiego zwyczaju instytucja narzeczeństwa - zakładając spisanie kontraktu – w sensie 

prawnym wprowadzała już narzeczonych w stan małżeński, lecz faktyczne małżeństwo miało miejsce 

dopiero wtedy, gdy młodzieniec wprowadzał dziewczynę do swojego domu. Tak więc - w chwili 

zwiastowania - Maryja była narzeczoną a nie małżonką, dlatego mogła zostać nazywana „dziewicą” a 

jednocześnie „poślubioną mężowi”.  

   

W tym momencie można by jednak postawić pytanie: dlaczego Maryja zgodziła się na zaręczyny, skoro 

postanowiła na zawsze zostać dziewicą? Ewangelista Łukasz zdaje sobie sprawę z tej trudności, ale nie 

przedstawia żadnego wyjaśnienia tego stanu rzeczy. Można tylko przyjąć, że - już w momencie zaręczyn - 

Józef i Maryja postanowili żyć w dziewiczym małżeństwie. Duch Święty - który natchnął Maryję do wyboru 

dziewictwa w perspektywie Wcielenia i który pragnął, by dokonało się ono w środowisku rodzinnym 

sprzyjającym wychowaniu Dziecka - mógł również w Józefie wzbudzić pragnienie dziewictwa. Typ 

małżeństwa, który pod wpływem Ducha Świętego wybrali Maryja i Józef, jest zrozumiały tylko w 

kontekście zbawczego planu i głębokiej duchowości obu małżonków (por. Jan Paweł II, Ewangelia 

Dzieciństwa. Komentarz Jana Pawła II, Kraków 2013, 45-46).  
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b. „Bądź pozdrowiona, pełna łaski”. Anioł nie nazywa swojej rozmówczyni imieniem własnym „Maryja”, 

ale nowym imieniem: „Łaski pełna” (kecharitoméne). Co znaczy to imię? Dlaczego anioł nazwał w ten 

sposób Dziewicę z Nazaretu?  

To imię „Łaski pełna” podkreśla całe nadprzyrodzone obdarowanie Maryi, jakie wiąże się z tym, że została 

wybrana i przeznaczona na Matkę Chrystusa. Ona staje się Rodzicielką Syna Bożego, „a przez to 

najbardziej umiłowaną córą Ojca i świętym przybytkiem Ducha Świętego. Dzięki zaś temu darowi 

szczególnej łaski góruje wielce nad wszystkimi innymi stworzeniami zarówno ziemskimi, jak niebieskimi 

(por. Redemptoris Mater, 9). Inaczej mówiąc, anioł wzywa Maryję: raduj się Obdarzona łaskawością Pana, 

Najłaskawsza, Najpiękniejsza i Najdoskonalsza.  

   

c. „Ona zmieszała się na te słowa”. Maryja zmieszała się i przeraziła, podobnie jak przeraził się kapłan 

Zachariasz w obliczu pojawienie się anioła Gabriela, zapowiadającego narodziny Jana Chrzciciela. Była to 

naturalna reakcja człowieka na pojawienie się Bożego zwiastuna.  

   

Ta scena nie przestanie nas nigdy zadziwiać – uczył papież Benedykt XVI. Oto Bóg prosi o zgodę 

człowieka. Prosi, aby Jego stworzenie odpowiedziało Mu w sposób całkowicie wolny. Święty Bernard z 

Clairvaux - w jednym ze swoich najsłynniejszych kazań – „przedstawia” to oczekiwanie Boga i ludzkości na 

‘tak’ Maryi, zwracając się do niej z błaganiem: „O Pani, wyrzeknij słowo, którego czeka ziemia, czekają 

otchłanie, czekają sami nawet niebios mieszkańcy! Również i Sam Król i Pan wszystkich o ile pożądał 

śliczności Twojej (Ps 44,12), o tyle też pożąda przyzwolenia Twego… Powstań, biegnij, otwórz (Pnp 3,2; 

5,2)! Powstań przez wiarę, biegnij przez pobożność, otwórz przez wyznawanie!… (Homilia In laudibus 

Virginis Matris, IV, 8). „Bóg prosi o swobodną zgodę Maryi, aby mógł stać się człowiekiem. Oczywiście 

„tak” Maryi jest owocem Bożej łaski. Ale łaska nie eliminuje wolności, wręcz przeciwnie, tworzy ją i 

podtrzymuje. Wiara nic nie odbiera ludzkiemu stworzeniu, ale pozwala na jego pełną i definitywną 

realizację” (por. Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. w Loreto – 4.10.2012).  

   

d. „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna”. Istnienie Jezusa – 

jako człowieka - zaczęło się podobnie jak istnienie każdego z nas – w chwili poczęcia.  

   

Rozpoczęło się jednak w sposób przekraczający porządek natury. „Z Ducha Świętego jest to, co się w Niej 

poczęło” (Mt 1,20) te słowa podkreślają z kolei dziewiczość poczęcia Pana Jezusa (Mt 1,20). Pisał o tym 

także św. Justyn, męczennik i apologeta chrześcijański: „Co było nie do wiary i co ludzie uważali za 

niemożliwe, to sam Bóg przepowiedział przez proroczego Ducha, zanim to miało nastąpić, aby nie wątpili, 

lecz uwierzyli, gdy się to stanie [...]. Powiedział: «Oto Panna pocznie», znaczy, że Panna porodzi w sposób 

dziewiczy. Bo gdyby z kim współżyła, już by nie była panną. Ale moc Boża zstąpiła na Pannę, zacieniła Ją i 

sprawiła, że poczęła, bez naruszenia dziewictwa”.  

   

e. „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Tymi słowami Maryja – jak mówi św. Augustyn – nie wątpi 

wcale we wszechmoc Bożą, a jedynie szuka sposobu, w jaki się to dokona.  
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Jakże się to stanie? To pytanie „wydaje się co najmniej zaskakujące, jeśli przypomnimy sobie biblijne 

opowieści o kobietach bezpłodnych, które otrzymały zapowiedź cudownych narodzin dziecka. Tamte 

przypadki dotyczyły kobiet zamężnych, bezpłodnych z przyczyn naturalnych, które Bóg obdarzał dzieckiem 

poprzez normalne pożycie małżeńskie (por. 1 Sam 1,19-20), odpowiadając na ich żarliwe modlitwy (por, 

Rdz 15,2; 30,22-23; 1 Sam 1,10; Łk 1,13). Natomiast gdy anioł przybywa do Maryi, sytuacja jest inna. 

Maryja nie jest kobietą zamężną, cierpiącą na bezpłodność. Ona pragnie pozostać dziewicą. Właśnie to 

postanowienie zachowania dziewictwa wydaje się stanowić przeszkodę dla zapowiedzianego 

macierzyństwa.  

   

Na pierwszy rzut oka można by sądzić, że słowa Maryi mówią jedynie o Jej aktualnym stanie dziewictwa; 

Maryja stwierdzając, że ‘nie zna’ męża, mówi, że aktualnie jest dziewicą. Ale kontekst, w jakim zostaje 

zadane to pytanie (‘Jak się to stanie?’, i stwierdzenie: ‘Nie znam męża’) podkreśla tak aktualny stan 

dziewictwa Maryi, jak i Jej wolę pozostania dziewicą w przyszłości. Wyrażenie przez Nią użyte (z 

czasownikiem czasu teraźniejszym) znaczy, że Jej stan ma charakter trwały i pozostanie niezmieniony (por. 

Jan Paweł II, Audiencja generalna, Środa 24.07.1996).  

   

f. „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”. Wszechmocne działanie Boga weźmie Cię 

w opiekę (Ps 90,4), okryje Cię (Ps 139) i zamieszka w Tobie (Wj 40,35). Najpierw zstąpi na Ciebie Duch 

Święty. W twojej ludzkiej i dziewiczej istocie zostaniesz osłonięta „mocą Najwyższego”. Dzięki tej mocy i 

za przyczyną Ducha Świętego staniesz się Matką Syna Bożego (por. Jan Paweł II, Pompei - 21.10.1979).  

   

Słysząc to, Maryja musiała przyjąć prawdę o wiele trudniejszą do zrozumienia, aniżeli poczęcie dziecka 

przez kobietę długotrwale bezpłodną. Musiała uwierzyć w dziewicze macierzyństwo, w coś 

bezprecedensowego w dziejach całego Starego Testamentu.  

   

g. „Na to rzekła Maryja: ‘Oto [jestem] służebnicą Pańską, niech Mi się stanie zgodnie z twoim słowem!’ ” 

W tych słowach Maryja ujawniła swoją zasadniczą postawę życiową, swój akt wiary i miłości, swoje pełne 

oddanie się woli Bożej. Jej słowa są przeciwieństwem niewiary wyrażonej przez kapłana Zachariasza na 

wieść o narodzinach Jana Chrzciciela: „A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w 

którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie” (Łk 1,20).  

   

„Gdy nasz Pan Jezus Chrystus został poczęty w dziewiczym łonie Maryi za sprawą Ducha Świętego, Bóg 

zjednoczył się z naszym stworzonym człowieczeństwem, wchodząc w nową, trwałą relację z nami i 

zapoczątkowując nowe stworzenie. […] Maryja powiedziała: ‘Niech mi się stanie według słowa twego’. I 

Słowo Boga stało się ciałem” (Benedykt XVI, Nieszpory w bazylice Zwiastowania, Nazaret - 14 maja 

2009).  

   

Według apokryficznej Księgi Henocha słowiańskiego (z I wieku po Chr.), poczęcie Melchizedeka – 

podobnie jak poczęcie Jezusa - dokonało się za pośrednictwem Słowa Bożego (2 Henoch słow., 23).  
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W podobny sposób poczęcie Jezusa opisze później apokryficzna Ormiańska Ewangelia Dzieciństwa (z VI 

wieku po Chr.) w następujący sposób: „Słowo Boże wniknęło przez Jej ucho i wewnętrzna natura jej 

żywego ciała została uświęcona [...] Stała się ona świątynią, świętą, nieskalaną i miejscem przebywania 

bóstwa. W tej też chwili rozpoczął się błogosławiony stan świętej Dziewicy. Było to dnia 15 Nisan” 

(Ewangelia Dzieciństwa Ormiańska, V,9). Również Ojcowie Kościoła twierdzili „że Maryja poczęła za 

pośrednictwem ucha, czyli przez słuchanie. „Przez Jej posłuszeństwo Słowo weszło w Nią i w Niej stało się 

płodne”.  

   

To fiat Maryi wywarło ogromny wpływ na całą przyszłość rodzaju ludzkiego. Ono zmieniło obraz świata i 

otworzyło całemu światu drogę do szczęścia.  

   

2. OCHRONA LUDZKIEGO ŻYCIA  

   

a. Scena Zwiastowania Pańskiego zwraca naszą uwagę na kwestię życia poczętego pod sercem matki. Na to, 

że podobnie jak Jezus, także każde dziecko jeszcze nienarodzone już jest człowiekiem. W tej scenie Jezus 

utożsamia się z najmniejszymi: jakże więc „można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze 

nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek 

środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej 

podstawowe prawa” (Rzym, 26.01.1980).  

   

I nie jest to wyłącznie przekonanie teologii, ale jest to przede wszystkim doświadczenie nauki. 

„Współczesna biologia, szczególnie genetyka nie pozostawia wątpliwości co do człowieczeństwa ludzkiego 

embrionu. Podobnie czyni medycyna, korzystająca z metod leczenia dziecka w łonie matki oraz metod 

diagnozowania, ukazujących dziecko jeszcze przed narodzeniem. Ma ono w każdej komórce swojego 

organizmu własny, ludzki program genetyczny (rozwoju, wyglądu, cech osobowości, predyspozycji do 

niektórych chorób). (Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim w kwestii obrony życia 

nienarodzonego – 17.12.2003).  

   

b. Stąd bierze się ostrzeżenie przed zamachami na życie jeszcze nienarodzonych dzieci:„Wszelka istota 

ludzka uczył papież Pius XII - nawet dziecko w łonie swej matki, otrzymuje prawo do życia bezpośrednio 

od Boga, a nie od rodziców czy od jakiejś społeczności lub władzy ludzkiej. A więc żaden człowiek, żaden 

autorytet ludzki, żadna wiedza, żadne 'wskazania' medyczne, eugeniczne, społeczne, ekonomiczne, moralne 

nie dają należytego tytułu do rozporządzenia bezpośrednio i z rozmysłem niewinnym życiem ludzkim” (Pius 

XII).  

   

Podobnie jak życie Jezusa, tak też każde: „życie ludzkie – uczy encyklika Evangelium vitae - jest święte i 

nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. 

Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje 

swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec 
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dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już 

zapisane w księdze żywota” (EV, 61).  

   

c. W tym sensie, konkretnym krokiem w dobrym kierunku jest szlachetna inicjatywa obywatelska 

„Zatrzymaj aborcję”, która nam uświadamia, iż aborcyjne przepisy ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o 

planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, 

dyskryminują dzieci poczęte, u których zachodzi podejrzenie choroby lub ryzyko niepełnosprawności. Tę 

inicjatywę poparło 830 tys. obywateli.  

   

Wyrażam nadzieję, że władze państwowe - bez zbędnej zwłoki - podejmą działania mające na celu 

realizację zawartego w projekcie „Zatrzymaj aborcję” postulatu wyeliminowania z polskiego porządku 

prawnego możliwości pozbawienia życia nienarodzonego dziecka, u którego podejrzewane jest 

występowanie choroby lub niepełnosprawności.  

   

Usunięcie przesłanki eugenicznej pozwalającej na uśmiercenie dziecka w okresie prenatalnym będzie 

ważnym krokiem w kierunku zagwarantowania pełnej ochrony życia.  

   

d. Drugą konkretną inicjatywą jest wniosek złożony - przez posła Bartłomieja Wróblewskiego w imieniu 

107 posłów - dnia 27 października o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej, 

zawartej w ustawie antyaborcyjnej z 1993 roku. Wniosek ten ma charakter ściśle prawny i nie zawiera 

argumentów natury politycznej, obyczajowej czy religijnej.  

We wniosku tym poseł pyta o to, czy możliwość przerywania ciąży ze względu na chorobę dziecka – 

zapisana w ustawie z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży – jest zgodna z kilkoma artykułami Konstytucji RP.  

   

Chodzi o art. 30 (o przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka), art. 32 (o równym traktowaniu przez 

władze publiczne) i art. 38 (o gwarancjach prawnej ochrony życia każdego człowieka), a także art. 2, 

mówiący o tym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym 

zasady sprawiedliwości społecznej, a w szczególności przyporządkowaną tej zasadzie zasadą określoności 

przepisów prawa.  

   

Do rozpatrzenia wniosku został wyznaczony pełny skład Trybunału Konstytucyjnego.  

   

Dziękuję inicjatorom jednego i drugiego przedsięwzięcia. Dziękuję wszystkim, którzy się z tym działaniem 

solidaryzują i liczę na ducha sprawiedliwości naszego państwa.  

   



2026 
 

ZAKOŃCZENIE  

   

Gdy zaś o nas idzie, to pamiętajmy o tym, że Maryja uwierzyła, i wypełniło się w Niej to, w co wierzyła 

(por. Augustyn, Kazanie 215). Módlmy się więc do Pana o to, abyśmy tak jak Ona potrafili z żywą wiarą 

przyjąć w naszym sercu Słowo Boże i żyć nim wytrwale w praktyce.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Ty jesteś Mesjasz, 25.12.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Ty jesteś Mesjasz. Msza wigilijna (Katedra Poznańska - 25.12.2017).  

   

„Cicha noc, święta noc 

Pokój niesie ludziom wszem"  

   

W tę wielką i świętą Noc gromadzimy się w tej czcigodnej - ponad tysiącletniej - poznańskiej katedrze - 

podobnie jak wiele naszych sióstr i braci gromadzi się o północy na całym świecie - ponieważ w Betlejem: 

„Dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza" (Iz 9,5). „Naród 

kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami krainy mroków zabłysło światło" (Iz 

9,1). Narodził się Mesjasz.  

   

Aby Go dobrze zrozumieć, trzeba rozważyć trzy kwestie. Najpierw poznać starotestamentalny pierwowzór 

Mesjasza. Następnie, zrozumieć na czym polega różnica między pierwowzorem a rzeczywistym Mesjaszem. 

Na końcu, trzeba zapytać o zadania mesjańskie, jakie stoją dzisiaj przed uczniami Chrystusa.  

   

1. EZECHIASZ - PROTOTYP MESJASZA  

   

a. Najpierw kwestia pierwsza, czyli jak wyglądał starotestamentalny pierwowzór, prototyp Mesjasza? Bierze 

on swój początek z dziejów jego ojca, króla Jerozolimy Achaza. Prawdopodobnie ok. 735 roku przed 

Chrystusem - kiedy Jerozolima była oblegana przez wojska Damaszku i Samarii - prorok Izajasz przyniósł 

królowi Achazowi słowo od Boga: „Uważaj, bądź spokojny, nie bój się!... Niech twoje serce nie słabnie z 

powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Resina, Aramejczyków i 

syna Remaliasza: [...] Tak mówi Pan Bóg: Nic z tego - nie stanie się tak!" (Iz 7,4.7). Twoi wrogowie nie 

zwyciężą.  

   

Te słowa prorocze nie uśmierzyły wcale lęku króla Achaza. Oblegany i nękany przez dwóch wrogów, 

wysłał zrezygnowany posłów do trzeciej siły, czyli do króla Asyrii z wieścią: „Jestem twoim sługą..." (2 Krl 

16,7). Żaden władca nie postąpiłby inaczej. Państwu judzkiemu zagrażało przecież śmiertelne 

niebezpieczeństwo, dlatego Achaz zwrócił się o pomoc do jeszcze silniejszego imperium asyryjskiego. 

Podczas gdy prorok Izajasz oferował królowi tylko słowa, to Asyria była wyposażona w ogromną armię. 

Poleganie bardziej na Bogu niż na wojsku oznaczałoby postawienie wiary ponad polityczny rozsądek. A 
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trzeba tu dodać, że nie chodziło wcale o wiarę będącą przewodnikiem w życiu osobistym. Prorokowi 

chodziło o to, aby wiara stała się przewodnikiem w funkcjonowaniu społeczeństwa. Król Achaz nie wierzył 

w taką możliwość, dlatego odmawia skierowaniu do Boga prośby o znak. Achaz uznał za bardziej celowe 

zostać sługą widzialnego króla, niż sługą niewidzialnego Boga (por. Abraham Joshua Heschel, Prorocy, 

Kraków 2014, 128).  

   

Izajasz - rozczarowany odmową ze strony króla Achaza - wypowie słynne proroctwo: „Dlatego Pan sam da 

wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7,14). „I wyrośnie 

różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni" (Iz 11,1). „Albowiem Dziecię nam się narodziło, 

Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza" (Iz 9,5). Te trzy zdania proroka Izajasza - 

pochodzące z VIII wieku przed Chrystusem - zapowiadają narodziny Ezechiasza, syna króla Judy Achaza.  

   

Matka przyszłego Pomazańca, czyli małżonka królewska została przez proroka nazwana - według 

hebrajskiego tekstu proroctwa - 'almah, czyli „młoda dziewczyną, młoda kobietą". Grecka Septuaginta 

przetłumaczy to słowo przez grecki termin parthenos, który znaczy „dziewica". To słowo nie potrzebowało 

od samego początku być zapowiedzią dziewiczych narodzin Ezechiasza. Tak się jednak stanie przy 

narodzinach Jezusa.  

   

„Zanim Chłopiec będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro, zostanie opuszczona kraina, której dwóch 

królów ty się uląkłeś", tzn. zanim chłopiec będzie umiał wybierać między dobrem a złem, tj. zanim osiągnie 

wiek używania rozumu, nastąpi upadek królestwa Damaszku i Samarii.  

   

b. Ezechiasz, przyszły Pomazaniec, przyszły Mesjasz - przygotowany do swoich przyszłych rządów i pełen 

Ducha Bożego - zaprowadzi w Judzie idealne królestwo.  

   

„Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek;  

raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok.  

Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego.  

Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi" (Iz 11,3-5).  

Jego sprawiedliwe rządy wprowadzą w Judzie pokój mesjański. Sprzeczne instynkty w sercu człowieku 

zostaną spacyfikowane a zewnętrzne siły społeczne walczące ze sobą nawzajem zapragną zgody. Ludzie 

„swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy" (1,4). Narodzi się idealne państwo 

mesjańskie:  

   

„Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą,  

cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał" (Iz 11,6).  

Te poetyckie metafory wyrażają nadzieję na pokój mesjański. Wyrażają nadzieję na nowy raj. Wymienione 

przez proroka zwierzęta tworzą pary, które łączy wspólna zasada: zwierzę domowe jest ukazane wraz ze 



2028 
 

zwierzęciem dzikim. W czasach mesjańskich wszelkie stworzenie pojedna się ze sobą. Nie będzie niezgody, 

która rodzi ból, cierpienie i śmierć. Niemowlę będzie igrać na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do 

kryjówki żmii, czyli nastąpi ostateczne pojednanie pomiędzy potomstwem człowieka a potomstwem węża. 

Raz na zawsze zostanie usunięta niezgoda, która od czasów wygnania z raju była przyczyną śmierci i 

cierpienia (Rdz 3,15).  

   

Oczywiście, taką sytuację - czyli „nową ziemię i nowe niebo" - może stworzyć tylko Bóg. Ziemski Mesjasz 

- poddany woli Bożej - może jednak przygotować warunki do powstania takiego stanu w człowieku i 

państwie. Może przygotować panowanie pokoju. Hebrajskie słowo pokój, tj. „szalom" zawiera w sobie 

rzeczywistość pojednania, harmonii, wspólnoty, radości, wolności, integralności, sprawiedliwości i prawdy. 

„Szalom" panuje na świecie wtedy, gdy uporządkowane są wszelkie wzajemne relacje między Bogiem a 

człowiekiem oraz między ludźmi. „W słowie szalom zbiega się historia zbawienia i dzieje powszechne, 

spina ono jakby klamrą królestwo Boże i świat" (Franz Mussner).  

   

2. JEZUS - PRAWDZIWY MESJASZ  

   

Starotestamentalny pierwowzór, model Mesjasza, jakim był Ezechiasz, znajdzie swoje doskonałe 

wypełnienie i udoskonalenie, gdy pojawi się „Jezus, zwany Chrystusem" (Mt 1,16), czyli „Mesjaszem". 

Należy przy tym pamiętać, że Jezus nie był zwykłą kopią pierwowzoru, ale jego niesłychanym 

rozwinięciem. Jezus bowiem objawi się jako Mesjasz - nie tak jak Ezechiasz - po to, aby objąć władzę w 

sensie doczesnym i politycznym, ale w sensie duchowym.  

   

a. Tę prawdę o Jezusie będącym Mesjaszem ogłosił już anioł betlejemskim pasterzom: „Dziś w mieście 

Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan" (Łk 2,11). Namaszczenie tego nowego 

Mesjasza Duchem Świętym nastąpiło już w momencie jego poczęcia. Na to zresztą wskazuje samo Jego 

imię, „ponieważ w imieniu Chrystusa kryje się Ten, który namaścił, Ten, który został namaszczony, i samo 

namaszczenie, którym został namaszczony. Tym, który namaścił, jest Ojciec; Tym, który został 

namaszczony, jest Syn; a został namaszczony w Duchu, który jest Namaszczeniem" (Św. Ireneusz, Adversus 

haereses, III, 18, 3). Owo mesjańskie namaszczenie Jezusa objawiło się potem w pełni wobec ludzi podczas 

chrztu, kiedy to „Bóg namaścił [Go] Duchem Świętym i mocą" (Dz 10, 38),  

   

Odtąd cała mesjańska działalność Jezusa będzie wprowadzaniem Królestwa Bożego na ziemi, królestwa 

sprawiedliwości, miłości i pokoju. Będzie wprowadzaniem Bożego pokoju na ziemi. Na to zwracał uwagę 

sam Jezus, mówiąc tak o aspekcie wewnętrznym jak i zewnętrznym przemiany, jakiej dokonuje pośród 

ludzi: „niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli 

zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię" (Łk 7,22; por. Mt 11,5). W sposób najbardziej zwięzły 

streścił to mesjańskie działanie Jezusa św. Paweł w słowach: „On bowiem jest naszym pokojem" (Ef 2,14). 

On w pełni zrealizował - pośród tych, którzy są mu posłuszni - pokój zapowiadany przez Izajasza:  

 

„Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,...  

Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie,  

dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii...," (Iz 11,6.8).  
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b. Także Piotr dostrzega w Jezusie Mesjasza i mówi: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego" (Mt 16,16). 

Jezus przyjął ten tytuł, do którego miał prawo (J 4,25-26; 11,27), lecz nie bez pewnej rezerwy, ponieważ ten 

tytuł był rozumiany przez część Jemu współczesnych na sposób polityczny (J 6,15; Łk 24,21; (Mt 22, 41-

46). Gdy np. niewidomy żebrak, Bartymeusz, wzywając Jego pomocy, woła: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj 

się nade mną!" (Mk 10,47), Jezus zadaje swoim rozmówcom pytanie: „'Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest 

synem?' Odpowiedzieli Mu: ‘Dawida'. Wtedy rzekł do nich: ‘Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha 

może nazywać go Panem, gdy mówi: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich 

nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być [tylko] jego synem?' " 

(Mt 22,42-45). On nie jest - jak Ezechiasz - tylko człowiekiem. Nie interesuje Go doczesne królowanie.  

Tak więc Jezus wskazuje jednoznacznie na niewystarczający sposób pojmowania Mesjasza, ograniczony do 

samych tylko ziemskich aspiracji Izraela, związanych z doczesnym dziedzictwem Dawida. Niemniej jednak 

On nie odrzuca tej tradycji, ale uzupełnia ją w takim sensie, jaki ujawni się dopiero podczas Jego Paschy. 

Gdy Piłat zapyta Go: „Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?" Jezus odpowie: „Królestwo moje nie jest z tego 

świata" (J 18,36). W tych jednoznacznych słowach Jezus wyraźnie stwierdza, że jego działalność nie ma 

charakteru politycznego. 

Dopiero jeden z dwóch złoczyńców - ukrzyżowanych wraz z Jezusem - zlokalizuje poprawnie miejsce 

prawdziwego królestwa Jezusa-Mesjasza: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa" 

(Łk 23,42). Jezus odpowiada: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju" (Łk 23,43) (Jan 

Paweł II, Jezus Chrystus - Mesjasz "Król", Katecheza - 11.2.1987).  

   

3. MESJAŃSKIE ZADANIA CHRZEŚCIJANINA  

   

Chrześcijanie świeccy - będąc uczniami Jezusa, „Księcia Pokoju"- są wezwani do realizacji mesjańskiego 

zadania budowania pokoju tak w swoim wnętrzu jak i na zewnątrz siebie, „stawszy się na swój sposób 

uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego" (Konstytucja dogmatyczna 

o Kościele, 31).  

   

a. Pokój wewnętrzny, spokój sumienia, rozpoczyna się od usunięcia grzechu ze swego serca. Tego człowiek 

nie jest zdolny osiągnąć swoimi własnymi siłami. Uczynił to Chrystus, usuwając główną przyczynę 

wewnętrznego niepokoju, jaką jest grzech. To On wziął grzechy całego świata na siebie, „złożył Bogu godne 

zadośćuczynienie za nie, stworzył bezcenny skarb swoich zasług, a po Zmartwychwstaniu stosuje te zasługi 

do poszczególnych dusz przez ustanowienie Sakramentu Pokuty, w którym kontynuuje się dzieło Odkupienia 

i będzie się kontynuowało aż do skończenia świata. To jest jedno z największych dzieł miłosierdzia Bożego" 

(bł. ks. Michał Sopoćko, Rozważania o Miłosierdziu Bożym).  

   

Pokój zewnętrzny z kolei, pokój z bliźnimi i całym stworzeniem jest osiągalny - z Bożą pomocą - tylko 

wtedy, gdy buduje się go w oparciu o zasadę prawdy, wolności, miłości i sprawiedliwości. Bez prawdy o 

człowieku - wpisanej przez Stwórcę w jego serce - wolność i miłość ulegają osłabieniu a wymiar 

sprawiedliwości traci swoją podstawę.  

   



2030 
 

b. W tę kwestię zewnętrznego pokoju szczególnie wyraźnie wpisuje się dzisiaj kwestia uchodźców, do 

której nawiązuje papież Franciszek w swoim orędziu na 51. Światowy Dzień Pokoju.  

   

Pokój - mówi papież - który aniołowie ogłosili pasterzom w noc Narodzenia Pańskiego jest głębokim 

pragnieniem wszystkich ludzi i wszystkich narodów, szczególnie tych, którzy najbardziej cierpią z powodu 

jego braku. Pośród tych ludzi znajduje się 22,5 miliona uchodźców, którzy uciekają od wojen i głodu lub są 

zmuszeni opuścić swoją ziemię z powodu dyskryminacji, prześladowań, ubóstwa i degradacji środowiska. 

Którzy opuszczają swoją ojczyznę w związku z zagrożeniem jej życia, zdrowia lub wolności. Którzy 

szukają miejsca, gdzie mogliby żyć w pokoju i aby je znaleźć, gotowi są ryzykować życie w podróży, która 

w wielu przypadkach jest długa i niebezpieczna. Gotowi są znosić trudy i cierpienia, pokonywać druty 

kolczaste i mury wzniesione po to, aby trzymać ich z dala od tego celu.  

   

Oczywiście rządy mają prawo do podjęcia działań przeciwko nielegalnej emigracji, przy poszanowaniu 

praw człowieka. Należy jednocześnie pamiętać o podstawowej różnicy jaka zachodzi pomiędzy uchodźcami 

- którzy uciekają z kraju z przyczyn politycznych, religijnych, etnicznych lub innych form prześladowania 

czy wojen - a osobami, które po prostu szukają nielegalnego wejścia do kraju i tymi którzy wyjeżdżają tylko 

po to, aby polepszyć swoją sytuację materialną (por. Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo 

przesiedlonych. Wytyczne Duszpasterskie. Papieska Rada do spraw duszpasterstwa migrantów i 

podróżujących - Papieska Rada Cor unum, 57).  

   

Zaprowadzenie pokoju jest uzależnione głównie od wspólnego uznania tego, że w Bogu jesteśmy jedną 

rodziną ludzką. „Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim [...] z jednego [człowieka] wywiódł cały 

rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi" (Dz 17,24.26). Podkreślił to apostoł Paweł 

mówiąc o tym, iż cały rodzaj ludzki ma swój początek w Bogu: „Jesteśmy bowiem z Jego rodu" (Dz 17,28). 

Mądrość wiary umacnia w nas przekonanie, że wszyscy należymy do „jednej rodziny - zarówno migranci, 

jak społeczności lokalne, które ich przyjmują i wszyscy mamy takie samo prawo do korzystania z dóbr 

ziemi, których przeznaczenie jest powszechne. Solidarność i dzielenie się są oparte właśnie na tej podstawie. 

Z tego rodzi się miłość, która każe nam odczuwać potrzeby innych jak swoje własne, dzielić się z innymi 

swoimi dobrami i starać się także o to, aby coraz bardziej rozszerzała się w świecie komunia wartości 

duchowych (por. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju - 1.01.2013).  

   

Na marginesie pozwolę sobie podzielić się zaskoczeniem, jakiego doznałem po ostatnim spotkaniu Rady 

Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) w Luksemburgu, gdy mój włoski rozmówca stwierdził, że 

pierwszy raz słyszy o dwóch milionach obywateli Ukrainy, którzy w 2017 pracują w Polsce. O tym, że w 

końcu 2018 roku ich liczba sięgnie 3 milionów osób. On sam stan niewiedzy Zachodu o tym fakcie 

tłumaczył sobie oportunizmem Unii, która pragnie milczenia o wojnie na Ukrainie, nie chcąc drażnić Rosji.  

   

W każdym jednak razie, w podejmowaniu problemu uchodźców i ubiegających się o azyl najważniejszym 

punktem odniesienia nie może być bezpieczeństwo narodowe, lecz jedynie człowiek. „Zasada centralnego 

miejsca osoby ludzkiej [...] zobowiązuje nas do przedkładania zawsze bezpieczeństwa osobistego ponad 

bezpieczeństwo narodowe".  
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W tym miejscu nie od rzeczy będzie przypomnienie sceny sądu ostatecznego: „Wtedy odezwie się i do tych 

po lewej stronie: ‘Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie 

przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście 

Mnie'. Wówczas zapytają i ci: ‘Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, 

albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?' Wtedy odpowie im: ‘Zaprawdę, 

powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie 

uczynili' " (Mt 25,41-45).  

   

c. Danie osobom ubiegającym się o azyl, uchodźcom, migrantom i ofiarom handlu ludźmi szansy na 

znalezienie pokoju którego poszukują - mówi papież Franciszek - wymaga strategii, która połączy w sobie 

cztery działania: przyjmowanie, chronienie, promowanie i integrowanie.  

   

„Przyjmowanie" zwraca uwagę na konieczność rozszerzania możliwości legalnego wjazdu, aby nie odsyłać 

uchodźców i migrantów do miejsc, gdzie czekają ich prześladowania i przemoc oraz równoważenia troski o 

bezpieczeństwo narodowe z ochroną podstawowych praw człowieka. Pismo Święte przypomina: „Nie 

zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę".  

   

„Chronienie" przypomina z kolei o obowiązku uznania i ochrony nienaruszalnej godności tych, którzy 

uciekają z powodu realnego zagrożenia, w poszukiwaniu schronienia i bezpieczeństwa, aby zapobiegać ich 

wykorzystywaniu. Myślę tu szczególnie o kobietach i dzieciach, znajdujących się w sytuacjach, w których 

bardziej wystawione są na zagrożenia i nadużycia, prowadzące nawet do ich zniewolenia. Bóg nikogo nie 

dyskryminuje: „Pan strzeże przychodniów, chroni sierotę i wdowę".  

   

„Promowanie" odnosi się do wspierania integralnego rozwoju ludzkiego migrantów i uchodźców. Pośród 

wielu narzędzi, które mogą pomóc w realizacji tego zadania, pragnę uwydatnić znaczenie, jakie ma 

zapewnienie dzieciom i młodym ludziom dostępu do wszystkich poziomów edukacji - dzięki temu nie tylko 

będą mogli oni rozwijać i wykorzystywać swoje zdolności, ale będą również lepiej umieli wychodzić na 

spotkanie innym, kultywując ducha dialogu, a nie zamknięcia czy konfrontacji. Biblia uczy, że Bóg „miłuje 

cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia"; dlatego napomina: „Wy także miłujcie cudzoziemca, bo 

sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej".  

   

„Integrowanie" zaś oznacza umożliwianie uchodźcom i migrantom pełnego uczestnictwa w życiu 

społeczeństwa, które ich przyjmuje, w dynamice wzajemnego wzbogacania oraz owocnej współpracy w 

promowaniu integralnego rozwoju ludzkiego lokalnych społeczności. Jak pisze św. Paweł: „nie jesteście już 

obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga" (por. Papież 

Franciszek, Orędzie na 51. Światowy Dzień Pokoju - 1.01.2018).  

   

ZAKOŃCZENIE  
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Na koniec więc, prośmy narodzonego w Betlejem Zbawiciela o pokój. Niech On sam usunie z ludzkich serc 

wszystko, co może ten pokój naruszyć. Niech uczyni wszystkich świadkami prawdy, sprawiedliwości i 

miłości braterskiej. Wreszcie niech nakłoni wolę wszystkich ludzi do przebaczenia tym, którzy wyrządzili 

nam krzywdę. Niech pod Jego przewodnictwem wszystkie narody połączy więź braterstwa i niech w naszej 

Ojczyźnie panuje tak bardzo upragniony pokój (por. Pacem in terris, 171).  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Rok 2017 w Kościele, 31.12.2017  

Abp Stanisław Gądecki. Rok 2017 w Kościele (Katedra Poznańska - 31.12.2017)  

   

Podczas dziękczynnej Eucharystii na zakończenie Roku Pańskiego 2017 - bardziej niż kiedykolwiek indziej 

- zastanawiamy się nad czasem przeszłym, który już minął i czasem przyszłym, jaki nas - być może - 

oczekuje.  

   

Nasze słowo „czas" Biblia grecka tłumaczy przez dwa słowa: „chronos" i „kairos". Każde z tych słów 

posiada inne znaczenie. Chronos to ciąg umykających chwil, to nieustanne przemijanie. Trafnie opisują go 

słowa apostoła Pawła: „przemija postać tego świata" (1Kor 7,31). „Wszystko ma swój czas (chronos), i jest 

wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem (Koh 3,1). Ten „czas zegarowy" przemija nie 

oglądając się na człowieka.  

   

Ale w Piśmie Świętym - oprócz wzmianek o czasie chronologicznym - jest też obecne pojęcie innego 

rodzaju czasu zwanego po grecku „kairos". To słowo oznacza „właściwy moment", „chwila łaski". To 

zwrotny moment życiowy, w którym człowiek jest zmuszony do podjęcia rozstrzygającej decyzji, która 

radykalnie odwraca dotychczasowy bieg zdarzeń. W Nowym Testamencie pierwszy „kairos" to chwila 

przyjścia Chrystusa na ziemię, drugi „kairos", to moment, kiedy Zbawiciel przyjdzie ponownie na sąd. 

Między tymi dwoma „czasami" rozgrywa się „kairos" Kościoła.  

   

Podczas dzisiejszej Mszy świętej dobrze jest spojrzeć na miniony w tym roku 2017 czas, zastanawiając się 

tak nad jego chronologicznym, jak i nad zbawczym jego wymiarem. Najprościej spojrzeć na miniony rok z 

perspektywy trzech głównych nurtów życia Kościoła: dziełu nauczania, uświęcania i służby.  

   

1. NAUCZANIE  

   

W nurcie nauczania w mijającym roku po raz pierwszy obchodziliśmy Narodowy Dzień Czytania Pisma 

Świętego (30.04). Wierni w niektórych parafiach otrzymali „Chleb życia", czyli pojedyncze fragmenty 

„Listu do Galatów" na karteczkach, aby mogli je zabrać do domu, odszukać zaznaczony tekst w swoim 

Piśmie Świętym, uważnie przeczytać i rozważyć w kontekście swego powołania i aktualnej sytuacji 

życiowej. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma za zadanie ukazywać Pismo Święte jako kod 
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kulturowy Polski i Europy, pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego czytania Biblii, ukierunkowywać 

modlitwę i medytację wiernych na konkretną księgę Pisma Świętego.  

   

Począwszy od 26 listopada na Jasnej Górze obradował IV Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji na 

temat przygotowania do bierzmowania. W czterodniowym spotkaniu uczestniczyło ponad 700 duszpasterzy, 

animatorów i członków wspólnot. Zastanawiano się tam, jak skuteczniej wychodzić na spotkanie młodym 

ludziom. Z badań przeprowadzonych na ten temat w Krakowie wynika, że pokolenie gimnazjalistów w 

dużej liczbie pragnie się angażować w Kościół, ale na ogół nie widzą dla siebie miejsca w Kościele. Nie 

widzą konkretnego zaproszenia.  

   

Ponad tysiąc osób uczestniczyło w Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim, zorganizowanym na 

Politechnice Poznańskiej pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" (23.09). Słowa te stanowią 

motto pierwszego etapu dwuletniego (2017-2019) ogólnopolskiego programu duszpasterskiego, którego 

głównym celem jest pogłębienie wiedzy o bierzmowaniu, nie tylko wśród kandydatów do tego sakramentu, 

ale u wszystkich ochrzczonych.  

   

Dwudniowe obrady Konferencji Episkopatu Polski toczyły się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (13-

14.10) z racji rozpoczynającego się roku obchodów 100-lecia działalności tejże uczelni. W roku 2018 

bowiem przypada 100. rocznica powstania Uniwersytetu Lubelskiego, przemianowanego w 1928 r. na 

Katolicki Uniwersytet Lubelski i od 2005 roku noszącego imię św. Jana Pawła II. Celem powstającej 

uczelni jest kształcenie i wychowywanie przyszłej inteligencji katolickiej. Dewizą tego uniwersytetu stało 

się zawołanie Deo et Patriae - Bogu i Ojczyźnie.  

   

Dnia 28 kwietnia Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła dokument pt.: „Chrześcijański kształt 

patriotyzmu". Czytamy w nim, że „Miłość do własnej ojczyzny nigdy nie może być usprawiedliwieniem dla 

pogardy, agresji oraz przemocy". W dokumencie - przygotowanym przez Radę ds. Społecznych KEP - 

biskupi apelują o dobrze znany z historii Polski „patriotyzm otwarty na solidarną współpracę z innymi 

narodami i oparty na szacunku dla innych kultur i języków". Podczas prezentacji tego dokumentu 

podkreśliłem, że patriotyzm to nic innego jak rozumna miłość ojczyzny. Przestrzegałem też przed 

stawianiem miłości do ojczyzny ponad miłością do Boga. Ostatnio wydana książka biskupa 

stanisławowskiego, błogosławionego Grzegorza Chomyszyna, „Dwa królestwa", jest świetną ilustracją, ile 

kosztowała tego człowieka walka przeciwko niezdrowemu nacjonalizmowi o zachowanie właściwych relacji 

w tym względzie.  

   

Podczas Konferencji Episkopatu w dniach 6-7 czerwca został przyjęty List biskupów z okazji 100-lecia 

Rycerstwa Niepokalanej. Założenie Rycerstwa Niepokalanej wynikało przede wszystkim z pragnienia 

ratowania dusz i z potrzeby czasu. Ruch ten był otwarty na wszystkich: na świeckich i na duchownych, na 

dzieci, młodzież i dorosłych. Również dziś celem Rycerstwa jest wypełnianie misji Kościoła, którą jest 

wezwanie do nawrócenia wszystkich grzeszników oraz ich uświęcenie. Rycerze Niepokalanej realizują to 

m.in. poprzez całkowite oddanie się Maryi za „narzędzie w Jej niepokalanych rękach".  
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Dnia 13 grudnia - w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego - wystosowałem Apel O wzajemny szacunek i 

kulturę w debacie publicznej: „Zawsze kiedy brat występował przeciw bratu, a Polak przeciw Polakowi, 

cierpiała na tym nasza jedność i nasza niepodległość".  

   

Prezydium KEP wydało list z okazji 75. rocznicy śmierci Edyty Stein. „Europa chce zapomnieć o 

chrześcijańskich korzeniach; głosi się prawo do eutanazji czy też prawo kobiet do zabijania własnych 

nienarodzonych dzieci, podważa się instytucję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, promuje się 

ideologię gender. Tragiczny staje się świat, który odrzuca Boga" - czytamy w tym dokumencie.  

   

6 października w Belwederze miała miejsce konferencja naukowa upamiętniająca osobę księdza 

arcybiskupa Antoniego Baraniaka, który należy do panteonu żołnierzy niezłomnych Kościoła. Po 

konferencji zaprezentowano najnowszy album IPN o torturowanym przez komunistów arcybiskupie. 

 

Najbardziej przekonującym świadectwem nauczania Kościoła w mijającym roku stała się śmierć Heleny 

Kmieć. Działała ona w duszpasterstwie akademickim w Gliwicach. Organizowała m. in. półkolonie dla 

dzieci przy parafiach księży salwatorianów w Galgahévíz na Węgrzech oraz w rumuńskiej Timiszoarze. W 

2013 uczestniczyła w misji w Zambii, pracując z dziećmi i młodzieżą w ośrodku w Lusace i w centrum 

młodzieżowym w Chamulimbie. 8 stycznia 2017 wyjechała jako wolontariuszka misyjna do Boliwii, gdzie 

pragnęła pomagać siostrom służebniczkom dębickim w prowadzonej przez nie ochronce dla dzieci w 

Cochabamba. Zginęła 24/25 stycznia 2017 w wyniku napadu na ochronkę.  

   

2. UŚWIĘCENIE  

   

Drugi nurt życia Kościoła to dzieło uświęcenia, mocno związane z liturgią. W tym nurcie - od 25 grudnia 

2016 do 25 grudnia 2017 - trwał w Kościele katolickim w Polsce Rok świętego Brata Alberta. Wielkość 

Brata Alberta wyraziła się w tym, że potrafił on poruszyć innych, aby nie pozostawali obojętni na los 

najbardziej opuszczonych, potrafił wyzwolić ludzką solidarność i dobroczynność. Brat Albert jest dla 

naszych współczesnych świadkiem niesienia Ewangelii ubogim. Potrzeba nam wciąż takich świadków, aby 

nasze serca były ciągle wrażliwe na niezliczone ludzkie biedy. Abyśmy w naszym postępowaniu byli 

nieustannie inspirowani „wyobraźnią miłosierdzia".  

   

Dnia 26 sierpnia na Jasnej Górze miały miejsce główne uroczystości jubileuszu 300-lecia koronacji 

cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, zamykające cały rok przygotowań. W ramach 

przygotowania do jubileuszu OO. Paulini stworzyli dzieło zwane „Jesteśmy żywą koroną Maryi", które 

zachęcało do ukoronowania Maryi naszym ewangelicznym sposobem życia. Zachęcało do złożenia Maryi 

duchowych darów, będących świadectwem przemiany i odważnego kształtowania naszego codziennego 

życia według zasad Ewangelii.  

   

Z kolei dnia 2 września odbyły się uroczystości 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. 

Matka Boża objawiła się tam dwóm dziewczynkom, przemawiając do nich po polsku i polecając 

odmawianie modlitwy różańcowej 40 lat wcześniej przed objawieniami fatimskimi. Objawienia 
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gietrzwałdzkie stały się początkiem przebudzenia świadomości narodowej miejscowych Warmiaków w 

zaborze pruskim. Objawienia te - jako jedyne w Polsce - zostały uznane przez Kościół katolicki. 50 lat temu 

- podczas koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej ksiądz kardynał Stefan Wyszyński mówił: „Jakaż 

to siła jednocząca, a przy tym pełna pokoju. Niesie radość, wnosi spokój w duszę [...]. Aż cieszyć się trzeba, 

że w Polsce działa taka siła, która bez gwałtu i przemocy wszystko uspokaja, jednoczy, raduje. Jak trzeba z 

tej siły korzystać".  

   

Dnia 6 czerwca Kościół w Polsce obchodził 100. lecie objawień fatimskich. Podczas tych objawień Maryja 

prosiła: „Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny" (13.05.1917). 

Fatimska Pani ostrzegła, że jeżeli ludzie nie odpowiedzą na Jej wezwanie, wówczas Rosja „rozsieje swoje 

błędy po całym świecie, doprowadzając do wojen i prześladowań Kościoła" (13.07.1917). W końcu jednak 

Matka Boża zapowiedziała: „Moje Niepokalane Serce zwycięży". Misja Fatimy nie jest zakończona. Bóg 

nadal poszukuje ludzi gotowych ofiarować siebie za innych, aby ratować świat. W roku 100. rocznicy 

objawień fatimskich biskupi ponowili Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Uroczystość ta miała miejsce w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem 

(6.06). Odnowienie tego Aktu w parafiach miało miejsce dnia 8 września.  

   

O pokój wewnątrz naszej ojczyzny i poza jej granicami modliły się ok. 2 miliony Polaków w ramach 

„Różańca do granic" (7.10). W 22 diecezjach wyznaczono 320 kościołów stacyjnych i 4 tys. stref wzdłuż 

granic, a ponadto kaplice na lotniskach. Inicjatywa ta wyrosła z przekonania, że różaniec jest potężną bronią 

w walce ze złem, tak silną, że nieraz potrafi zmienić bieg historii, czego dowiodła np. historia Austrii. 

Różaniec może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale również otworzyć serca naszych rodaków na działanie 

łaski Bożej.  

   

W ramach tego samego nurtu uświęcania należy też umieścić 21. spotkanie pod Bramą Rybą na Lednicy 

(3.05). Tysiące młodych z różnych zakątków Polski zgromadziło się tam, rozważając słowa: „Idź i kochaj". 

Hasło to zostało zaczerpnięte z tekstów O. Jana Góry, którzy przekonywał, że przyszłość należy do tych, 

którzy potrafią innym dawać nadzieję. Skrócone do tych dwóch prostych słów przesłanie Lednicy 2017 

nawiązało słów papieża Franciszka, który zachęcał podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie do 

powstania „z kanapy". Spotkanie lednickie było formą dziękczynienia za ŚDM w Polsce. 

   

3. SŁUŻBA  

   

Trzeci nurt życia Kościoła to służba. Tutaj należy najpierw wymienić inicjatywę ustawodawczą Komitetu 

Obywatelskiego „Zatrzymaj aborcję". Przedstawiciele tego komitetu złożyli w biurze podawczym Sejmu RP 

obywatelski projekt ustawy wykreślającej dotychczasową przesłankę eugeniczną, która umożliwiała zabicie 

dziecka ze względu na podejrzenie go o niepełnosprawności bądź choroby (30.11). W 2015 roku z tej 

właśnie przyczyny zabito w Polsce legalnie ok. 1000 dzieci. Aborcje eugeniczne są najbardziej brutalne ze 

wszystkich aborcji - wykonywane na dużych i znacznie rozwiniętych dzieciach - w 4, 5 i 6 miesiącu ciąży 

(wcześniej trudno o diagnozę!), bez podania dziecku znieczulenia. Zgodnie z obowiązującym dziś prawem 

aborcji dokonuje się nie tylko dzieciach z zespołem Downa i Turnera, ale także na dzieciach 

niepełnosprawnych fizycznie oraz z pochopnie postawioną diagnozą. Pod projektem zebrano ponad 830 tys. 

podpisów - najwięcej spośród wszystkich dotychczasowych akcji na rzecz życia.  
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Od 2020 - dzięki inicjatywie „Solidarności" - ma obowiązywać zakaz handlu w niedziele. Sejm 

zadecydował, że do tego czasu będą obowiązywać stopniowe ograniczenia: od 1 marca 2018 roku będą dwie 

niedziele handlowe w miesiącu; a w 2019 r. handlowa będzie ostatnia niedziela każdego miesiąca. 

Stworzone zostały przesłanki ku temu, aby Polacy mieli świąteczny czas na budowanie lepszych relacji 

między sobą.  

   

Pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją" obchodzono w tym roku XVII Dzień Papieski (8.10). We 

wszystkich polskich diecezjach oraz w środowiskach polonijnych poza krajem przygotowano wiele 

duchowych i kulturalnych wydarzeń, przypomniano nauczanie św. Jana Pawła II. Przeprowadzono również 

kwestę na stypendia dla uzdolnionej młodzieży, podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia". 

Obecnie Fundacja ta ma pod opieką 2,3 tys. stypendystów.  

   

24 września Mszą świętą dziękczynną w archikatedrze warszawskiej zakończył się Narodowy Kongresy 

Trzeźwości. W kilkudniowych obradach na UKSW uczestniczyli eksperci ds. uzależnień, parlamentarzyści, 

duchowni i propagatorzy abstynencji. Zwrócono tam uwagę na to, iż trzeźwość jest jednym z niezbędnych 

fundamentów życia osobistego, rodzinnego i narodowego. Jedynie ludzie trzeźwi mogą realizować swoje 

najpiękniejsze marzenia o miłości i radości, o życiu w harmonii z Bogiem i ludźmi, o założeniu trwałej i 

szczęśliwej rodziny, czy też o życiu kapłańskim lub zakonnym. Jedynie ludzie trzeźwi są w stanie żyć w 

wolności dzieci Bożych, w wolności do dobra i do stawania się świętymi. „Prosimy zwłaszcza o wzmożoną 

modlitwę o trzeźwość, a także aktywizację grup i środowisk troszczących się o wychowanie dzieci i 

młodzieży w abstynencji, o porzucenie pijaństwa oraz o duchowe wspieranie osób wychodzących z 

alkoholizmu i ich współcierpiących rodzin" - zaapelowali uczestnicy Kongresu. Zaproponowali też 

konkretne rozwiązania prawne, służące tej sprawie.  

   

Ojciec Święty Franciszek - w liście apostolskim „Misericordia et misera" - na zakończenie Roku 

Miłosierdzia ustanowił Światowy Dzień Ubogich, który będziemy obchodzić w całym Kościele każdego 

roku w 33. Niedzielę Zwykłą. W tym roku kapłani, wierni zaangażowani w działania pomocowe, i 

potrzebujący gromadzili się na wspólnej modlitwie, posiłkach i rozmowach. Odbyły się też kwesty, 

spotkania ewangelizacyjne i wydarzenia kulturalne (19.11). 

 

Caritas Polska przekazała pieniądze, materiały budowlane, sprzęt porządkujący, żywność i wodę pitną na 

rzecz poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach. Było to możliwe tylko dzięki ofiarności darczyńców.  

 

Gdy idzie o pomoc ofiarom konfliktów wojennych poza granicami naszej ojczyzny to Caritas Polska - 

dzięki programowi „Rodzina Rodzinie" - objęła opieką ok. 9 tys. syryjskich rodzin, na łączną sumę ponad 

30 mln zł. osobiście przekazałem w Budapeszcie na rzecz Caritas Libanu 100 tys euro poszkodowanym. Jest 

to wspólna inicjatywa Episkopatu Polski i czterech innych krajów Europy środkowowschodniej, które 

łącznie przeznaczyły na ten cel 450 tys. euro. 

Dnia 21 października - franciszkanka misjonarka Maryi, siostra Urszula Brzonkalik pracująca w Aleppo w 

Syrii - otrzymała nagrodę „Ubi Caritas". Jej zgromadzenie niesie wsparcie mieszkańcom Aleppo, prowadząc 

m.in. kuchnie żywiące dziennie ok. 8 tys. osób i angażując się w realizacje program „Rodzina Rodzinie". 

jest to osobiste świadectwo służby, które bardziej przekonuje, niż pieniądze.  
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ZAKOŃCZENIE  

   

Tak więc, tym, którzy są przekonani zupełnie niesłusznie, iż Kościół nic nie robi radzę najpierw spojrzeć na 

podstawową, codzienną prace duszpasterską Kościoła w Polsce, następnie na wymienione tutaj niektóre z 

ważniejszych wydarzeń roku 2017 w Kościele, wreszcie na włączenie się przynajmniej w jedno z dzieł z 

nurtu nauczania, uświęcania albo służby.  

Na zakończenie roku kalendarzowego dziękujmy Bogu za „Chronos" i „kairos", w którym Bóg pozwolił 

nam uczestniczyć w tym roku. Jest za co dziękować, za to co dokonało się w minionym czasie 

chronologicznym, ale jeszcze bardziej za chwile łaski, które odmieniły nasze życie duchowe.  

   

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego, Nacjonalizm a patriotyzm, 17.1.2018  

Nacjonalizm a patriotyzm. Słowo Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego na XXI Dzień Judaizmu w 

Kościele katolickim w Polsce - 17.1.2018  

   

Z okazji „Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce” pragnę raz jeszcze zwrócić uwagę moich 

rodaków na niebezpieczeństwa związane z nacjonalizmem a jednocześnie na piękno patriotyzmu. 

 

„Dzień Judaizmu” przywołuje w naturalny sposób skojarzenie z kategorią narodu i to w podwójny sposób. Z 

jednej bowiem strony, Biblia mówi o „narodzie wybranym”, z drugiej zaś, trudno nam zapomnieć o 

niemieckim narodowym socjalizmie, którego wyznawcy judaizmu byli ofiarami.  

   

1. Nacjonalizm  
 

Nacjonalizm – jako doktryna społeczno-polityczna – występuje w bardzo zróżnicowanej postaci. Jego 

początków można upatrywać w okresie romantyzmu, gdy w centrum ludzkiego przeżywania wspólnoty 

postawiono przynależność do własnego narodu, wraz z jego kulturą i duchową spuścizną. Propagowaniem 

takich postaw zajmowali się głównie pisarze i poeci. W końcu XIX wieku przerodził się on w doktrynę 

polityczną głoszącą konieczność walki z innymi w imię egoistycznie rozumianego „narodowego interesu”. 

Tak rozumiany nacjonalizm wyrastał na fundamencie darwinizmu społecznego, postrzegającego życie 

społeczne w kategoriach bezwzględnej walki. 

 

Na gruncie teorii społecznych wyróżnia się niekiedy cztery formy nacjonalizmu: nacjonalizm integralny, 

nacjonalizm chrześcijański, nacjonalizm laicki i nacjonalizm neopogański (za: J. Bartyzel, Nacjonalizm, w: 

Encyklopedia Katolicka, tom 13, Lublin 2009, 622-624). 

 

a. Nacjonalizm integralny postrzega naród jako wspólnotę wielopokoleniową, obejmującą zarówno minione 

jak i przyszłe pokolenia. Narody kształtują się w ciągu dziejów, rozgrywających się w konkretnej 

przestrzeni geograficznej. Granice państw powinny być dostosowane do wymogów ich bezpieczeństwa oraz 

naturalnych uwarunkowań terytorium. Etniczne zróżnicowanie populacji nie stanowi tu większego 

problemu. Zakłada się jednak odnoszenie każdej kwestii politycznej do interesu narodu-państwa.  

 

b. Nacjonalizm chrześcijański – proponowany także przez niektórych katolików – jest rozumiany jako 
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odkrycie wartości specyficznie narodowych i działanie zgodnie z tymi wartościami. Wychodząc z 

perspektywy uniwersalistycznej, domaga się on praw dla własnego narodu a zarazem wyznacza sobie pewne 

granice. Nie jest wrogo nastawiony do innych kultur, a to, co narodowe służyć ma temu, co uniwersalne. 

Narodowe ma tu charakter przypadłościowy, podczas gdy to, co religijne, jest koniecznością. Celem 

istnienia i działania narodu jest szerzenie wiary katolickiej.  

 

c. Nacjonalizm laicki nie przywiązuje wielkiej wagi do wartości i cnót w kształtowaniu więzi narodowych. 

Uznaje istnienie religii jako faktu socjologicznego i kulturowego, ale nie eksponuje wątków stricte 

religijnych w swoim programie. Laicki nacjonalizm niekiedy nabiera charakteru wybitnie antyreligijnego i 

zmierza do wykluczenia religii i moralności religijnej ze sfery politycznej, wprowadza antyreligijną 

propagandę, a czasami także wrogą separację państwa od Kościoła.  

 

d. Nacjonalizm neopogański odwołuje się z kolei do pewnych martwych pogańskich kultów, kulturowych 

archetypów czy etosu właściwego pradawnym wierzeniom, łącząc to z resentymentem wobec 

chrześcijaństwa. Niekiedy traktuje neopoganizm jako narzędzie do walki z chrześcijaństwem. Czasami 

towarzyszy temu jaskrawe przekraczanie norm chrześcijańskiej etyki (por. bp G. Chomyszyn, Dwa 

królestwa, Kraków 2017, 82).  

 

e. Skrajną formę nacjonalizmu jest szowinizm. Solidarności wewnątrz narodu towarzyszy w tym przypadku 

wyraźna niechęć czy wręcz wrogość zarówno wobec własnych mniejszości narodowych, jak i wobec innych 

narodowych wspólnot. Własny „interes narodowy” próbuje się realizować kosztem innych narodów. 

Bezkrytyczne przywiązanie do własnego narodu powoduje niezauważanie, bądź też pomniejszanie jego win 

i wad, przy równoczesnym odmawianiu wartości innym narodom oraz wyolbrzymianiu ich defektów. W 

efekcie uznaje się własne prawo do podporządkowywania ich sobie.  

 

f. Ta z konieczności uproszczona prezentacja nacjonalizmów wskazuje na jedną wspólną im cechę, a jest nią 

przekonanie, że „naród jest najwyższym dobrem”. Ojciec Józef Bocheński pisze: „Każdy nacjonalizm 

zawiera w sobie dwa twierdzenia: po pierwsze, że dany naród jest rodzajem absolutu, bóstwa stojącego 

ponad wszystkim, a więc także ponad jednostką, która winna wszystko dla niego poświęcić; po drugie, że 

dany naród jest czymś lepszym, godniejszym, bardziej wartościowym niż inne narody. (…) [Tymczasem] – 

kontynuuje o. Bocheński – naród jest tylko jedną z licznych grup, do których człowiek należy. Bo każdy 

człowiek jest przecież najpierw członkiem swojej rodziny, dalej regionu, grupy zawodowej, klasy. Poza 

granice narodu sięga jego przynależność do wspólnot kulturowych i religijnych” (J. M. Bocheński, Sto 

zabobonów, Kraków 1992, 89-90).  

 

g. Kościół katolicki krytycznie postrzega nacjonalizm, gdyż stawianie narodu na szczycie hierarchii wartości 

może prowadzić do swego rodzaju bałwochwalstwa. Papież Pius XI przestrzegał przed takim błędem pisząc 

w 1937 r.: „Kto ponad skalę wartości ziemskie rasę albo naród, albo państwo, albo ustrój państwa, 

przedstawicieli władzy państwowej albo inne podstawowe wartości ludzkiej społeczności, które w porządku 

doczesnym zajmują istotne i czcigodne miejsce, i czyni z nich najwyższą normę wszelkich wartości, także 

religijnych, i oddaje się im bałwochwalczo, ten przewraca i fałszuje porządek rzeczy stworzony i 

ustanowiony przez Boga-Człowieka i daleki jest od prawdziwej wiary w Boga i od światopoglądu 

odpowiadającego takiej wierze” (Pius XI, Mit brennender Sorge, 12). 

 

Innym istotnym elementem w rozważaniach o nacjonalizmie jest pytanie o kryterium przynależności do 

narodu. Nacjonalizm bardzo często łączy kategorię narodu z kryterium biologicznym. Dopuszczeni do 

narodowej wspólnoty mieliby być zatem tylko ci, którzy mają wspólnych przodków. Oczywiście, w 

przypadku dużych wspólnot mówienie o wspólnych biologicznych przodkach jest mitem. W nauczaniu 
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Kościoła, poczynając od św. Augustyna, naród traktowany jest jako wspólnota duchowa. Treścią więzi 

narodowej jest miłość, co oznacza, że ma ona charakter subiektywny, zależny od rozumu i woli człowieka. 

Naród jest przede wszystkim dziełem kultury. Jego istotę stanowi więź kulturowa między ludźmi (por. J. 

Majka, Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 1993, 133). Mówił o tym św. Jan Paweł II w przemówieniu 

na forum UNESCO: „Naród istnieje «z kultury» i «dla kultury» (…). Jestem synem Narodu, który 

przetrzymał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a 

on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji 

własną suwerenność jako Naród – nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w 

oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg” (św. Jan 

Paweł II, Przemówienie w UNESCO, Paryż 2.06.1980, 14). 

 

2. Internacjonalizm i kosmopolityzm 
 

a. Odwrotną wadą w stosunku do skrajnego nacjonalizmu jest internacjonalizm. Odmawia on człowiekowi 

prawa do zabiegania o dobro własnego narodu z uwagi na rzekome bezwzględne pierwszeństwo klasy czy 

abstrakcyjnie rozumianej ludzkości. Internacjonaliści niekiedy twierdzą wręcz, że każdy, kto ośmiela się 

kochać swój kraj bardziej niż inne jest rasistą, a kto daje pierwszeństwo własnemu rodakowi przed obcym, 

jest rasistowskim zbrodniarzem (por. J. M. Bocheński, Sto zabobonów…, 89-90). 

 

Tymczasem każdy człowiek ma święte prawo dbać przede wszystkim o ludzi sobie bliskich, bez żadnej 

nawet myśli o wyższości tej czy innej rasy, czy narodowości. W porządku miłości, według św. Tomasza z 

Akwinu „drugie miejsce po Bogu zajmują rodzice i ojczyzna, gdyż z nich się rodzimy, a w niej się 

wychowujemy. A więc, po zobowiązaniu w stosunku do Boga, człowiek ma największe zobowiązania 

wobec rodziców i ojczyzny” (Summa theologiae, 2-2 q. 101 a. 1). Gdyby jednak ktoś w miejsce Boga chciał 

postawić na pierwszym miejscu ojczyznę, byłoby to bałwochwalstwem jako oddawanie czci stworzeniu, a 

nie Stwórcy.  

 

b. Znacznie powszechniejszą niż nacjonalizm jest w naszych czasach druga skrajność, którą nazywamy 

kosmopolityzmem. Kosmopolita – czyli obywatel świata – to ktoś, kto nie czuje więzi z własną ojczyzną, 

ponieważ jest przekonany, że żadna tego typu wspólnota nie jest mu potrzebna. Nie poczuwa się także do 

wspomnianego przez św. Tomasz z Akwinu długu wdzięczności, gdyż uważa siebie, to kim jest jako osoba, 

za swoje własne dzieło (por. C. Delsol, Nienawiść do świata. Totalitaryzmy i ponowoczesność, Warszawa 

2017, s. 28-67).  

 

Pewną formą kosmopolityzmu jest naiwnie rozumiana „tolerancja” oraz slogany o nienarzucaniu innym 

narodom własnej kultury i tradycji. Innym jego przejawem jest ideologia multikulturalizmu. Nie chodzi tu o 

wielokulturowość jako fakt społeczny, ale o politykę stawiającą sobie za cel doprowadzenie do zaniku 

wspólnot stosunkowo homogenicznych kulturowo. Postulat przemieszania ludzi wywodzących się z różnych 

cywilizacji wynikający z przekonania, że kultura jest pozbawiona znaczenia. Tymczasem podobnie jak nie 

da się kochać wszystkich, jeśli najpierw nie nauczymy się kochać samych siebie i naszych bliskich, tak też 

nie można być dobrym obywatelem świata, nie będąc wpierw dobrym obywatelem własnej ojczyzny, 

człowiekiem zintegrowanym w dojrzały sposób z własnym narodem. „Żadne miejsce nie powinno być 

milsze dla ciebie od Ojczyzny” – pisał Cyceron. 

 

3. Patriotyzm 
 

Z nacjonalizmem nie należy utożsamiać patriotyzmu, który – w przeciwieństwie do nacjonalizmu – jest 

postawą godną pielęgnowania. 

 

Ojczyzna, łacińskie patria, to ziemia ojców, ziemia plemienna, miejsce urodzenia, a patriotikos to rodak, 

współobywatel. Od samego początku patria była rozumiana na dwa sposoby. W sensie partykularnym patria 
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to ziemia ojców, do której żywimy miłość. W sensie uniwersalnym ojczyzną człowieka jest świat. Te dwa 

pojęcia ojczyzny nie są sobie przeciwstawne, ale się uzupełniają. Miłość do stron rodzinnych – według 

nauki społecznej Kościoła – winna łączyć się z umiłowaniem rodzaju ludzkiego. 

 

a. Godziwa i uporządkowana miłość do własnej Ojczyzny nie może nas czynić ślepymi na powinność 

obejmowania miłością wszystkich ludzi (por. Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 75). Nie możemy 

bowiem zapomnieć o tym, jak wiele zawdzięczamy źródłom bijącym poza granicami naszej ojczyzny. Nie 

bylibyśmy tym, kim jesteśmy, gdyby nie oryginalność objawionej myśli żydowskiej, gdyby nie wysiłek 

myślicieli i artystów greckich, porządek organizacyjny wprowadzony przez prawo rzymskie, gdyby nie 

świętość misjonarzy włoskich czy irlandzkich. Trafnie ujął to Juliusz Słowacki:„To mi Ty powiedz, Boże, 

skąd ja jestem  

 

I skąd mi w słowach tyle serc i krzyków, 

Jeśli nie z ludu – i nie z męczenników, 

Jeśli nie z Rzymian, jeżeli nie z Greków, 

Jeśli nie z całych ja umarłych wieków 

Jestem wyrwany?… to skąd?” (Samuel Zborowski, akt V).  

   

Próba zaprzeczania historycznym współzależnościom między kulturami sprawia, że przestajemy rozumieć 

samych siebie i na to ostatnie pytanie nie potrafimy udzielić poprawnej odpowiedzi. Chęć odseparowania 

własnej ojczyzny od większej wspólnoty narodów jest niebezpieczna, bo traci ona przez to swoje oblicze. 

Kultura polska stanowi tylko element kultury światowej, odcień niewątpliwie świetny i ważki, ale 

pozbawiony sensu bez ogólnej podstawy.  

 

Przykład patriotyzmu znajdziemy w postawie samego św. Jana Pawła II, który mówił: „Pocałunek złożony 

na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – 

albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, 

zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. 

Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej” (św. Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku 

Okęcie, Warszawa, 16.06.1983).  

 

b. Chrześcijanin żyje dogłębnie włączony w życie poszczególnych narodów i jest znakiem Ewangelii 

również w wierności swojej ojczyźnie, swemu narodowi, kulturze narodowej, zawsze jednak w wolności, 

jaką przyniósł nam Chrystus (por. św. Jan Paweł II, Redemptoris misio, 43), bez uczucia niechęci do innych 

narodów. Przykładem takiej postawy był słoweński błogosławiony, biskup Antoni Marcin Slomška, o 

którym polski papież mówił podczas jego beatyfikacji: „Nowy błogosławiony żywił także głęboką miłość 

do ojczyzny. Troszczył się o język słoweński, popierał potrzebne reformy społeczne, przyczyniał się do 

postępu kulturowego swojego kraju, nie szczędził wysiłków, aby jego naród mógł zajmować godne miejsce 

w gronie narodów europejskich. W tym wszystkim nie ulegał nigdy krótkowzrocznemu nacjonalizmowi ani 

nie przeciwstawiał się egoistycznie słusznym dążeniom narodów ościennych. Nowy błogosławiony jawi się 

wam jako wzór prawdziwego patriotyzmu (…). Kierując dziś spojrzenie ku Bałkanom, które w ostatnich 

latach zaznały niestety wojny i przemocy, rozpętanych przez fanatyczne nacjonalizmy, i stały się terenem 

okrutnych czystek etnicznych oraz walk między narodami i kulturami, pragnę dziś wskazać wszystkim 

świadectwo nowego błogosławionego. Dowodzi on, że można być szczerym patriotą, a jednocześnie z taką 

samą szczerością współistnieć i współpracować z ludźmi innej narodowości, kultury czy religii” (św. Jan 

Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. beatyfikacyjnej bpa Antoniego Marcina Slomška, Maribor 

19.09.1999). 
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4. Współczesne wyzwania patriotyzmu 
 

W tym kontekście rodzi się pytanie o współczesne wyzwania patriotyzmu. Konferencja Episkopatu Polski w 

ostatnich latach wydała dwa dokumenty w tej sprawie.  

 

W 2012 roku biskupi polscy podkreślili, że patriotyzm staje się elementem ładu i spokoju, gdy budowany 

jest na wierze i nakazie miłości bliźniego. Mówiąc o „pedagogice patriotyzmu”, wskazywali na potrzebę 

„wychowania umysłu (nabywanie wiedzy o ojczyźnie w jej wymiarze historycznym i współczesnym), 

wychowania wyobraźni (kojarzenie życia jednostki z symbolami narodowymi, zwłaszcza przez literaturę), 

wychowania uczuć (ubarwiają patriotyzm, a ich wyrazem jest udział w uroczystościach, szacunek dla 

symboli), wychowania woli (usprawnienie do działań zgodnych z poczuciem obowiązku patriotycznego), o 

zasadzie indeksu (unikanie treści i znaków antynarodowych, zachowań ośmieszających patriotyzm) i 

wychowaniu w szacunku dla innych narodów” (Konferencja Episkopatu Polski, W trosce o człowieka i 

dobro wspólne, Warszawa 13.03.2012, 21). 

 

W minionym roku Konferencja Episkopatu Polski wydał dokument pt. Chrześcijański kształt patriotyzmu. 

Biskupi zwrócili m.in. uwagę na to, że w sytuacji głębokiego sporu politycznego, jaki dzieli Polskę, 

patriotycznym obowiązkiem wydaje się również „zaangażowanie w dzieło społecznego pojednania poprzez 

przypominanie prawdy o godności każdego człowieka, łagodzenie nadmiernych politycznych emocji, 

wskazywanie i poszerzanie pól możliwej i niezbędnej dla Polski współpracy ponad podziałami oraz ochronę 

życia publicznego przed zbędnym upolitycznianiem. (…) miarą chrześcijańskiej i patriotycznej wrażliwości 

staje się dziś wyrażanie własnych opinii oraz przekonań z szacunkiem dla – także inaczej myślących – 

współobywateli, w duchu życzliwości i odpowiedzialności, bez uproszczeń i krzywdzących porównań” 

(Konferencja Episkopatu Polski, Chrześcijański kształt patriotyzmu, Warszawa 27.04.2017, 4). 

 

W tym kontekście powstaje pytanie o to, w jaki sposób można scharakteryzować nową generację polskich 

środowisk narodowych, które odwołują się do założeń przedwojennej narodowej demokracji? Odpowiedź 

nie jest prosta z uwagi na wielkie zróżnicowanie organizacji tworzących ruch narodowy. Z jednej strony 

mamy bowiem do czynienia z ludźmi o poglądach prawdziwie nacjonalistycznych, którzy hołdują hasłu 

„Polska [wyłącznie] dla Polaków”, z drugiej zaś strony – z ludźmi o zwyczajnych poglądach patriotycznych. 

Potrzebna więc jest dalsza formacja. 

 

Życzę wszystkim rodakom w kraju i za granicą, aby 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 

umocniła w nas miłość do Ojczyzny w duchu prawdziwego patriotyzmu. 

 

+ Arcybiskup Stanisław Gądecki 

Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Pawełki, 21.1.2018  

Abp Stanisław Gądecki. Pawle, co pierwszy świata zgiełk rzuciłeś, w puszczę uchodząc. Uroczystość św. 

Pawła pustelnika. III niedziela zwykła B (Wągrowiec, kościół Wniebowzięcia NMP - 21.1.2018)  

   

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszymy dobrze znane Jezusowe wezwanie: „Czas (kairos) się 

wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie (metanoeite) się i wierzcie (pisteuete) w Ewangelię" 

(Mk 1,15). W tych lakonicznych słowach zawiera się streszczenie całej Ewangelii. A to streszczenie da się 

sprowadzić do dwóch zawartych w nim pojęć: czasu i nawrócenia. Czas dotyczy tego, co od nas nie zależy, 

nawrócenie zaś to coś, co od nas zależy.  
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Dlatego dzisiaj chciałbym skupić się na rozważeniu pięciu kwestii; najpierw kwestii czasu, następnie 

nawrócenia, dalej życia św. Pawła pustelnika, zakonu paulinów i naszej własnej duchowości pustyni.  

   

1. CZAS  

   

Najpierw czas. Ewangelista Marek mówi kairos się „wypełnił"; „czas się wypełnił". Marek wybrał 

rozmyślnie jeden z dwóch terminów, jakimi dysponowali Grecy na określenie czasu: kairos i chronos.  

   

Chronos to czas historyczny, zegarowy. W nim się rodzimy, dojrzewamy i umieramy. Może trwać krótko 

albo długo. Sytuacja ludzi umieszczonych w czasie historycznym przypomina ludzi podróżujących na 

tratwie z prądem rzeki. Tratwa płynie, wolniej lub szybciej, nieraz pośród niebezpieczeństw, a na niej 

ludzkość, pokonując wiry, mielizny, groźne zakręty i wodospady. Tratwy nie można zatrzymać. Kto z niej 

spada, niknie na zawsze w odmętach rzeki i ginie. Nie ma możliwości zmiany tego stanu rzeczy.  

   

Kairos z kolei to coś całkowicie odmiennego niż chronos. Kairos to czas odpowiedni, chwila stosowna, czas 

zbawczy. To czas, w którym zbawienie staje się dostrzegalne. Ludzkość, która do tej pory doświadczała 

swojej bezsilności wobec przemijania życia w szybkim nurcie rzeki czasu, teraz dostrzega na tej tratwie 

Zbawiciela, który odsłania przed ludźmi oszałamiającą prawdę. Tę mianowicie, że wody rzeki czasu 

wpływają do oceanu wieczności, gdzie rzeka czasu znajduje swoje spełnienie.  

   

Kairos się wypełnił, bo pojawił się Jezus i rozświetlił świat swoim światłem. Jak Słońce dla Układu 

Słonecznego stał się sercem całego stworzenia. Stał się punktem ciężkości wszechświata. Wszystko 

grawituje ku Niemu, aby w Nim i przez Niego dojść do ostatecznego odpoczynku w Bogu. Życie ma sens 

tylko dlatego, że na ziemi pojawił się Jezus. Gdyby nie On, nasze życie nie miałoby sensu pomimo istnienia 

istot ludzkich, które znamy, szanujemy i kochamy (por. D. Bonhoeffer, Chrystus w moim życiu).  

2. NAWRACAJCIE SIĘ  

   

Drugim pojęciem, które pojawia się we wspomnianym streszczeniu Ewangelii, są słowa: „nawracajcie się". 

Nawrócić się to radykalnie zmienić dotychczasowy kierunek swojego życia. Wrócić do Słońca, wrócić do 

Boga, który obdarzył nas istnieniem; powrót do Źródła. Ta zmiana dokonuje się pod wpływem gruntownej 

przemiany myślenia i działania mieszkańca tratwy, jaką jest Ziemia.  

   

Nawrócić się, to znaczy przemyśleć, poddać rewizji życie indywidualne i społeczne. Pozwolić Bogu 

wniknąć w zasady rządzące naszym życiem. W osądach nie kierować się rozpowszechnionymi opiniami. 

Nawrócić się, znaczy nie żyć tak jak wszyscy, nie postępować tak jak wszyscy, nie usprawiedliwiać 

własnych dwuznacznych albo niegodziwych działań tym, że inni postępują tak samo. Nie opierać się na 
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osądzie wielu, ale na osądzie Bożym. Innymi słowy: szukać nowego stylu życia. „Nawrócić się", znaczy 

uwolnić się od samowystarczalności, dostrzec i pogodzić się z tym, że potrzebujemy innych i Innego, czyli 

Boga. Po czym poznajemy, że rzeczywiście się nawróciliśmy? Właśnie po tym, że znajdując się w 

podobnych okolicznościach, nie popełniamy tych samych grzechów.  

   

Znany psycholog Carl Gustaw Jung twierdził: „Wśród moich pacjentów w drugiej połowie ich życia, tj. 

powyżej trzydziestu pięciu lat, nie było ani jednego, którego problem nie sprowadzałby się do próby 

znalezienia religijnego punktu widzenia na życie. Można spokojnie powiedzieć, że choroba każdego z nich 

spowodowana była utratą tego, co religie przez wieki dawały wiernym, i żaden z tych, którzy nie odzyskali 

wiary religijnej, właściwie nie został wyleczony" (Modern Man in Search of Soul).  

   

Odwrócenie się od grzechu to pierwszy etap nawrócenia, ale Jezus domaga się również drugiego kroku: 

„wierzcie w Ewangelię". Nawrócony chrześcijanin to człowiek, który wierzy i żyje według Ewangelii, bo 

istotny problem nie polega na tym, czy Bóg istnieje, czy też nie, ale na tym, jakimi ludźmi stajemy się 

wtedy, kiedy wiążemy się z Bogiem. Aby nam ułatwić zrozumienie tego procesu, Pan Jezus odrywa 

niektórych ludzi od ich codziennych zajęć i każe im głosić Ewangelię świadectwem nawróconego życia, aby 

- jak On - wzywać ludzi do nawrócenia. Tak należy rozumieć powołanie Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana, 

którzy opuścili swoje łodzie, by stać się rybakami ludzi.  

   

3. PAWEŁ PUSTELNIK  

   

Do tego samego zadania został powołany Paweł pustelnik, który urodził się w Dolnych Tebach w bardzo 

bogatej rodzinie. Rodzice starannie czuwali nad jego wychowaniem. Poznał gruntownie literaturę egipską i 

grecką, lecz w wieku szesnastu lat stracił rodziców i razem ze starszą, zamężną siostrą stał się spadkobiercą 

dużego majątku. W tym akurat czasie wybuchło - za cesarza Decjusza - prześladowanie chrześcijan. Paweł - 

chcąc uniknąć prześladowania - schronił się najpierw w domu na wsi, ale gdy dowiedział się, że szwagier 

zamierza go wydać, aby przejąć jego majątek, udał się na pustynię i tam zamieszkał w jaskini. Spędzał czas 

na modlitwie, żywił się owocami palm, przyodziewając swoje ciało palmowymi liśćmi. Niestety, po 

trzydziestu latach palma uschła, a w pobliżu nie było żadnych drzew, pustelnik został pozbawiony 

żywności. Ale Bóg nie opuścił swojego sługi i polecił krukowi, aby mu codziennie przynosił pół bochenka 

chleba. W tym odosobnieniu Paweł zdecydował się przeżyć całe swoje życie, trwając w doskonałym 

milczeniu i pełnym zjednoczeniem z Bogiem.  

   

„Gdy stutrzynastoletni już błogosławiony Paweł wiódł na ziemi niebiańskie życie, a dziewięćdziesięcioletni 

Antoni zamieszkiwał inną pustynię, przyszło temu drugiemu na myśl, że jest jedynym mnichem żyjącym na 

pustyni. Podczas jednak nocnego spoczynku zostało mu objawione, iż w dalszej części pustyni przebywa 

ktoś o wiele doskonalszy od niego, którego powinien pójść zobaczyć. Czcigodny starzec zaczął więc iść, nie 

wiedząc dokąd. Zauważył dyszącą z pragnienia wilczycę. Śledził ją wzrokiem, a gdy zwierzę się oddaliło, 

zbliżył się do jaskini i począł się wpatrywać w jej wnętrze.  
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Paweł otworzył wejście. Po świętym pocałunku usiadł z Antonim i tak zaczął mówić: «Oto jest ten, którego 

szukałeś z tak wielkim wysiłkiem. [...] Oto widzisz człowieka, który niebawem stanie się prochem. Proszę, 

odpowiedz mi, jak żyje rodzaj ludzki? Czy w starych miastach powstają nowe domy, kto rządzi światem, 

czy są jeszcze tacy, którzy hołdują bałwochwalstwu?» Podczas tej rozmowy zauważył lecącego kruka, który 

przyniósł bochen chleba. «Wspaniale - powiedział Paweł - Pan nam przysłał pokarm. Od sześćdziesięciu już 

lat zawsze otrzymuję pół bochenka chleba. Na twoje jednak przybycie Chrystus swoim żołnierzom podwoił 

porcję [...]».  

   

W tym samym czasie żył Antoni, również pustelnik, który nic nie wiedząc o Pawle - przekonany o tym, że 

w swojej dążności do oderwania się od świata i zaparcia się samego siebie nie ma sobie równych - 

dowiedział się, że na tej samej pustyni żyje pustelnik doskonalszy od niego. Antoni wyruszył więc w drogę, 

odnalazł Pawła. Starcy przywitali się, a kruk tego dnia przyniósł im cały bochenek chleba.  

   

Paweł oznajmił Antoniemu, że zbliża się godzina jego śmierci, bo Bóg objawił mu, że zobaczy przed 

śmiercią Antoniego i ten go pogrzebie. Kazał mu wrócić po płaszcz, aby mógł w niego zawinąć swoje ciało 

po śmierci. Antoni uczynił tak, jak mu Paweł kazał, lecz gdy wrócił wszedłszy do jaskini, zobaczył martwe 

ciało w pozycji klęczącej z podniesioną głową i wyciągniętymi do góry rękami. Początkowo zaczął się 

modlić, myśląc, że on żyje. Zrozumiał jednak, że również i zwłoki świętego, przyjmując taką pokorną 

postawę, modlą się do Boga, dla którego wszystko żyje.  

   

Wydobył więc ciało, owinął je i śpiewając psalmy zgodnie z chrześcijańską tradycją, martwił się Antoni, iż 

nie ma stosownego narzędzia, by móc rozkopać ziemię. Wtem jednak przybiegły dwa lwy i zaczęły w 

pobliżu rozrywać ziemię łapami. Gdy się oddaliły, zgodnie ze zwyczajem dokonał pogrzebu. Z nastaniem 

nowego dnia wziął tunikę, którą Paweł sam sobie sporządził z liści palmowych w taki sposób, w jaki się 

plecie kosze, i w uroczyste dni Wielkanocy lub Zesłania Ducha Świętego zawsze ją przywdziewał" (św. 

Hieronim, Żywot św. Pawła Pierwszego Pustelnika). Działo się to w roku 341 po Chr., gdy Paweł pustelnik 

dożył 113 lat.  

   

4. PAULINI  

   

a. Paweł pustelnik umarł, ale sposób jego życia nie umarł razem z nim, lecz rozpowszechnił się w Kościele. 

Wielu mnichów czerpało wzór z Żywota św. Pawła pierwszego pustelnika. Do tego samego wzoru odwołał 

się również - powstały w XIII wieku - Zakon Pauliński (por. Bazyli Degórski OSPPE). Postać św. Pawła z 

Teb stała się dla paulinów wyzwaniem do ustawicznego wyboru drogi ascetycznego trudu, aby doświadczyć 

bliskości Boga.  

   

Świat potrzebuje ludzi pustyni. Gdy w 1382 r. zakonnicy paulińscy zamieszkali na skalistym wzgórzu pod 

Częstochową, coraz liczniej zaczęli pielgrzymować do tego miejsca wierni, oczekujący od pustelników 

posługi przy ołtarzu czy w konfesjonale. Z niemałymi oporami zakonnicy paulińscy byli zmuszeni otworzyć 

dla nich bramy swojej pustelni i nauczyć się żyć wśród tłumów, podejmując zadania przewodników 

duchowych. W ten sposób stali się głosem wołającym na pustyni tego świata.  
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„A więc służba - mówił do paulinów św. Jan Paweł II. - Służba odpowiedzialna, służba niełatwa. Ta wielka 

kapłańska i duszpasterska służba domaga się także od każdego z was szczególnej duchowej dojrzałości, 

wielkiego życia wewnętrznego, wielkiej doskonałości zakonnej. Wiemy dobrze, że doskonałość ta nie jest 

sama dla siebie celem, ale celem jej jest miłość. Otóż jesteście tu szczególnie powołani do miłości, do 

wielkiej miłości dusz ludzkich, która ma swoje źródło w wielkiej miłości Boga. Macie być szafarzami, 

wyrazicielami tej miłości, którą Bóg Przedwieczny przez Matkę swego Syna [...] chce obdarzać synów i 

córki narodu polskiego.  

   

Macie być więc wyrazicielami tej miłości, sługami tej miłości. Ażeby tak było, ażebyście mogli ją wyrażać, 

ażebyście mogli jej służyć, musicie się nią sami wciąż napełniać. I to jest wasza paulińska doskonałość 

zakonna. Tej doskonałości musicie od siebie wymagać, w tej doskonałości z dnia na dzień się ćwiczyć, w tej 

doskonałości znajdować treść, program i cel waszego powołania. To wielkie powołanie, wyjątkowe 

powołanie - powołanie paulińskie, a w szczególności powołanie jasnogórskie. Ja wam tego powołania 

gratuluję na sześćsetlecie, bo i to znaczy dziękczynienie: gratulować!" (Jan Paweł II, Przemówienie do 

Zakonu Paulinów, Częstochowa, 19.6.1983).  

   

b. Uroczystości ku czci św. Pawła, pustelnika z Egiptu, towarzyszy co roku - w klasztorze jasnogórskim i w 

70 innych wspólnotach paulińskich - nowenna do św. Pawła pustelnika, czyli tzw. Pawełki.  

   

Każdego dnia modlitwy rozpoczynają się uroczystą procesją do kaplicy świętego, udekorowanej w kolorach 

flagi paulińskiej, na której biały kolor symbolizuje biel habitu, żółty - pustynię egipską, zielony - palmę, 

która żywiła św. Pawła, a czarny symbolizuje kruka, który codziennie przynosił świętemu chleb.  

   

Uroczystość zewnętrzna - z udziałem wiernych, duchowieństwa i konfratrów - jest obchodzona w pierwszą 

niedzielę po 15 stycznia. Niedzielne „Pawełki" są połączone z błogosławieniem dzieci i matek oczekujących 

dziecka, którym patronuje św. Paweł. Po błogosławieństwie najmłodszych zakonnicy rozdają im 

zwyczajowe upominki.  

   

5. MY  

   

W jaki sposób może nam pomóc w naszym nawróceniu i uwierzeniu Ewangelii doświadczenie św. Pawła, 

pustelnika, i paulinów? Z pewnością może nas zachęcić do tego, by podjąć osobistą walkę o panowanie nad 

sobą. Aby wyjść na naszą własną pustynię duchową, gdzie do głosu dochodzi to, co w nas bardzo głęboko 

ukryte.  

   

Duchowość pustyni pozwala poznać samego siebie i spotkać się z Bogiem. Nasza duchowa pustynia nie 

musi być miejscem geograficznym o takiej nazwie. Jest to raczej jakiekolwiek miejsce odosobnienia i ciszy, 
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gdzie można stanąć twarzą w twarz z głębokimi pytaniami dotyczącymi życia. To jest pustynia duchowa 

(Ernest E. Larkin, Medytacja chrześcijańska. Kontemplatywna modlitwa na dziś).  

   

Jest ona miejscem rodzenia się coraz bardziej dynamicznej wiary, która przekształca życie człowieka. Na 

pustyni Bóg oczekuje, że człowiek letni, człowiek małej wiary stanie się żarliwy w wierze i poddaniu się 

Panu (ks. Tadeusz Dejczer, Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości).  

   

Zakończenie  

   

Na koniec módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że św. Paweł, nasz ojciec, na pustyni osiągnął świętość, spraw, 

przez jego przyczynę, abyśmy rozwijając w sobie ducha modlitwy i służby, zbliżali się w miłości do Ciebie. 

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 

Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Ojciec i Nauczyciel młodzieży, 31.1.2018  

Abp Stanisław Gądecki. Ojciec i Nauczyciel młodzieży. Wspomnienie św. Jana Bosko (Ląd - 31.1.2018)  

   

Ostatni dzień stycznia jest dniem narodzin dla nieba św. Jana Bosko. Jest to dzień jednego z 

najważniejszych świąt salezjańskich. W tym czasie cała rodzina salezjańska gromadzi się, aby wspólnie 

świętować wspomnienie Ojca i Nauczyciela młodzieży. Ten dzień jest również okazją do wyrażenia naszej 

wdzięczności wszystkim zaangażowanym w kontynuację dzieła św. Jana Bosko, w sposób szczególny 

Współpracownikom Salezjańskim, animatorom Oratorium, Dobrodziejom i Przyjaciołom Seminarium w 

Lądzie nad Wartą, które - w duchu świętego patrona - stara się przygotować młodych mężczyzn do 

kapłaństwa i pracy wychowawczej w szczególności pośród młodzieży biednej i zaniedbanej pod względem 

wychowawczym.  

   

1. ŻYCIE  

   

Tak więc, w centrum naszego eucharystycznego spotkania stoi dzisiaj osoba i czyn świętego Jana Bosko, 

Księcia Wychowawców. W ciągu prawie 73 lat swojego pracowitego życia był on świadkiem głębokich 

przemian politycznych, społecznych i kulturalnych, ruchów rewolucyjnych, wojen i masowej migracji 

ludności wiejskiej do miast. Wszystko to odcisnęło swoje piętno na warunkach życia tejże ludności, 

zwłaszcza warstw najuboższych. Stłoczeni na peryferiach dużych miast ludzie ubodzy, w szczególności 

młodzi, stali się przedmiotem wyzysku i ofiarami bezrobocia. W okresie który powinien być czasem ich 

intensywnego rozwoju osobowego, moralnego, religijnego i zawodowego zostali pozbawieni należytego 

kierownictwa duchowego, a często zupełnie opuszczeni. W obliczu tego wyobcowanych ogromnych rzesz 

ludzkich tradycyjny sposób wychowania stanął całkowicie bezradny.  
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Pozytywną odpowiedź na tę bezradność dał dopiero św. Jan Bosko. Wcześnie osierocony przez ojca, 

wychowywany z chrześcijańską wrażliwością przez matkę, został on obdarzony przez Opatrzność tego 

rodzaju darami, które uczyniły go wielkodusznym i troskliwym przyjacielem młodzieży. „Wystarczy, że 

jesteście młodzi, abym was bardzo kochał" - mówił, streszczając swoje główne założenia wychowawcze. 

Dzięki temu młodzi ludzie mogli dostrzec w jego ojcowskiej miłości odblask Miłości Bożej.  

   

Przygotowywał się do swojego dzieła bardzo sumiennie. W wieku czternastu lat rozpoczął naukę u kapłana-

emeryta, którą musiał po roku przerwać z powodu nagłej śmierci tegoż kapłana. W latach 1831-1835 

ukończył szkołę podstawową i średnią. Nie posiadając wystarczających funduszów na naukę, musiał 

pracować dodatkowo w różnych zawodach, aby zdobyć podręczniki i opłacić nauczycieli. Mieszkając na 

stancji, musiał pomyśleć o własnym utrzymaniu, dlatego dorabiał udzielaniem korepetycji. Po ukończeniu 

szkoły średniej został przyjęty do wyższego seminarium duchownego w Turynie. Tam - pod kierunkiem św. 

Józefa Cafasso, świętego wykładowcy i spowiednika, poczynił znaczne postępy w doskonałości 

chrześcijańskiej (1835-1841).  

   

Gdy idzie o decydujący czas jego formacji seminaryjnej to warto - dla pożytku dzisiejszych alumnów - 

zwrócić uwagę na pewien fragment jego Wspomnień: „Jeśli chodzi o kolegów, to zastosowałem się do rady 

mojej kochanej rodzicielki. Czyli trzymałem z tymi, którzy mieli nabożeństwo do Maryi, miłowali naukę i 

pobożność. Muszę powiedzieć, że w seminarium jest wielu kleryków nieposzlakowanych cnót, ale są też i 

niebezpieczni. Wcale nie tak mało młodzieńców idzie do seminarium, nie zastanowiwszy się nad swoim 

powołaniem, nie mając ani ducha, ani woli dobrego seminarzysty. Więcej, pamiętam, że słyszałem kolegów 

prowadzących najgorsze rozmowy. A pewnego razu podczas rewizji znaleziono bezbożne i obsceniczne 

książki wszelkiego rodzaju. To prawda, że tacy koledzy albo dobrowolnie rezygnowali z sutanny, ze stroju 

duchownego, albo też byli wyrzucani z seminarium, kiedy się na nich poznano. Dopóki jednak mieszkali w 

seminarium, byli jak zaraza dla dobrych i złych" (Jan Bosko, Wspomnienia Oratorium św. Franciszka 

Salezego 1815-1855, Warszawa 2015, 112). Tak to, posługując się zdrowym rozsądkiem i pracując 

sumiennie nad sobą, otrzymał - dnia 5 czerwca 1841 roku - święcenia kapłańskie.  

   

Jako kapłan, ks. Bosko osiągnął osobistą świętość poprzez działalność wychowawczą, przeżywaną z 

gorliwością i zapałem apostolskim. Wzajemna wymiana pomiędzy „wychowaniem" i „świętością" stanowi 

wyróżniającą cechę jego postaci. Ksiądz Bosko był „świętym wychowawcą". Stał się twórcą szkoły nowej 

duchowości apostolskiej, szerzycielem szczególnego nabożeństwa do Maryi Wspomożycielki Wiernych i 

Matki Kościoła. Nade wszystko jednak został mistrzem skutecznego, nowego sposobu wychowania.  

   

2. DZIEŁO  

   

Korzystając z doświadczenia innych świętych - szczególnie św. Filipa Nereusza i św. Karola Boromeusza - 

stworzył instytucję Oratorium, która stanie się jakimś sensie symbolem całej jego działalności. Instytucja 

Oratorium zaczęła się krystalizować w 1841 roku, począwszy od „prostej katechezy", aby stopniowo 

rozszerzyć się i przybrać formę schronisk dla bezdomnych, warsztatów, szkół zawodowych uczących pracy 

oraz samodzielnego i uczciwego zarabiania na życie, szkół typu humanistycznego, otwartych na ideał 

powołaniowy, dobrej prasy, różnego rodzaju inicjatyw i metod rozrywki odpowiadających ówczesnej epoce 

(teatr, orkiestra, śpiew, jesienne wycieczki).  
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Sama jego praca w Oratorium była całkiem przyziemna i pozbawiona wszelkiej egzaltacji. Wszystko to 

działo się w czasach, gdy „deprawacja myśli czynów stała się tak powszechna, że nie mogłem ufać nawet 

ludziom ze służby. Dlatego wszystkie prace domowe wykonywałem wspólnie z moją mamą. Gotowanie, 

nakrywanie do stołu, rąbanie drew, krojenie i szycie majtek, koszul, spodni, kurtek, ręczników, prześcieradeł 

oraz reperowanie tego wszystkiego należało do mnie. Było to bardzo korzystne wychowawczo, gdyż 

mogłem z łatwością kierować do młodych rady czy przyjazne słówka, kiedy rozdawałem im chleb, zupę czy 

coś innego" (Jan Bosko, Wspomnienia Oratorium św. Franciszka Salezego 1815-1855, Warszawa 2015, 

188).  

   

W dziedzinie wychowania chrześcijańskiego św. Jan Bosko wyróżnił się nie tylko jako jeden z 

największych pedagogów w dziejach Kościoła, lecz ponadto pozostawił po sobie system wychowawczy pod 

nazwą „systemu uprzedzającego", który wprowadził prawdziwy przewrót w dotychczasowym sposobie 

wychowaniu. Ta metoda wychowawcza nie jest oparta na stosowaniu przymusu, lecz odwołuje się do 

potencjału dobra i rozumu, jakie posiada wychowanek w swoim wnętrzu. System zapobiegawczy polega na 

uprzedzaniu ewentualnych czynów podopiecznego tak, by nie doprowadzić do uczynienia przez niego 

czegoś niewłaściwego. W tym systemie wychowawca - szanując w pełni wolną wolę wychowanka - staje się 

mu bliski i towarzyszy mu na jego drodze autentycznego wzrastania.  

   

Jego całościową wizję wychowawczą można nazwać pedagogią świętości. Oryginalność i śmiałość 

postulatu „świętości młodzieńczej" była istotną wartością sztuki wychowawczej tego wielkiego Świętego, 

którego słusznie można nazwać „mistrzem duchowości młodzieżowej". Jego niezwykły sekret polegał na 

tym, że nie zawiódł on nigdy najgłębszych pragnień młodzieży (chęci życia, pragnienia miłości, otwarcia 

duszy, radości, wolności, nastawienia ku przyszłości) a jednocześnie prowadził ją stopniowo i w sposób 

konkretny do przekonania, że tylko poprzez życie w łasce, to jest w przyjaźni z Chrystusem, młodzi mogą w 

pełni zrealizować swoje autentyczne ideały.  

   

Nie mniejsze zasługi położył św. Jan Bosko na polu ascezy katolickiej, którą uwspółcześnił, uczynił 

dostępną dla szerszych warstw wiernych. Zakładał uświęcenie się przez sumienne wypełnianie obowiązków 

stanu, doskonalenie się przez uświęconą pracę. Maryja Panna i św. Józef - mawiał - nie poszli w swoim 

życiu codziennym drogą nadzwyczajnych pokut czy wielu godzin modlitwy. Oni wszystko czynili w celu 

wypełnienia woli Bożej, wszystko czynili dla Jezusa. W ten sposób wszystkie ich czynności stawały się 

aktem czci i miłości Bożej. Taka też, prosta i wszystkim dostępna, jest asceza salezjańska.  

Owocem tej salezjańskiej ascezy okazali się później m.in. chłopcy z błogosławionej Piątki Poznańskiej, 

czyli pięciu wychowanków Salezjańskiego Oratorium Młodzieżowego w Poznaniu: Czesław Jóźwiak, 

Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik oraz Jarogniew Wojciechowski. W Oratorium byli oni 

organizatorami życia religijnego i kulturalnego. Niemiecka okupacja nie przerwała ich działalności. W 

sterroryzowanym Poznaniu zbierali się na próby chóru, który śpiewał na Mszach św. w nie zamkniętych 

jeszcze kaplicach i kościołach. Gestapo podejrzewało, że tworzą tajną organizację polityczną, zostali więc 

aresztowani i poddani torturom. Następnie przewiezieni do Zwickau, gdzie - po prawie dwuletnim procesie - 

skazano ich na śmierć przez zgilotynowanie. Bohaterscy młodzieńcy nie załamali się podczas pobytu w 

więzieniu. Odmawiali Różaniec, odprawiali Drogę Krzyżową, śpiewali Gorzkie Żale. Podnosili na duchu 

współwięźniów. Egzekucję wykonano dnia 24 sierpnia 1942 roku w Dreźnie. Kapelan więzienny, O. 

Franciszek Bänsch, który ich spowiadał i asystował przy ich egzekucji, na odwrocie wyroku napisał: 

„Odeszli do wieczności ut homines sancti - jako ludzie święci".  
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Bosko szukał również - w podobnym duchu - sposobów rozwiązania problemów młodzieży żeńskiej. Udało 

się mu to zrealizować dzięki św. Marii Dominice Mazzarello, która - wraz z grupą młodych współpracownic 

- już wcześniej była zaangażowana w formację chrześcijańską dziewcząt. Jego pasja wychowawcza 

pociągnęła ponadto za sobą innych współpracowników: „osoby konsekrowane" składające śluby, dalej 

„pomocników" skupiających się wokół tych samych ideałów pedagogicznych i apostolskich w 

stowarzyszenie, a także „byłych wychowanków", których zachęcił do propagowania takiego samego typu 

wychowania, jakie sami otrzymali (por. List Apostolski Jana Pawła II Iuvenum patris w setną rocznicę 

śmierci św. Jana Bosko).  

   

b. Don Bosco był także przykładem odważnego podejścia do spraw politycznych - w kontekście napiętych 

wówczas relacjach między państwem a Kościołem. Jego stosunek do polityki ilustruje m.in. jedno z 

wydarzeń opisanych na kartach jego Wspomnień (Wspomnienia Oratorium św. Franciszka Walezego 1815-

1855. Warszawa 2015, 196-197).  

   

„W niedzielę po wspomnianych uroczystościach, o drugiej po południu, byłem z chłopcami na rekreacji, na 

placu zabaw, a jeden z nich czytał ‘L'Armonia", kiedy księża, którzy zwykle pomagali mi w posłudze 

kapłańskiej przyszli wszyscy z medalami, kokardami, trójkolorową flagą i z naprawdę niemoralnym 

czasopismem, zatytułowanym ‘L‘Opinione'. Jeden z nich, bardzo godny szacunku ze względu na gorliwość i 

wiedzę, stanął przede mną, a widząc, że ktoś obok mnie trzyma ‘L'Armonia', odezwał się: ‘Hańba! Czas 

skończyć z tymi służalcami, świętoszkami!'. Mówiąc to, wyrwał gazetę z ręki chłopca, porwał na drobne 

kawałki, rzucił je na ziemię, i plując na nie, dokładnie podeptał. Kiedy już dał upust politycznej gorączce, 

stanął przede mną i powiedział, podsuwając mi pod nos ‘L‘Opinione': ‘Oto porządna gazeta - to nie co 

innego powinni czytać wszyscy prawi i uczciwi obywatele'. [...]  

   

W tej chwili dzwonek wezwał wszystkich do kościoła, a wzywał jeden z tych właśnie księży, który miał za 

zadanie wygłosić kazanie umoralniające do biednych chłopców. Tym razem było ono jednak naprawdę 

niemoralne. Wolność, równouprawnienie, niezależność rozbrzmiewały podczas całego wystąpienia [...] 

kaznodzieja tuż po udzieleniu błogosławieństwa zaprosił księży i chłopców, aby przyłączyli się do niego, i 

szybko wyszedł z kościoła. Intonując na cały głos pieśni patriotyczne, powiewając zamaszyście flagą, poszli 

prosto w kierunku Wzgórza Kapucynów. Tam złożyli uroczystą obietnicę, że już nie przyjdą do Oratorium, 

chyba że zostaną zaproszeni i przyjęci ze wszystkimi atrybutami narodowymi. [...] Kazałem powiedzieć tym 

księżom, że powrót do Oratorium jest im surowo zabroniony. Każdy z chłopców zaś, jeśli chce wrócić do 

Oratorium, musi osobiście przyjść do mnie. Decyzja okazała się słuszna. Żaden z księży nie próbował 

wrócić. Chłopcy przeprosili, dodając, że zostali oszukani, i obiecali posłuszeństwo i dyscyplinę"  

   

Reakcja Jana Bosko na ówczesne polityczne zamieszanie, będące wynikiem ówczesnego starcia ruchów 

narodowych z Kościołem przypomina jako żywo wnikliwy komentarz świętego Zygmunta Szczęsnego 

Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego, poczyniony przez niego w podobnych czasach w zaborze 

rosyjskim na temat polskich księży o nastawieniu patriotycznym: „Do obozu patriotów należeli znowu 

duchowni gorącego i szlachetnego serca, ale nie dość kościelnego ducha, których głównym zadaniem było 

nie to, aby naród pozyskać Kościołowi, lecz aby przez katolicyzm wskrzesić ojczyznę, a przynajmniej 

zachować naród od zagłady. Czuli oni, że katolicyzm jest najgłówniejszą przeszkodą do naszego 

wynarodowienia, ale zamiast widzieć w nim jedynie zbawiający pierwiastek, co narodowi wiekuisty 
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zapewnia żywot, oni widzieli w nim po prostu kamień węgielny polskiej narodowości, z wywróceniem 

którego runęłoby całe budowanie. Jakkolwiek przeto gorliwie i nieraz z narażeniem siebie bronili zasad 

katolickich i kościelnej w kraju organizacji, czuć jednak było, że nie tyle chodziło im o chwałę Bożą i dusz 

zbawienie, ile o sprawę polską. Nie powiem, aby ci księża nie mieli wiary lub kapłańskiej gorliwości, wielu 

z nich owszem przykładnymi było kapłanami, ale ową Bożą rozczynę [Boży zaczyn] okwaszał [zakwaszał] 

zawsze ziemski pierwiastek opartego na nienawiści patriotyzmu, który nie pozwalał im nigdy wnieść się na 

wyżyny prawdziwie chrześcijańskiej miłości. Nie tylko nie troszczyli się oni wcale o nawrócenie swoich 

prześladowców, lecz zbyt swobodnie pojmując obowiązki podbitego narodu względem zaborczej władzy, 

nie poprzestawali oni na upoważnieniu biernego oporu w rzeczach przeciwnych sumieniu i zastrzeżeniu 

praw swoich, lecz upoważniali naród do zbrojnego przeciw władzy powstania, a co za tym idzie, i do 

tajemnych sprzysiężeń, w których bez żadnego skrupułu niejednokrotnie sami czynny przyjmowali udział. 

Służąc przede wszystkim krajowi, a nie Kościołowi, mniej oglądali się oni na rady i ostrzeżenia udzielane z 

Rzymu, niż na głos opinii publicznej w kraju, a ta chęć popularności popychała ich nieraz na bezdroża, 

których najwolniejsze nawet sumienie usprawiedliwić nie było w stanie" (Zygmunt Szczęsny Feliński, 

Pamiętniki, Warszawa 2009, 388-389).  

   

3. NOWE CZASY  

   

Dzisiaj jednak mamy inne czasy. Sytuacja młodzieży również się zmieniła. Wychowawcy, duszpasterze i 

katecheci dobrze wiedzą o czym w tej chwili mówię. A jednak i dzisiaj pewne pytania, wobec których 

stawał ksiądz Bosko i które starał się rozwiązywać pozostają aktualne. Kim są młodzi? Czego chcą? Do 

czego dążą? Jakie mają potrzeby? Są to problemy - tak wówczas jak i dzisiaj - trudne, którym także każdy 

dzisiejsza wychowawca musi stawić czoła. Również dzisiaj nie brak wśród młodzieży grup wrażliwych na 

duchowe wartości, pragnących pomocy i oparcia w procesie dojrzewania ich osobowości. Z drugiej strony 

młodzież jest też wystawiona na oddziaływanie negatywne, owoc różnych poglądów ideologicznych.  

   

Dawne metody wychowawcze już nie wystarczają; już się nie sprawdzają. Nie da się w prosty sposób 

wrócić do tego, co było kiedyś. Dawniej wymagając od młodych - nawet tych najbardziej zaniedbanych i 

zagrożonych - pewnych postaw i zachowań, można się było odwołać do ogólnych norm i wzorców, które 

obowiązywały i były oczywiste dla wszystkich. Dzisiaj dla młodych ludzi nic nie jest oczywiste a argument, 

że „tak było od zawsze" ich nie przekonuje. Dlatego w wychowaniu trzeba zaczynać od wyjaśniania sensu 

zachowań i postaw, bo tylko wtedy, gdy młody człowiek je zrozumie, będzie w stanie je przyjąć i 

zastosować także w trudnych sytuacjach. Natomiast sens wymaganych norm powinien być zakorzeniony w 

wierze, bo to w niej człowiek znajduje najczęściej poczucie sensu.  

   

Coś jednak nie zmieniło się od czasów księdza Jana Bosko i dalej pozostaje ważne, a jest to np. potrzeba 

tworzenia wspólnoty, budowanie wzajemnego zaufania i tworzenie środowiska, w którym młody człowiek 

mógłby wzrastać i rozwijać się. Potrzeba tworzenia wspólnot - pojmowanych nie jako organizacja czy 

instytucja lub symboliczna wspólnota oparta na cechach ją wyróżniających - lecz podobnie jak w Oratorium 

jako osobowa wspólnota ludzi, którzy się wzajemnie wspierają. Tylko tego rodzaju wspólnota zapewnia 

odpowiednie środowisko wychowawcze dla młodzieży.  

   

4. NOWE POWOŁANIA  
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Aby przygotować przyszłych kapłanów do tego nowego sposobu pracy wychowawczej potrzeba - jak uczy 

adhortacja apostolska Pastores dabo vobis - formacji integralnej kandydatów do kapłaństwa. Formacji 

zdolnej do połączenia w sposób wyważony wymiaru ludzkiego, duchowego, intelektualnego i 

duszpasterskiego, na pedagogicznej, stopniowej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb drodze 

kandydata. Krótko mówiąc, aby być dobrym kapłanem - oprócz zdania wszystkich egzaminów i osiągnięcia 

określonej dojrzałości intelektualnej - trzeba dzisiaj posiadać dowiedzioną dojrzałość ludzką, duchową i 

duszpasterską.  

   

W ubiegłym roku został wydany dodatkowo nowy dokument zatytułowany Dar powołania do kapłaństwa. 

Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis - z grudnia 2017 roku - który próbuje przezwyciężyć pewne 

automatyczne działania formacyjne, mające miejsce w przeszłości. Tak więc - oprócz znanego już 

nazewnictwa, które dzieliło drogę formacyjną na „etap studiów filozoficznych", „etap studiów 

teologicznych" i „etap pastoralny" - w nowym dokumencie został dodany „etap bycia uczniem", „etap 

upodabniania się do Chrystusa" i „etap syntezy powołaniowej", którym odpowiada droga i treści 

formacyjne, ukierunkowane na ukształtowanie kandydata na obraz Dobrego Pasterza (kard. Beniamino 

Stella), podobnego do świętego Jana Bosko.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec - medytując nad życiem i dziełem ks. Bosko, nad nowymi sytuacjami formacyjnymi młodzieży i 

kleryków - polećmy Duchowi Świętemu i Patronowi dnia dzisiejszego wszystkich rodziców, nauczycieli i 

wychowawców a także za młodzież: „Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, na ojca i nauczyciela 

młodzieży, z Twojej woli, przy pomocy Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych założył on w Kościele 

nowe zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy płonąc tym samym ogniem miłości mogli zdobywać dla Ciebie 

dusze i służyć Tobie samemu. Amen".  

   

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, XXII Światowy Dzień Życia konsekrowanego, 

2.2.2018 

Abp Stanisław Gądecki. Duch Święty w życiu konsekrowanym. XXII Światowy Dzień Życia 

konsekrowanego (Katedra Poznańska – 2.02.2018). 
 

Osoby życia konsekrowanego spotykają się dzisiaj na kolejnym, XXII już Światowym Dniu Życia 

Konsekrowanego. Spotykają się w kontekście nowego roku duszpasterskiego, którego tematem są słowa: 

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Dlatego – podejmując refleksję o relacji życia konsekrowanego do 

owego programu – nasuwają się nam niejako automatycznie trzy pytania: najpierw, jaka jest rola Ducha 

Świętego w narodzinach życia konsekrowanego?. Następnie – w jego dojrzewaniu? Wreszcie w ostatecznej 

eschatologicznej konkluzji życia konsekrowanego?  

   

1. DUCH ŚWIĘTY U POCZĄTKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO  
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Każde dzieło Trójcy Świętej w Kościele ma swoją ostateczna przyczynę i źródło swojej mocy w Duchu 

Świętym. Z tej racji, podobnie jak całe życie chrześcijańskie, tak też i życie konsekrowane winno 

pozostawać w stałej, osobistej relacji do Ducha Świętego. Podobnie bowiem jak całe życie chrześcijańskie 

winno być życiem według Ducha, tak też jest z samym życiem zakonnym. 

 

U początku tego życia konsekrowanego, kiedy Chrystus powołuje mężczyzn lub kobiety, by poszli za Nim, 

Jego głos i Jego przyciągająca siła dają się rozpoznać dzięki wewnętrznemu działaniu Ducha Świętego, 

którego zadaniem jest ułatwienie zrozumienia powołania zakonnego i wzbudzenie pragnienia, aby udzielić 

na nie odpowiedzi przez całkowite poświęcenie życia Chrystusowi i Jego królestwu. To Duch rozwija w 

tajnikach duszy łaskę powołania, przygotowując drogę, na której ta łaska będzie mogła osiągnąć swój cel 

(por. Wpływ Ducha Świętego na życie konsekrowane, Katecheza Jana Pawła II, 22.03.1995). 

 

Od początków pierwszego monastycyzmu aż po dzisiejsze czasy każda forma życia konsekrowanego rodziła 

się z wezwania Ducha. To Jego natchnienie dało początek zarówno życiu pustelniczemu, jak i tworzeniu się 

rodzin zakonnych. Począwszy od pierwszych wieków – to On wzbudzał przedziwne męstwo uczniów i 

dziewic, eremitów i anachoretów. Tak było wtedy, gdy dopiero pojawiały się niejasne jeszcze zarysy życia 

zakonnego, jak i wtedy, gdy ono już rozkwitło i przyjęło różne formy życia wspólnego czy samotnego (por. 

Evangelica testificatio). 

 

W tym nurcie życia konsekrowanego Duch Święty zawsze obdarzał niektóre osoby charyzmatem 

założycieli. Zawsze sprawiał, że wokół założyciela lub założycielki gromadziły się osoby, które dostrzegły 

wartość obranej przez niego lub przez nią formy życia konsekrowanego, nauczania, ideału, autentycznej 

miłości, nauki lub duszpasterstwa (Wpływ Ducha Świętego na życie konsekrowane, Katecheza Jana Pawła 

II, 22.03.1995).  

 

Również uczniowie założycieli i założycielek są wezwani, by wziąć do ręki Słowo Boże, aby stało się ono 

także lampą dla ich stóp i światłem na ich ścieżkach (Ps 119,105), tak by Duch Święty mógł doprowadzić 

ich do całej prawdy (por. Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Odnowione zaangażowanie życia 

konsekrowanego w trzecim tysiącleciu).  

 

Taka była droga świętych założycieli i założycielek, którzy dali początek tylu wielorakim formom 

wspólnoty, z których zrodziły się różne duchowości: bazyliańska, augustiańska, benedyktyńska, 

franciszkańska, dominikańska, karmelitańska i wiele innych. Doświadczenia, drogi i szkoły, które świadczą 

o bogactwie charyzmatów Ducha Świętego i pozwalają - wieloma drogami - dotrzeć do jedynego Chrystusa, 

w jedynym Kościele. 

 

Następnie - w czasie formacji - ten sam Duch Święty wywierał swój wpływ na kandydatów do życia 

konsekrowanego, tworząc harmonijną jedność wszystkich elementów duchowych, apostolskich, 

doktrynalnych i praktycznych, które Kościół uważa za nieodzowne, aby osiągnąć dobrą formację. 

 

Duch Święty kierował w Kościele również poczynaniami władz, które są odpowiedzialne za przyjmowanie i 

kanoniczne uznanie wspólnot dusz konsekrowanych, po przebadaniu, ewentualnym ulepszeniu i wreszcie po 

zatwierdzeniu ich konstytucji. Ileż nowych inicjatyw, ileż nowych Instytutów, ileż wypraw misyjnych ma 

swoje źródło - mniej lub bardziej znane - w prośbach lub wskazaniach, które pasterze Kościoła kierowali do 

założycieli i wyższych przełożonych Instytutów. Często właśnie działanie Ducha Świętego - poprzez 

hierarchię - rozwijało, a nawet wzbudzało charyzmaty zakonników. W każdym przypadku władza kościelna 

istnieje także po to, by zagwarantować rodzinom zakonnym ukierunkowanie zgodne z wolą Bożą i nauką 

Ewangelii. 

 

2. DUCH ŚWIĘTY W ROZWOJU ŻYCIA KONSEKROWANYM  
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a. Drugi temat to rola Ducha Świętego w dojrzewaniu życia konsekrowanego tych, którzy już wstąpili na 

jego drogi. Także tutaj, wierność zakonników i zakonnic, instytutów świeckich, dziewic i wdów 

konsekrowanych ślubom czystości, ubóstwa i posłuszeństwa należy przypisać przede wszystkim Duchowi 

Świętemu, będącemu miłością przeżywaną w wymiarze Trójcy Przenajświętszej.  

 

Czystość celibatariuszy i dziewic - jako wyraz oddania się Bogu niepodzielnym sercem, jest odblaskiem 

nieskończonej miłości łączącej trzy Osoby Boskie. Miłości, której Syn dał świadectwo aż po ofiarę z 

własnego życia, przynaglającą nas do tego, byśmy odpowiedzieli na nią całkowitą miłością do Boga i do 

braci.  

 

Ubóstwo z kolei głosi, że Bóg jest jedynym prawdziwym bogactwem człowieka. Przeżywane na wzór 

Chrystusa, który „będąc bogaty [...] stał się ubogim” (2 Kor 8,9), wyraża całkowity dar z siebie, jaki 

składają sobie nawzajem Ojciec, Syn i Duch Święty.  

 

Posłuszeństwo praktykowane na wzór Chrystusa, którego pokarmem było wypełnianie woli Ojca (J 4,34), 

objawia wyzwalające piękno uległości synowskiej a nie niewolniczej, wzbogaconej poczuciem 

odpowiedzialności i przenikniętej wzajemnym zaufaniem. To zaufanie jest doczesnym odblaskiem harmonii 

miłości właściwej trzem Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.  

Życie konsekrowane jest więc – jak uczy Vita consecrata - powołane, aby nieustannie wzbogacać dar rad 

ewangelicznych miłością coraz prawdziwszą i mocniejszą, przeżywaną w wymiarze trynitarnym. Miłością 

do Syna, która wzywa do zażyłej przyjaźni z Nim. Miłością do Ducha Świętego, która usposabia duszę na 

przyjęcie Jego natchnień. Miłością do Ojca - najgłębszego źródła i najwyższego celu życia konsekrowanego. 

W ten sposób staje się ono wyznaniem i znakiem Trójcy Świętej, której tajemnica zostaje ukazana 

Kościołowi jako wzór i źródło wszelkich form chrześcijańskiego życia.  

 

Stąd życie braterskie - poprzez które osoby konsekrowane starają się żyć w Chrystusie jak „jeden duch i 

jedno serce” (Dz 4,32) - staje się wymownym wyznaniem wiary trynitarnej. Wyznaniem Ojca, który pragnie 

połączyć wszystkich ludzi w jedną rodzinę. Wyznaniem Syna, który gromadzi odkupionych w jedności, 

wskazując im drogę swoim przykładem, modlitwą, słowami, a nade wszystko swoją śmiercią. Wyznaniem 

Ducha Świętego jako zasady jedności w Kościele, w którym On nieustannie powołuje do istnienia duchowe 

rodziny i braterskie wspólnoty (por. Vita consecrata, 21).  

 

b. Jako dusza Mistycznego Ciała, Duch Święty jest duszą każdego życia wspólnotowego. Sprawia, że słowo 

i przykład Chrystusa w tym, co dotyczy miłości braterskiej stają się mocą działającą w sercach (por. Rz 5,5). 

Jego łaska powoduje, że w postępowaniu osób konsekrowanych ujawnia się miłość Jezusa cichego i 

pokornego, jego postawa służby i jego heroiczne przebaczenie. Nieustanne oddziaływanie Ducha Świętego 

jest równie konieczne, aby osoby konsekrowane mogły wytrwać w modlitwie i w ścisłym zjednoczeniu z 

Chrystusem. Tchnienie Ducha Świętego ożywia również apostolską misję osób konsekrowanych tak w 

aspekcie indywidualnym, jak i wspólnotowym. Duch Święty wspiera też misyjny trud rodzin zakonnych w 

Kościele (por. Wpływ Ducha Świętego na życie konsekrowane, Katecheza Jana Pawła II, 22.03.1995).  

 

Władza w życiu konsekrowanym jest przede wszystkim władzą duchową. Ona wie, że jest powołana, aby 

służyć ideałowi, który niezmiernie ją przewyższa. Ideałowi, do którego można się przybliżyć jedynie w 

atmosferze modlitwy i pokornego poszukiwania, które pozwala uchwycić działanie samego Ducha w sercu 

każdego brata czy siostry. Władza jest „duchowa” wtedy, gdy jest na służbie tego, co Duch pragnie 
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urzeczywistnić poprzez dary, jakich udziela każdemu członkowi wspólnoty, w ramach charyzmatycznego 

projektu Instytutu (por. Posługa władzy i posłuszeństwo, 13)  

 

c. Zamknięcie się na Ducha Świętego – uczy papież Franciszek – sprawia, że życie zakonne traci swój 

rozmach. Przemienia się w postawę przetrwania, która czyni nas lękliwymi. Sprawia, że zamykamy się 

powoli i po cichu w naszych domach i naszych schematach. Przenosi nas ku chwalebnym czynom z 

przeszłości, które zamiast wzbudzić proroczą twórczość zrodzoną z marzeń naszych założycieli, poszukuje 

skrótów, aby uciec od wyzwań pukających do naszych drzwi dzisiaj. Postawa przetrwania odbiera moc 

naszym charyzmatom, prowadzi nas do „oswojenia się z nimi”, pozbawiając je siły twórczej. Sprawia, że 

wolimy raczej chronić budynki i struktury, niż uruchamiać nowe procesy. Pokusa przetrwania sprawia, że 

zapominamy o łasce i przemieniamy się w zawodowców od sacrum, ale nie w ojców, matki i braci nadziei, 

do czego zostaliśmy powołani (por. Franciszek, Homilia na XXI Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, 

2.02.2017).  

 

Należy wiec pytać, czy nasze dzieła, nasza obecność odpowiadają temu, czego domagał się Duch Święty od 

naszych założycieli? Czy coś powinniśmy zmienić?  

W przypadku zakonników prowadzących czynne życie apostolskie należy pytać o harmonię między życiem 

czynnym a życiem wewnętrznym. Ich pierwszym obowiązkiem jest być z Duchem Świętym. Stale 

grożącym niebezpieczeństwem dla działań zewnętrznych jest tak totalne zaangażowanie się w te działania, 

że aż zapomina się o Bogu, Panu wszelkiego działania (por. Wymiar kontemplacyjny życia zakonnego. 

Dimensio Contemplativa). 

 

3. DUCH ŚWIĘTY JAKO DOPEŁNIENIE ŻYCIA KONSEKROWANEGO  

 

Wreszcie trzecia sprawa to przyszłość życia konsekrowanego. „Historia zna przypadki – mówi siostra 

Małgorzata Borkowska - gdy klasztory pustoszały: starsze zakonnice umierały, a postulantki nie 

przychodziły. I nagle, po latach opustoszenia, znów zaczynały się zgłaszać młode osoby, które przepełniała 

ta sama tęsknota, i które dostrzegały nawiązującą się relację między nimi a Bogiem. Dlatego najważniejsze 

pytania nie powinny dotyczyć statystyk albo psychologii, ale przede wszystkim tego, w jakiej kondycji jest 

relacja człowieka do Boga. My naprawdę służymy Panu Bogu – i gdyby On nie chciał takiej służby w 

jakimś domu i prowadził taki dom do wymarcia, to musimy z poddaniem przyjąć Jego wolę. Znajdzie kogoś 

innego na to miejsce. Dlatego nie widzę dramatu w różnicy między tym, jak liczne zgłoszenia zdarzają się 

teraz, a jak było kilkadziesiąt lat temu. Zawsze były wzloty i upadki, zawsze też na jakieś pięć dziewcząt 

zgłaszających się do klasztoru ostatecznie wstępowała jedna. Różnicy psychicznej między dawnymi a 

nowymi kandydatkami nie widzę, żeby dopatrywać się w dzisiejszych zgoła nowego gatunku homo sapiens. 

Jakaś różnica? Dzisiaj młode dziewczyny trochę lepiej znają się na komputerach, więc to my, starsze 

zakonnice, przychodzimy do młodych po naukę. Zakonnica nie przychodzi do klasztoru, żeby ‘realizować 

siebie’. Oczywiście – jeśli przychodzi z talentami, to zostaną one wykorzystane dla funkcjonowania 

wspólnoty, ale gdyby chodziło tylko o samorealizację, to klasztor nie jest do tego odpowiednim miejscem. 

Tu się realizuje nie siebie, ale właśnie powołanie. Nie wiem, czy my jesteśmy od tego, żeby coś powiedzieć 

światu; my jesteśmy od tego, żeby powiedzieć coś Bogu” (S. Małgorzata Borkowska, benedyktynka, 

historyk życia zakonnego, TP 6/2018/33).  

 

„To, co stare nie powinno być zmieszane z tym, co nowe, ponieważ każde z nich należy do własnej epoki, 

jest owocem różnych czasów i działań i powinno być zachowane w swej własnej oryginalnej postaci” 

(Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane od soboru Watykańskiego II i wyzwania nadal otwarte).  

 

Koniec końców więc, ten sam Duch Święty - będący początkiem zbawienia i życia wiecznego – jest 
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odpowiedzialny za doprowadzenie życia konsekrowanego do jego pełni, czyli do uwielbienia Boga, do 

oddania Bogu chwały, bo oddanie Bogu chwały jest ostatnim dziełem Ducha.  

 

Dzięki temu życie konsekrowane staje się szczególnie wyrazistym znakiem Kościoła, prowadzonego przez 

Ducha, aby odtworzył w sobie rysy Oblubieńca i stanął przed Nim „jako chwalebny, nie mający skazy czy 

zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (Ef 5,27).  

 

ZAKOŃCZENIE  

 

Na koniec, łatwo nam zauważyć, że: „Wieloma różnymi drogami prowadzi Duch Święty tych, którzy 

zasłużyli być dziećmi Boga i odrodzić się z Ducha Świętego, tych, których Chrystus wewnętrznie oświeca i 

umacnia. Sercami ich kieruje delikatnie łaska i duchowy pokój. [...]  

 

Prośmy zatem i my Boga, błagajmy z miłością i owocną nadzieją, aby udzielił nam niebieskiej łaski Ducha 

Świętego. Nich Duch Święty nami rządzi, niech prowadzi ku wypełnianiu całej woli Bożej, niech nas 

orzeźwia obfitością swojego pokoju, abyśmy dzięki łasce owego kierowania i prowadzenia zasłużyli 

dostąpić doskonałości samego Chrystusa według słów Apostoła: ‘Abyście napełnieni zostali całą pełnością 

Bożą’ ” (Homilia Autora z czwartego wieku; IV tydzień okresu zwykłego, piątek).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Środa Popielcowa, 14.2.2018  

Abp Stanisław Gądecki. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Środa Popielcowa. Kolejny początek 

praktyki „kościołów stacyjnych" (katedra poznańska - 14.2.2018).  

   

W Środę Popielcową zebraliśmy się w poznańskiej katedrze, aby rozpocząć liturgiczny okres Wielkiego 

Postu. Ze względu na bogactwo swoich symboli Środa Popielcowa uważana jest za „bramę" Wielkiego 

Postu. I właśnie w takiej chwili docierają do nas ze szczególną wyrazistością słowa proroka: „Nawróćcie się 

do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie [...] serca wasze..," (Jl 2,12-13). 

Tak, trzeba najpierw rozedrzeć własne serce, aby przygotować się do owocnego przeżycia Triduum 

paschalnego, czyli trzech świętych dni: męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Zbawiciela.  

   

   

W takim kontekście warto odpowiedzieć sobie na cztery pytania: Co to jest Wielki Post? Co to są 

wielkopostne „uczynki pobożne"? Co znaczy sama symbolika „czterdziestu" dni? W końcu, co wnosi 

praktyka „kościołów stacyjnych" do naszej wielkopostnej drogi?  

   

1. WIELKI POST  

   

a. Najpierw pytanie pierwsze, na które odpowiedź wydaje się łatwa, czyli: Co to jest Wielki Post? Od 

pierwszych wieków Kościoła Wielki Post jest czasem, w którym ludzie rozpoczynali swoją wędrówkę wiary 
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i nawrócenia po to, by w Wielką Sobotę otrzymać sakrament Chrztu świętego. W tym okresie - zarówno 

katechumeni, którzy wchodzili na drogę wiary, jak ci, którzy oddalili się od Boga i Kościoła a dążyli do 

pojednania, jak też i ci, którzy żyli wiarą w pełnej komunii z Kościołem - wszyscy oni wchodzili w czas 

wewnętrznej przemiany, czas skruchy.  

   

Zewnętrznym wyrazem naszej skruchy jest - między innymi - poddanie się obrzędowi posypania głowy 

popiołem. Obrzęd ten ma podwójne znaczenie. Pierwsze - wskazuję na pragnienie wewnętrznej przemiany i 

pokuty. Drugie, przypomina nam o krótkotrwałości naszego ziemskiego istnienia.  

   

Wielki Post pragnie nas nauczyć naśladowania Jezusa, który na pustyni - mocą Słowa Bożego - zwyciężył 

podstawowe pokusy, jakim podlega człowiek, które są nie do uniknięcia. Św. Leon Wielki komentuje to w 

następujący sposób: „Cnotliwe dzieła nie istnieją bez doświadczenia pokusy; nie ma wiary bez kontrastów; 

nie ma walki bez nieprzyjaciela; nie ma zwycięstwa bez walki. Nasze życie upływa pośród zasadzek i walk. 

Jeśli nie chcemy dać się oszukać, musimy czuwać; jeśli chcemy zwyciężyć, musimy walczyć" (Sermo 

XXXIX, 3).  

   

Doświadczenie Jezusa wystawionego na kuszenie jest podobne do doświadczenia Kościoła wędrującego 

przez „pustynię" tego świata i historii. „Pustynia" przez którą przechodzi Kościół to negatywna strona 

rzeczywistości, która nas otacza: oschłość, sekularyzm i kultura materialistyczna, zamykająca człowieka w 

granicach ziemskich, pozbawiając go wszelkich odniesień do transcendencji, czyli do rzeczywistości 

wykraczającej poza zasięg ludzkiego poznania przy pomocy podstawowych pięciu zmysłów; rzeczywistości 

niepoznawalnej przy użyciu dostępnych środków naukowych. Czas pustyni - jak uczy przykład Jezusa - 

może przemienić się dla Kościoła w czas łaski (por. Benedykt XVI, Aż nastanie nowy świt. Audiencja 

generalna. Środa Popielcowa - 22.02.2012).  

   

2. WIELKOPOSTNE UCZYNKI POBOŻNE  

   

Drugie pytanie brzmi: Co to są wielkopostne „uczynki pobożne"? To nic innego jak trzy podstawowe 

praktyki, które przyczyniają się do naszego oczyszczenia przed Bogiem (Mt 6,1-6.16-18), które ułatwiają 

nam wewnętrzną i wspólnotową odnowę. To jałmużna, post i modlitwa. Zwróćmy uwagę na to, że dla 

dzisiejszego fragmentu Ewangelii Mateusza prawdziwą trudność stanowi nie tyle samo praktykowanie 

pobożnych uczynków, ile raczej praktykowanie ich „w ukryciu", czyli bez ostentacji.  

   

a. Pierwszą - wymienianą przez ewangelistę Mateusza praktyką - jest jałmużna (eleêmosunê), pozwalającą 

uwolnić się od przywiązania do dóbr ziemskich. Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i 

pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem. Ona uczy nas wychodzenia naprzeciw potrzebom 

bliźniego i dzielenia się z nim tym, co dzięki dobroci Bożej posiadamy. Przyjście mu z pomocą - bardziej 

niż aktem miłosierdzia - jest wymogiem sprawiedliwości. „Jeśliby ktoś posiadał na świecie majątek i 

widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość do 

Boga?" (1 J 3,17). Biblia uczy nas, że nie jesteśmy właścicielami, lecz tylko zarządcami dóbr, które 

posiadamy. Nie można wiec traktować ich jako wyłącznej własności, lecz trzeba je uznać za środki, którymi 
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posługuje się Pan Bóg, wzywając każdego z nas, by stał się pośrednikiem Jego opatrzności względem 

bliźniego (KKK, 2404). Ewangeliczna jałmużna nie jest zwykłą filantropią; jest raczej konkretnym wyrazem 

miłosiernej miłości, która wymaga wewnętrznego nawrócenia się na miłość Boga i braci.  

   

Jałmużna - podobnie jak pozostałe uczynki pobożne - winna być ofiarowana w ukryciu. „Kiedy zaś ty dajesz 

jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec 

twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" (Mt 6,3-4). Wszystko bowiem należy czynić na chwałę Boga, a nie 

na własną chwałę. Stąd należy dziękować Bogu za wszystkie osoby, które po cichu, z dala od medialnego 

rozgłosu spełniają dyskretnie wielkoduszne uczynki, wspierając bliźniego w potrzebie.  

   

Św. Piotr wśród duchowych owoców jałmużny wymienił przebaczenie grzechów: „Miłość zakrywa wiele 

grzechów" (1 P 4,8). Dzielenie się z ubogimi tym, co posiadamy, przygotowuje nas do przyjęcia daru 

przebaczenia. Zbliżając nas do innych, jałmużna zbliża nas do Boga , stając się narzędziem prawdziwego 

pojednania z Bogiem i braćmi. (por. Benedykt XVI, Orędzie na Wielki Post 2008).  

   

b. Drugą praktyką pobożną jest post (nêsteia), który pomaga unikać grzechu i tego wszystkiego, co do niego 

prowadzi. Post stanowi wspaniałą okazję do rozwoju duchowego, sprawia, że stajemy się bardziej wrażliwi 

na Boga i bliźniego. Budzi na nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny zaspokaja nasz głód. 

Ostatecznie odmawianie sobie pokarmu materialnego pozwala nam, aby Bóg zaspokajał największy głód, 

jakiego doświadczamy w naszym życiu, tj. głód i pragnienie Boga.  

   

W dziejach zbawienia często powraca zachęta do tego, by pościć. Już na pierwszych stronicach Pisma 

Świętego Bóg nakazuje człowiekowi, by nie jadł owocu zakazanego: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu 

możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i złego nie wolno ci jeść, bo gdy z niego 

spożyjesz, niechybnie umrzesz" (Rdz 2,16-17). Św. Bazyli - komentując Boży nakaz - dostrzega, że „post 

został nakazany w raju", a „pierwsze takie polecenie zostało wydane Adamowi". I kończy tak: „zakaz ‘nie 

wolno ci jeść' jest zatem prawem postu i wstrzemięźliwości" (por. Sermo de ieiunio).  

   

Post - w tradycji chrześcijańskiej - uważany jest za duchowy ‘oręż' do walki ze złem, przewrotnymi pasjami 

i nałogami. Obrazowy komentarz do tego ofiaruje św. Jan Chryzostom: „Podobnie jak z końcem zimy 

powraca pora letnia i żeglarz spuszcza łódź na morze, żołnierz czyści broń i zaprawia konia do walki, rolnik 

ostrzy sierp, pokrzepiony wędrowiec przygotowuje się do długiej podróży, a atleta rozdziewa się i 

przygotowuje do zawodów, tak i my również na początku tego postu, jakby z nastaniem duchowej wiosny, 

szykujemy oręż jak żołnierze, ostrzymy sierpy jak rolnicy i jak sternicy porządkujemy łódź naszego ducha, 

by stawić czoło falom niedorzecznych namiętności, jak wędrowcy wyruszamy na nowo w drogę do nieba i 

jak atleci stajemy do zawodów wyzuci ze wszystkiego" (Homilie dla ludu antiocheńskiego, 3); (Benedykt 

XVI, Człowiek współczesny potrzebuje wewnętrznej odnowy. Msza św. w Środę Popielcową - 21.02.2007).  

   

c. Trzecia praktyka wielkopostna to modlitwa (proseuchê). Wzorem modlitwy dla nas pozostaje modlitwa 

Jezusa na pustyni podczas czterdziestodniowego postu oraz Jego modlitwa w Getsemani. Modlitwa w 

samotności, sam na sam z Ojcem na pustyni i modlitwa przepełniona śmiertelną trwogą w Ogrodzie 
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Oliwnym. W jednej i drugiej sytuacji właśnie dzięki modlitwie Jezus obnaża kłamstwa kusiciela i go 

pokonuje. Modlitwa jest zatem naszą pierwszą i podstawową „bronią", która pozwala „stanąć do walki ze 

złym duchem i zwyciężyć go" (Kolekta).  

   

„Bez modlitwy ludzkie ‘ja' zamyka się w sobie a sumieniu, które powinno być echem głosu Bożego, grozi, 

że będzie odzwierciedlało tylko własne ‘ja', skutkiem czego wewnętrzny dialog stanie się monologiem, 

ofiarując mnóstwo możliwości samousprawiedliwienia się. Modlitwa gwarantuje wiec otwarcie się na 

innych. Kto staje wolny przed Bogiem i akceptuje Jego wymagania, ten otwiera się równocześnie na 

drugiego człowieka, który prosi o wysłuchanie, uwagę, przebaczenie, niekiedy napomnienie, zawsze w 

duchu miłości braterskiej. Prawdziwa modlitwa nigdy nie jest egocentryczna, ale skupia się na „drugim". I 

jako taka uczy modlącego się człowieka ‘ekstazy' miłości i wychodzenia z siebie, aby zbliżyć się do 

drugiego z pokorną i bezinteresowną posługą. Prawdziwa modlitwa jest siłą napędową świata, bo otwiera 

nas na Boga. Bez modlitwy nie ma nadziei, są tylko złudzenia. Tak, przyczyną alienacji człowieka na ziemi 

nie jest obecność Boga, lecz Jego brak. Bez prawdziwego Boga, nadzieje stają się złudzeniami, które 

odrywają od rzeczywistości. Gdy rozmawiamy z Bogiem, przebywamy z Nim i pozwalamy, aby oświecało 

nas i oczyszczało Jego słowo. Docieramy do ‘serca' rzeczywistości, do źródła tej siły napędowej, która 

porusza kosmos. Docieramy, że tak powiem, do bijącego serca wszechświata (por. Benedykt XVI, Nie ma 

nadziei bez modlitwy. Homilia w bazylice św. Sabiny - Środa Popielcowa 6.02.2008).  

   

3. „CZTERDZIEŚCI DNI"  

   

Kościół nazywa okres Wielkiego Postu słowem Quadragesima, czyli czterdzieści dni. Liczba „czterdzieści" 

ma bowiem wymowę symboliczną. W Biblii oznacza ona ważny okres w dziejach wiary ludu Bożego. 

Oznacza czas trwania jednego pokolenia. Nie odnosi się zawsze do rzeczywistego czasu chronologicznego, 

pełni raczej rolę jakiegoś uogólnienia. Wskazuje na stosunkowo długi czas oczekiwania, oczyszczenia i 

powrotu do Boga. Wskazuje też na długą próbę, na okres wystarczający do tego, aby w końcu bez zwłoki - 

w sposób odpowiedzialny - wziąć własne życie w swoje ręce. Oznacza czas dojrzałych decyzji.  

Taka liczba pojawia się najpierw w dziejach Noego. Ten sprawiedliwy człowiek - wskutek potopu - spędza 

czterdzieści dni i czterdzieści nocy w arce, tyle bowiem czasu „padał deszcz na ziemię" (Rdz 7,12). Po 

potopie czeka dalszych czterdzieści dni, zanim zejdzie na stały ląd (Rdz 8,6).  

   

Mojżesz z kolei pozostaje na górze Synaj czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poszcząc cały ten czas (Wj 

24,18). „I był tam [Mojżesz] u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I 

napisał na tablicach słowa przymierza - Dziesięć Słów" (Rdz 34,28).  

   

Lud Izraela wędruje z Egiptu do Ziemi Obiecanej przez lat czterdzieści, aby przekonać się o wierności 

Boga. „Izraelici jedli mannę przez czterdzieści lat, aż przybyli do ziemi zamieszkałej" (Wj 16,35). Do tego 

okresu życia - pod szczególną opieką Bożą - nawiąże później Mojżesz: „Pamiętaj na wszystkie drogi, 

którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni [...]. Nie zniszczyło się na tobie 

twoje odzienie ani twoja noga nie opuchła przez te czterdzieści lat" (Pwt 8,2.4).  
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Po czterdzieści lat panowali trzej pierwsi królowie Izraela: Saul (Dz 13,21), Dawid (2 Sm 5,4-5) i Salomon 

(1 Krl 11,42).  

Prorok Eliasz „szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry Horeb", gdzie spotkał Boga (1 Krl 

19,8) otrzymując od Niego misję namaszczenia dwóch królów i jednego proroka.  

   

Prorok Jonasz - posłany do miasta Niniwy - głosił: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona". 

Mieszkańcy miasta uwierzyli Bogu, „ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego". 

„Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, 

którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej" (Jon 3,4-5.10).  

   

Nasz Zbawiciel zaś - przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności - udał się na pustynię, gdzie 

„przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy" (Mt 4,2), będąc kuszony przez szatana (Mk 1,13). Jest to 

aluzja do czterdziestu lat pobytu ludu izraelskiego na pustyni. Podobnie jak Izrael, także Jezus był kuszony 

przez głód (Wj 16,1-8). Kuszony do poddania próbie samego Boga (Wj 17,1-3). Namawiany do 

bałwochwalstwa (Wj 32). Odpowiadając szatanowi, Jezus będzie cytował teksty biblijne traktujące o 

doświadczeniu Izraela na pustyni (Pwt 6,13.16; 8,3); (por. Benedykt XVI, W obecności Boga na pustyni. 

Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański" 26.02.2012).  

   

3. KOŚCIOŁY STACYJNE  

   

Do tej liczby „czterdzieści" nawiązała też - najpierw w Jerozolimie - dawna praktyka nawiedzania „stacji", 

czyli miejsc związanych z życiem i działalnością Jezusa.  

   

Od V wieku praktyka ta została podjęta także w Rzymie. Każdego dnia Wielkiego Postu - przez czterdzieści 

dni - tamtejsi wierni gromadzili się przy jednym z kościołów, aby stamtąd udać się do wyznaczonego na ten 

dzień „kościoła stacyjnego", w którym znajdował się grób męczennika. Z czasem ten zwyczaj 

pielgrzymowania rozszerzył się na inne kościoły Europy i Afryki.  

   

Począwszy od Roku Świętego 1975, księża i seminarzyści z rzymskiego Kolegium Północno-

Amerykańskiego podjęli dawny zwyczaj nawiedzania „kościołów stacyjnych" w okresie Wielkiego Postu. 

Do tej praktyki z czasem przyłączyła się ambasador Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej pani Hanna 

Suchocka, z czego zrodziła się piękna książka jej autorstwa zatytułowana: „Rzymskie pasje. Kościoły 

stacyjne wiecznego Miasta", przełożona później na język polski. Jest ona echem ok. dziewięcioletniego 

itinerarium wielkopostnego autorki; wyrazem emocjonującego doświadczenia religijnego i artystycznego. 

To właśnie z jej inspiracji obyczaj „kościołów stacyjnych" przeszedł do Polskie, pojawił się w Łodzi, 

Lublinie, Warszawie, także w Poznaniu.  
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Za czasów Jana Pawła II Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zachęcała do 

praktykowania tego zwyczaju: „Zaleca się bardzo - mówi ona - zachowywanie i rozwijanie tradycyjnej 

formy zgromadzenia Kościoła lokalnego na wzór rzymskich „stacji". Te zgromadzenia wiernych mogą się 

odbywać, zwłaszcza miastach biskupich, przy grobach świętych, w głównych kościołach lub sanktuariach, 

albo też częściej odwiedzanych w diecezji miejscach pielgrzymkowych" (List okólny o przygotowaniu i 

obchodzeniu świąt paschalnych, 16; 16.01.1988).  

   

Dzisiaj więc już po raz drugi inaugurujemy - w poznańskiej katedrze - podejmujemy ten zwyczaj zwany: 

„Kościoły Stacyjne Miasta Poznania", któremu towarzyszy hasło: „Nawracajmy się, jesteśmy napełnieni 

Duchem Świętym". Każdego dnia Wielkiego Postu - za wyjątkiem niedziel - będziemy pielgrzymowali do 

kolejnych kościołów, aby uczestniczyć - indywidualnie lub wspólnotowo - w programie każdej stacji, który 

to program przewiduje Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Adorację Najświętszego Sakramentu oraz okazję 

do spowiedzi, a następnie uroczystą liturgię Mszy świętej oraz nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Wszystko po 

to, aby lepiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Jezusa, naszego Odkupiciela.  

   

W obecnym roku wydarzenie to nabiera szczególnego charakteru, ponieważ przypada w 1050. rocznicę 

powstania - pierwszego na ziemiach polskich - biskupstwa w Poznaniu. Dla podkreślenia tego jubileuszu 

peregrynować będzie z nami - od stacji do stacji - krzyż z czarnego dębu, pochodzącego z X wieku a 

wydobytego na terenie Ostrowa Tumskiego z wałów obronnych Mieszka I.  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Na koniec, jeszcze raz przypomnijmy sobie Jezusowe słowa, które brzmią wyjątkowo przynaglająco w 

Wielkim Poście: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15). Przyjmijmy to Jezusowe wezwanie, 

które domaga się od nas surowej dyscypliny, zwłaszcza w dzisiejszym społeczeństwie, które często 

charakteryzuje się gwałtowną odmową nawrócenia. Niech na tej drodze - także dzięki praktyce „kościołów 

stacyjnych" - umacnia nas i wspiera Duch Święty, który „przychodzi z pomocą naszej słabości" (Rz 8, 26). 

Wszystkim uczestnikom pielgrzymowania po kościołach stacyjnych życzę owocnej drogi wielkopostnej.  

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Wielki Post 2018  

List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego na Wielki Post Roku Pańskiego 2018 „Nawracajcie się!"  

   

Umiłowani w Chrystusie, Bracia i Siostry!  

   

Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, słyszymy słowa Chrystusa: Czas się wypełnił i bliskie jest 

królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15). Te słowa są pierwszą zapisaną w 

Ewangelii Markowej wypowiedzią Jezusa, rodzajem uwertury do Jego publicznej działalności. Są 

zapowiedzią głównej przyczyny głoszenia przez niego Dobrej Nowiny.  
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Powyższe słowa wzywają nas do zdecydowanego porzucenia grzechów i dostosowania naszego życia do 

sposobu życia Pana Jezusa. Do każdego i każdej z nas; do wielkich i małych, do bogatych i biednych, 

wykształconych i niewykształconych, do dzieci, młodzieży, ludzi w sile wieku i starców kieruje słowa: 

nawróć się!  

   

   

1. NASZE WIELKOPOSTNE NAWRÓCENIE  

   

Nawrócenie to zaprzestanie czynienia zła i zaprawianie się w dobrym. To pójście za Jezusem w taki sposób, 

aby Jego Ewangelia stała się konkretnym przewodnikiem naszego życia. To zaniechanie myślenia, że to my 

jesteśmy wyłącznymi budowniczymi własnego życia. To uznanie, że jesteśmy stworzeniami, że zależymy 

od Boga, od Jego miłości i jedynie „tracąc" własne życie w Nim, możemy je zyskać. Dzisiaj nie można już 

być chrześcijaninem w następstwie prostego faktu, że żyjemy w społeczeństwie o korzeniach 

chrześcijańskich. Także ten, kto rodzi się w rodzinie chrześcijańskiej i jest religijnie wychowany musi 

każdego dnia ponawiać decyzję bycia chrześcijaninem; dawać pierwsze miejsce Bogu.  

   

Przykładem i zachętą na tej drodze są dla nas wielkie nawrócenia, takie jak św. Pawła na drodze do 

Damaszku czy św. Augustyna. Także i w naszych czasach Pan niestrudzenie puka do drzwi ludzkich serc 

również w środowiskach, które wydają się pochłonięte sekularyzacją, jak stało się to w przypadku Pawła 

Florenckiego, rosyjskiego prawosławnego. Będąc wychowanym jako agnostyk, żywił prawdziwą wrogość 

wobec nauki religii w szkole, potem jednak - już jako naukowiec - zawołał: „Nie, nie można żyć bez Boga" i 

całkowicie zmienił swoje życie (por. Benedykt XVI, Katecheza, 13.02.2013).  

 

Nawrócenie się nie jest dla nas - jak niektórzy sądzą - sprawą uznaniową, opcjonalną; ono jest dla nas 

koniecznością. Potwierdzeniem tego jest przypowieść o nieurodzajnym drzewie figowym, która z jednej 

strony przypomina o Bożej cierpliwości wobec nas, lecz jednocześnie ostrzega, że ci, którzy trwają w 

grzesznym odrzuceniu pokuty, zostaną ostatecznie „wycięci" z tego i z przyszłego świata (Łk 13,6-9). 

Ostatecznym losem osób i społeczności, które uchylają się od nawrócenia jest zagłada. Dlatego 

najskuteczniejszą odpowiedzią na brak dobrych owoców w naszym życiu jest odwrócenie się od zła i 

zwrócenie ku dobru. Nawrócenie pozwala zwyciężać zło dobrem.  

   

W tym procesie nieustannego nawracania pomaga nam Duch Święty: On zaś, gdy przyjdzie - mówi Jezus - 

przekona świat o grzechu (...). Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy (J 

16,8.13). Duch Święty odkrywa przed nami całą prawdę o nas samych. Prawdę o tym, że każdy z nas 

codziennie dopuszcza się czegoś złego, że nawet człowiek sprawiedliwy może zgrzeszyć codziennie siedem 

razy (por. Prz 24,16). Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas 

prawdy - powie apostoł Jan (1J 1,8). Prośmy więc Ducha Świętego, abyśmy nie żyli już w zakłamaniu, ale w 

prawdzie i wołajmy do Niego: Przyjdź światłości sumień!  

   



2062 
 

A zatem - z pomocą Ducha Świętego - czyńmy rachunek sumienia, żałujmy za nasze grzechy, uczyńmy 

mocne postanowienie poprawy, odprawmy szczerą spowiedź i zadość czyńmy Bogu i ludziom. A nade 

wszystko prośmy Ducha Świętego, abyśmy nie tylko dostrzegli nasz grzech, ale umieli również nad nim 

zapłakać (Łk 22,61-62).  

   

Dzięki temu Kościół będzie mógł dawać - ludziom współczesnym, tak wrażliwym na konkretne świadectwo 

życia - przykład pojednania przede wszystkim w swoim własnym łonie. Wszyscy musimy pracować nad 

uspokojeniem umysłów, zmniejszeniem napięć, przezwyciężeniem podziałów, uzdrowieniem ran 

zadawanych sobie wzajemnie przez braci. Gdy zaostrzają się różnice stanowisk w dziedzinie spraw 

dyskusyjnych, szukać jedności w tym, co jest podstawowe dla wiary i życia chrześcijańskiego, w myśl 

starożytnej maksymy: „Jedność w rzeczach koniecznych. W sprawach wątpliwych - wolność. We 

wszystkim zaś miłość" (por. Reconciliatio et paenitentia, 9).  

   

2. POWIERZENIE NASZEJ ARCHIDIECEZJI ŚW. JÓZEFOWI  

   

Idąc taką drogą, pragniemy zawierzyć losy naszej archidiecezji świętemu Józefowi. Jego żywy kult trwa w 

Poznaniu w kościele Ojców Karmelitów od czterystu lat. Przed czterema laty - za zgodą Stolicy 

Apostolskiej - koronowałem Jego łaskami słynący obraz. Następnie miała miejsce trzyletnia peregrynacja 

kopii tego wizerunku po archidiecezji. Jej celem było - w klimacie modlitwy i współpracy z łaską Bożą - 

utwierdzić ewangeliczne spojrzenie na rodzinę, na jej trwałość, na jej sakramentalną świętość i 

niezastąpioną rolę w wychowywaniu i przekazywaniu wiary następnym pokoleniom.  

   

Wszystkie te poczynania rodzą się z naszej wiary w to, że św. Józef jest naszym potężnym orędownikiem u 

Boga. Mocno w to wierzyła św. Teresa z Avila, przekonana, że - podobnie jak na ziemi Pan Jezus był 

poddany świętemu Józefowi - tak jest też i w niebie; Chrystus wysłuchuje to, o co Go prosi św. Józef (por. 

Księga mojego życia, VI, 6). Podobnie jak opiekował się Jezusem i jego Matką Maryją, tak też opiekuje się 

dzisiaj całym Kościołem.  

   

Dla umocnienia tej wiary w stałą opiekę św. Józefa nad Kościołem - po zakończeniu pielgrzymowania kopii 

obrazu - zawierzymy teraz Jego opiece całą Archidiecezję Poznańską. Akt ten będzie miał miejsce w 

sanktuarium Ojców Karmelitów w piątą niedzielę Wielkiego Postu, dnia 18 marca. Natomiast następnego 

dnia - w liturgiczną uroczystość św. Józefa - ten akt zawierzenia zostanie powtórzony w każdej parafii 

naszej archidiecezji. W ten sposób pomnożymy naszą radość oraz kult tego Świętego.  

   

Z całego serca dziękuję Ojcom Karmelitom za opiekę nad sanktuarium a także Ojcu Stanisławowi Plewie 

OCD za niełatwe dzieło peregrynacji obrazu w naszych parafiach. Wszystkich wiernych natomiast 

zachęcam do nawiedzania tego słynącego łaskami obrazu a przede wszystkim do zgłębiania życia i cnót św. 

Józefa, do częstej modlitwy za Jego wstawiennictwem, przede wszystkim w intencji małżeństw i rodzin.  
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3. JUBILEUSZ 1050. ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ  

   

Trzecia sprawa to jubileusz tysiąc pięćdziesięciolecia naszej diecezji. Jak wiemy, od dnia Pięćdziesiątnicy 

Ewangelia rozprzestrzenia się po całym świecie. Przed ponad tysiącem lat dotarła ona także na nasze ziemie. 

Książę Mieszko - przyjmując chrzest - otworzył Polakom drogę do Ewangelii. Dwa lata po chrzcie Mieszka 

zostało ustanowione w Poznaniu pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich.  

   

Przybył do nas biskup Jordan, widzialny ojciec i pasterz wiernych, modlący się nauczyciel modlitwy, który 

wstawiał się za swoimi braćmi i z tym samym ludem błagał Pana i dziękował Mu, wskazując na prymat 

Boga i Jego łaski. Do jego zadań - jako pierwszego odpowiedzialnego za dyscyplinę pokutną w jego 

Kościele partykularnym - należało wzywanie do nawrócenia i pokuty. Jego obowiązkiem było mówienie o 

niszczącej obecności grzechu w życiu ludzi i w historii wspólnot. Jego obowiązkiem było też 

przepowiadanie niezgłębionej tajemnicy miłosierdzia, które Bóg nam okazał w Krzyżu i Zmartwychwstaniu 

Jezusa Chrystusa, oraz w wylaniu Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Jego przepowiadanie było 

wezwaniem do nadziei (por. Pastores gregis, 33.39). W tym roku przypada 1050. rocznica tego wydarzenia. 

Świętując jubileusz dziękujemy Bogu za dar biskupstwa i początek widzialnych struktur Kościoła oraz 

prosimy, abyśmy byli także dzisiaj otwarci na działanie Ducha Świętego, tworząc żywy Kościół Chrystusa.  

   

Ponawiam moje zaproszenie skierowane do wszystkich, abyśmy - jako wspólnota - włączyli się w uczczenie 

tego jubileuszu. Świętowanie w parafiach będzie miało miejsce w wigilię Zesłania Ducha Świętego, 

natomiast główne uroczystości archidiecezjalne rozpoczną się 22 a skończą 24 czerwca. W obchodach tych 

nie chodzi tylko o wspominanie minionego czasu i dziękczynienie za udzielone nam łaski, idzie o wielką 

modlitwę, o nowe napełnienie się Duchem Świętym, o nasze uświęcenie. Tylko święci bowiem czynią 

Kościół bardziej podobnym do Chrystusa i bardziej wiarygodnym wobec świata. Dlatego św. Matka Teresa 

z Kalkuty mawiała: Jeśli ja i ty nawrócimy się, świat stanie się lepszy!  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Nie zapominajmy - w tym wielkopostnym czasie - o udziale w Gorzkich Żalach i Drogach Krzyżowych.  

   

Na koniec zaś, prośmy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Kościoła, która towarzyszy nam i wspiera nas na 

drogach Wielkiego Postu, aby pomagała każdemu i każdej z nas odkryć wielkość i piękno nawrócenia; 

wielkość i piękno duchowego zmartwychwstania.  

   

Życzę Wam i sobie, abyśmy w czasie tegorocznego Wielkiego Postu prawdziwie się nawrócili, aby Duch 

Święty mógł nas uświęcać i przez nas dalej umacniać zaczątki Królestwa Bożego na ziemi.  
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Na święty czas wielkopostny wszystkim Wam z serca błogosławię.  

   

† Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański  

   

Poznań, dnia 18 lutego 2018 roku  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Kościół a polityka, 1.3.2018  

Abp Stanisław Gądecki. Kościół a polityka (Kalisz, Sanktuarium św. Józefa – 1.3.2018).  
 

Z uwagi na liczne nieporozumienia i błędy panoszące się w przestrzeni publicznej warto wyjaśnić – właśnie 

tutaj w Kaliszu, w duchowej obecności św. Józefa, patrona spraw wszelkich - niektóre podstawowe zasady 

dotyczące stosunku Kościoła do polityki, odwołując się przy tym do Ewangelii i nauczania kościelnego.  

 

Stosunek ten wymaga zastanowienia się nad czterema sprawami: nad odniesieniem się do polityki Pana 

Jezusa, Kościoła, duchowieństwa, wreszcie wiernych świeckich.  

   

1. JEZUS  

 

Najpierw Jezus. Na początku należy podkreślić rzecz zasadniczą, a mianowicie to, iż Pan Jezus nie 

angażował się w żaden ruch polityczny i udaremniał wszelkie próby łączenia Go ze sprawami politycznymi. 

W opisie Jego pobytu na pustyni ziemska władza jawi się tam jako jedna z pokus: „Jeszcze raz wziął Go 

diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: 

‘Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon’. Na to odrzekł mu Jezus: ‘Idź precz, szatanie! Jest 

bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz’ (Mt 4,8-

10). Po cudownym rozmnożeniu chleba: „Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go 

obwołać królem, sam usunął się znów na górę” - J 6,15). Narodowi żydowskiemu - do którego należał i 

który kochał - nigdy nie obiecywał wyzwolenia politycznego, którego wielu Żydów spodziewało się 

wówczas po Mesjaszu. Państwo Boże, które przyszedł założyć – mówił - nie jest z tego świata (J 18,36). On 

przyszedł przede wszystkim po to, aby ludzkości żyjącej w niewoli grzechu przynieść wyzwolenie duchowe 

(J 8,34-36); (por. Jan Paweł II, Prezbiter wobec społeczności świeckich. Audiencja generalna – 28.07.1993).  

 

Lecz jednocześnie Jezus uznał konieczność istnienia władzy doczesnej i jej porządek: „Oddajcie więc 

Cezarowi to, co należy do Cezara” (Mt 22,21). Spodziewał się możliwości istnienia uczciwych urzędników 

państwowych: „Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: ‘Nauczycielu, co mamy 

czynić?’ On im odpowiadał: ‘Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono’. Pytali go też i 

żołnierze: ‘A my, co mamy czynić?’ On im odpowiadał: ‘Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie 

uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie” (Łk 3,12-14). Znał jednak dobrze kuszenie, jakie 

zazwyczaj towarzyszy władzy: „Wiecie, że ci, którzy zdają się przewodzić narodom, panują nad nimi 

przemocą, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak jednak jest wśród was; lecz kto wśród was chciałby 

zostać wielkim, będzie waszym służącym, a kto chciałby wśród was być pierwszym, będzie niewolnikiem 

wszystkich” (Mk 10,42-44; por. Mt 20,25-27; Łk 22,24-26).  
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Był w pełni świadom tego, że władza polityczna tak długo służy człowiekowi, jak długo pozostaje w relacji 

do Boga. Od kiedy jednak władza polityczna zaczyna twierdzić, że ziemski porządek nie ma nic wspólnego 

z Bogiem, a człowiek może ten porządek używać bez odnoszenia go do Stwórcy, „to każdy uznający Boga 

wyczuwa, jak fałszywe są tego rodzaju zapatrywania. Stworzenie bowiem bez Stworzyciela zanika” 

(Gaudium et spes, 36).  

 

2. KOŚCIÓŁ  

 

Drugi podmiot to Kościół. Kościół ze swej strony – starając się podążać po śladach Zbawiciela - pragnie 

spełniać w dziedzinie polityki tylko taką rolę, jaką wyznaczył mu Chrystus. Nie utożsamia się zatem ze 

wspólnotą polityczną ani w ogóle z żadnym systemem politycznym. Kościół nie jest po stronie prawicy, 

lewicy ani po stronie centrum, ponieważ Kościół ma swoją własną stronę; Kościół winien stać po stronie 

Bożej.  

 

Obie wspólnoty, Kościół oraz wspólnota polityczna - z uwagi na swój kształt i cele - mają zupełnie inną 

naturę. Autonomia i niezależność tych dwóch wspólnot widoczne jest przede wszystkim w porządku celów 

ich istnienia. Wspólnoty polityczne służą temu, co wchodzi w zakres doczesnego dobra wspólnego, stąd 

zadaniem państwa jest dbałość o doczesne sprawy obywateli. Kościół natomiast zorganizowany jest w taki 

sposób, aby odpowiedzieć na potrzeby duchowe swoich wiernych; aby troszczyć się o duchowe dobro 

doczesne i wieczne człowieka a także społeczeństwa.  

 

„Kościół – uczy konstytucja soborowa Gaudium et spes - z racji swej uniwersalnej misji, kierując swoje 

przesłanie do ludzi z wszystkich opcji politycznych, nie może utożsamiać się z żadną konkretną opcją 

polityczną (por. Gaudium et spes, 76), byłoby to bowiem szkodliwym wypaczaniem misji Kościoła. Ze 

względu na swoje zadanie i kompetencje Kościół nie może być na usługach stronnictw politycznych. 

Winien wystrzegać się włączania się do sporów na korzyść tego lub innego odłamu politycznego, bo 

odstręczałoby to od Kościoła ludzi innych przekonań politycznych. Winien też nie dać się 

zinstrumentalizować przez partie polityczne dla ich własnych, partykularnych interesów. „Kościół 

respektuje słuszną autonomię porządku demokratycznego i nie ma tytułu do opowiadania się za takim albo 

innym rozwiązaniem instytucjonalnym czy konstytucyjnym. Nie ma też upoważnienia do wkraczania w 

meritum programów politycznych, chyba że mają one związek z religią i moralnością (Kompendium Nauki 

Społecznej Kościoła, 424). Dzięki temu Kościół może pozostać niezastąpionym znakiem i obrońcą 

transcendentnego wymiaru osoby ludzkiej, czyli zdolności osoby ludzkiej do otwarcia się na Boga i wejścia 

w relację z Nim.  

 

Misja Kościoła ma cel religijny, lecz mocą Ewangelii sobie powierzonej Kościół głosi prawa ludzi. Jego 

obowiązkiem jest „głoszenie wiary i pouczanie na temat swojej doktryny społecznej, efektywne 

wykonywanie swojego zadania wśród ludzi, a także wydawanie osądu moralnego, również o sprawach, 

które dotyczą porządku politycznego, zwłaszcza gdy wymagają tego fundamentalne prawa osoby albo 

zbawienie dusz; przy zastosowaniu tych wszystkich środków pomocniczych, które zgodne są z Ewangelią i 

dobrem wszystkich, stosownie do czasu i zmieniających się warunków” (Gaudium et spes, 42, 76).  

 

Natomiast pierwszym i podstawowym zadaniem Kościoła jest wychowanie sumienia tak w dziedzinie etyki 

indywidualnej, jak i publicznej. Kościół bowiem jest przekonany, że także polityka nie może być wolna od 

zasad moralnych. Polityka wolna od zasad moralnych jest prostą drogą do samowoli i anarchii w życiu 

publicznym, która zamienia niezbędną instytucję państwa - stworzoną dla dobra i pomyślności ludzi - w 
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piekło. Biskupi i kapłani - zgodnie z właściwą sobie misją – zobowiązani są do kształtowania i oświecania 

sumienia wiernych, tych zwłaszcza, którzy poświęcają się działalności politycznej, tak aby ich wysiłki 

przyczyniały się zawsze do integralnego postępu człowieka oraz do dobra wspólnego.  

 

3. DUCHOWIEŃSTWO  
 

Trzeci temat to duchowieństwo. Kościół hierarchiczny - jako nauczyciel zasad moralnych, odnoszących się 

także do wymiaru publicznego i politycznego - rezerwuje dla siebie nie „polityczną”, lecz „metapolityczną” 

rolę. Formułuje katalog fundamentalnych zasad, które obowiązywać muszą w każdej sferze życia, także w 

sferze polityki. Z tym związana jest funkcja „krytycznego sumienia”, dzięki której Kościół hierarchiczny ma 

prawo, a nawet obowiązek zabierania głosu (krytyki) wtedy, kiedy w życiu publicznym pomijane są 

podstawowe zasady etyczne bądź łamane są prawa człowieka. 

 

Stąd stosunek kapłana do działalności społecznej i politycznej jest inny, aniżeli człowieka świeckiego. 

Celem kapłana jest szerzenie Królestwa Chrystusowego tak, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, aby świat 

został rzeczywiście poddany Chrystusowi. Podobnie jak Jezus, duchowny winien zrezygnować z włączania 

się w aktywne uprawianie polityki zwłaszcza wtedy, gdy wyraża ona interesy jednej grupy, aby - w duchu 

braterstwa - pozostać człowiekiem wszystkich oraz człowiekiem ojcostwa duchowego.  

 

„Nie należy do pasterzy Kościoła bezpośrednie angażowanie się w działalność polityczną oraz w 

organizowanie społeczeństwa. To zadanie wiąże się z powołaniem wiernych świeckich, którzy działają z 

własnej inicjatywy wraz ze swymi współobywatelami” (KKK 2442). To chrześcijanin świecki powołany 

jest do bezpośredniego zaangażowania się w tę działalność i przyczyniania się do tego, by społeczeństwo 

kierowało się coraz bardziej zasadami Ewangelii.  

 

Duszpasterze winni być jak najdalej od ideologii właściwych partiom politycznym, która mogłyby 

warunkować kryteria ich ocen i postawy. Żadna partia polityczna nie może pretendować do reprezentowania 

wszystkich wiernych, dlatego, że każdy konkretny program nie może mieć waloru absolutnego dla 

wszystkich. Tylko w ten sposób prezbiterzy „będą posiadać wolność ewangelizowania rzeczywistości 

politycznej jak Chrystus, wychodząc od Ewangelii, bez partyjnictwa lub ideologizacji. Ewangelia Chrystusa 

nie miałaby takiego oddźwięku w historii, gdyby On nie proklamował jej jako przesłania religijnego” 

 

Kapłan natomiast zachowuje prawo do osobistych poglądów politycznych oraz do korzystania - zgodnie z 

sumieniem - z prawa głosu. „W okolicznościach, w których uprawnione są różne opcje polityczne lub 

społeczne, prezbiterzy — podobnie jak wszyscy obywatele – mają prawo do własnych wyborów. Biorąc 

jednak pod uwagę, że opcje polityczne jako takie mają ograniczony zakres i nie interpretują nigdy Ewangelii 

w formie całkowicie adekwatnej i trwałej, prezbiter jako świadek przyszłej rzeczywistości powinien 

zachować pewien dystans wobec jakiejkolwiek funkcji lub pasji politycznej” (Enchiridion Vaticanum, IV, 

1195). W szczególności powinien pamiętać o tym, że partii politycznej nie można nigdy utożsamiać z 

prawdą Ewangelii, dlatego też żadna partia - w odróżnieniu od Ewangelii - nie może stać się nigdy 

przedmiotem absolutnego wyboru. Kapłan winien więc pamiętać o tej względności również wtedy, gdy 

obywatele wyznający wiarę chrześcijańską tworzą w sposób godny pochwały partie inspirujące się w sposób 

otwarty Ewangelią; powinien starać się o to, by światło Chrystusa oświeciło także inne partie i grupy 

społeczne (por. Jan Paweł II, Prezbiter wobec społeczności świeckich...). 

 

Z konieczności prawo kapłana do ujawniania własnych wyborów są ograniczone przez wymogi jego posługi 

kapłańskiej. Czasem musi on powstrzymać się od korzystania z tego prawa, aby być skutecznym znakiem 

jedności i głosić Ewangelię w całej jej pełni. Dlatego powinien unikać ukazywania swojego wyboru jako 

jedynie słusznego, szanując dojrzałość ludzi świeckich, co więcej, musi pomagać im w osiąganiu tej 

dojrzałości poprzez formację sumień. Winien uczynić wszystko, co możliwe, by nie przysparzać sobie 

wrogów na skutek zajmowania takich stanowisk w dziedzinie polityki, które pozbawiałyby go 

wiarygodności i powodowały oddalenie się wiernych powierzonych jego pasterskiej misji. 
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Ze względu na swoją posługę, która jest posługą jedności wobec wszystkich - w normalnych 

okolicznościach – prezbiter winien unikać jakiegokolwiek publicznego wyznawania swojej „wiary” 

politycznej. Mogłoby to zagrozić jego kontaktowi z każdym człowiekiem, niezależnie od jego sympatii 

politycznych. Jednocześnie jednak „prezbiterzy, razem z całym Kościołem, są zobowiązani do wyboru, na 

miarę wszystkich swoich sił, określonej linii działania, jeśli chodzi o obronę fundamentalnych praw 

człowieka, integralną promocję rozwoju osób, wspieranie sprawy sprawiedliwości i pokoju. Zawsze, co 

powinno być dobrze zrozumiane, za pomocą środków, które są zgodne z Ewangelią. Wszystko to odnosi się 

do przestrzeni nie tylko indywidualnej, ale także społecznej. 

 

Obowiązujące w Kościele zasady są na tyle rygorystyczne, że duchowni zobowiązani są do 

samoograniczenia swoich praw obywatelskich, rezygnując z możliwości korzystania z biernego prawa 

wyborczego, z prawa do członkostwa w partiach politycznych oraz obejmowania jakichkolwiek urzędów 

państwowych czy samorządowych. Mówi o tym wyraźnie Kodeks Prawa Kanonicznego. Kanon 285 par. 3 

głosi, że „duchownym zabrania się przyjmowania publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w 

wykonywaniu władzy świeckiej”.  

 

Kapłan winien jednocześnie winien unikać postawy neutralności lub obojętności na tragiczne i palące 

problemy związane z nędzą i niesprawiedliwością. Przede wszystkim - jako świadek, a zaraz potem jako 

głosiciel Ewangelii – ma być pełen troski i dyspozycyjny wobec tych dojrzałych w wierze chrześcijan, 

którzy podjęli decyzję o życiu w pełni chrześcijańskim i z miłości do swych braci wydziedziczonych, 

gnębionych lub prześladowanych angażują się w walkę o sprawiedliwość, wolność i ludzką godność. 

Kościół, a więc także wyświęceni szafarze winni wskazywać i potępiać nadużycia, niesprawiedliwości, 

wykroczenia przeciw wolności, gdziekolwiek by do nich nie dochodziło i niezależnie od tego, kto byłby ich 

sprawcą. Za pomocą właściwych sobie środków mają także walczyć w obronie praw człowieka, szczególnie 

człowieka ubogiego, oraz na rzecz ich promocji. Kapłani służą „wyzwalaniu” proklamując Ewangelię, 

głosząc naukę społeczną Kościoła, towarzysząc ludziom dobrej woli w ich wysiłkach na rzecz nawrócenia i 

wspierając wiernych świeckich w ich zaangażowaniu w sprawy tego świata.  

 

Tylko w zupełnie wyjątkowych przypadkach - gdy tego wymagała obrona praw Kościoła albo promocja 

dobra wspólnego - kapłani służą „wyzwalaniu”, biorąc aktywny udział w partiach politycznych lub w 

kierowaniu stowarzyszeniami. W tych przypadkach zawsze jednak i wyłącznie za zgodą władz kościelnych i 

wobec zaistnienia „konkretnych i wyjątkowych okoliczności”. Okoliczności takie mogą zaistnieć tylko w 

sytuacjach skrajnie krytycznych. Zaangażowanie polityczne i związkowe prezbitera może być w takich 

wypadkach jedynie czasowe; dopóki trwają uzasadniające je okoliczności. Powinien on wtedy działać za 

zgodą biskupa, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej a — jeśli się okaże to konieczne — Konferencji 

Episkopatu (Enchiridion Vaticanum, IV, 1197). Istnieje więc możliwość odstępowania od prawa ogólnego; 

jednak przypadki te usprawiedliwiają jedynie nadzwyczajne okoliczności i należy uzyskać wówczas 

odpowiednią zgodę. 

 

Prezbiterom, którzy czują potrzebę zaangażowania się w działalność polityczną, by przyczynić się 

skuteczniej do uzdrowienia życia politycznego i usuwać niesprawiedliwości, wyzysk i wszelkie formy 

ucisku, Kościół przypomina, że na tej drodze łatwo jest uwikłać się w stronnicze walki, co pociąga za sobą 

ryzyko współpracy nie tyle w budowaniu sprawiedliwszego świata, którego pragną, lecz w tworzeniu 

nowych i jeszcze gorszych form wyzysku ubogich. W każdym wypadku winni oni pamiętać, że dla tego 

rodzaju zaangażowania w działalność polityczną nie otrzymali ani misji, ani charyzmatu z wysoka (por. Jan 

Paweł II, Prezbiter wobec społeczności świeckich...). 

 

4. WIERNI ŚWIECCY  
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a. Gdy idzie o wiernych świeckich, to łatwo zauważyć, że wielu mężczyzn i kobiet służyło do tej pory Panu 

Bogu przez udział w działalności politycznej i sprawowaniu rządów. Do tej rzeszy należał np. św. Tomasz 

Moore, ogłoszony patronem rządzących i polityków, który potrafił świadczyć o niezbywalnej godności 

sumienia nawet za cenę męczeństwa. A chociaż był poddawany różnym formom nacisku, nie zgodził się na 

żaden kompromis, lecz dochowując niezłomnej wierności prawowitym władzom i instytucjom, swoim 

życiem i śmiercią potwierdził, że „człowiek nie może oderwać się od Boga ani polityka od moralności” (por. 

Kongregacja Nauki Wiary. Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików 

w życiu politycznym).  

 

Z nauczania Soboru Watykańskiego II (Apostolicam actuositatem, 7; Lumen gentium, 36, Gaudium et spes, 

31 i 43) wypływa wniosek, że świeccy - jako obywatele swego państwa – jeśli się do tego nadają, nie tylko 

mogą, ale wręcz powinni uczestniczyć w działalności politycznej, czyli w różnego rodzaju działalności 

gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu wspólnego dobra. W 

działalności, która obejmuje umacnianie i obronę takich dóbr, jak porządek publiczny i pokój, wolność i 

równość, poszanowanie życia ludzkiego i środowiska, sprawiedliwość, solidarność itd. W tym względzie ani 

„oskarżenia o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm o korupcję, które nierzadko są kierowane pod 

adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, ani dość 

rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie 

usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach publicznych” (Christifideles laici, 

42).  

 

Jest sprawą oczywistą, iż działalność polityczna katolików świeckich nie może się ograniczać jedynie do 

transformacji widzialnych struktur państwa. Jeśli bowiem podstawą zmian nie będzie kultura - zdolna 

przyswoić sobie, uzasadnić i ująć w formę projektu postulaty płynące z wiary i moralności - wszelkie 

transformacje będą zawsze nietrwałe.  

 

Wierni świeccy – biorąc udział w określonych partiach politycznych i organizowanych przez nie 

inicjatywach – winni pamiętać o tym, że busolą dla nich powinno być prawidłowo ukształtowane sumienie 

w świetle zasad wynikających z Ewangelii. „Autonomia sfery doczesnej”, z której korzystają oni może 

dotyczyć wyboru konkretnej strategii działania w polityce, nie dotyczy jednak autonomii w sferze wyborów 

moralnych. Świecki nie może zatem opowiadać się za rozwiązaniami sprzecznymi z nauką Kościoła, 

sprzecznymi z zasadami etycznymi bądź godzącymi w godność człowieka.  

 

Dobrze ukształtowane sumienie katolika nie pozwoli mu przyczyniać się do realizacji programu 

politycznego bądź też konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności. Nie 

pozwoli mu uczestniczyć w kampaniach propagandowych na rzecz tego rodzaju ustaw, ani popierać je, 

oddając na nie swój głos. Gdy zaś nie jest absolutnie możliwe odrzucenie lub całkowite zniesienie ustawy 

przeciwnej sumieniu - już obowiązującej lub poddanej pod głosowanie – wówczas polityk katolicki winien 

zmierzać do ograniczenie szkodliwości obowiązującej ustawy i zmniejszenia jej negatywnych skutków.  

 

Różne czynniki wpływają na to, że w pluralistycznym społeczeństwie istnieje możliwość istnienia wielu 

różnych partii, w których katolicy mogą podejmować swoją działalność, jeśli te partie nie są sprzeczne z 

etyką katolicką. Do tych różnych czynników należą np.: doraźny charakter niektórych decyzji w sprawach 

społecznych, fakt, że często istnieje wiele moralnie dopuszczalnych sposobów realizacji lub ochrony tej 

samej istotnej wartości, możliwość interpretowania na różne sposoby pewnych podstawowych zasad teorii 

politycznej, a także techniczna złożoność znacznej części problemów politycznych. W Kompendium Nauki 

Społecznej Kościoła stwierdza się w sposób jednoznaczny, iż założenie „że jakaś partia lub ugrupowanie 
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polityczne w pełni odpowiadają wymogom wiary i życia chrześcijańskiego, powoduje niebezpieczne 

nieporozumienia. Chrześcijanin nie może znaleźć partii w pełni odpowiadającej wymaganiom etycznym 

zrodzonym z wiary i przynależności do Kościoła” (KNSK, 573).  

 

Tej sprawy nie wolno jednak mylić z bezkrytycznym pluralizmem w wyborze zasad moralnych i 

podstawowych wartości, które mają stanowić punkt odniesienia. Uprawniony pluralizm doczesnych opcji 

nie podważa bynajmniej zasad, z których wynika zobowiązanie katolików do zaangażowania w politykę, a 

odwołujących się bezpośrednio do chrześcijańskiej nauki moralnej i społecznej. Do tego nauczania katolicy 

świeccy winni nieustannie się odwoływać, aby mieć pewność, że ich udział w życiu politycznym wyraża - 

zgodnie z wyznawanymi zasadami - poczucie odpowiedzialności za rzeczywistość doczesną. Właściwie 

dobrze ukształtowane chrześcijańskie sumienie nie pozwala katolickiemu politykowi przyczyniać się - przez 

oddanie głosu - do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe 

zasady wiary i moralności przez propozycje alternatywne wobec tych zasad lub z nimi sprzeczne.  

 

Gdy dochodzi do prawdziwej konfrontacji polityki z zasadami moralnymi - które nie mogą być uchylone i 

nie dopuszczają wyjątków ani żadnych kompromisów - zadanie katolików staje się szczególnie doniosłe i 

odpowiedzialne. W obliczu bowiem fundamentalnych i niezbywalnych nakazów etycznych muszą oni sobie 

zdawać sprawę, że w grę wchodzi sama istota ładu moralnego, od którego zależy integralne dobro ludzkiej 

osoby (por. Kongregacja Nauki Wiary. Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania 

katolików w życiu politycznym). Jan Paweł II zdefiniował tutaj katalog wartości nienegocjowalnych, czyli 

takich, które nie mogą podlegać demokratycznemu kompromisowi, a katolicy muszą zawsze ich bronić. 

Zaliczył do nich m. in.: ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, godności i dobra osoby ludzkiej, 

ochronę rodziny opartej na małżeństwie między osobami odmiennej płci, wolność wychowywania własnych 

dzieci, prawo do wolności religijnej, przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu.  

 

W celu rozeznania prawdziwego dobra i wyboru środków odpowiednich dla jego urzeczywistnienia 

katolickiemu politykowi potrzebna jest nade wszystko cnota roztropności. Chrześcijańscy radykałowie - 

stawiając sprawy na ostrzu noża - są zazwyczaj przekonani, że tylko oni nie zdradzają Jezusa, a wszyscy 

inni pertraktują z diabłem. Skutki takiego radykalizmu bywają często opłakane, przynosząc często więcej 

zła aniżeli dobra. Katolickim politykom niezbędnie potrzebna jest roztropność, zwłaszcza w świetle tego, co 

mówił o naszym narodowym charakterze Bismarck: „Dajcie Polakom rządzić, a sami się wykończą” oraz 

„Polacy są poetami w polityce, a politykami w poezji”.  

 

ZAKOŃCZENIE  
 

Niech św. Józef - Opiekun Kościoła Powszechnego – czuwa nad kapłanami, formatorami ludzkich sumień. 

Nad wiernymi świeckimi, podejmującymi odpowiedzialność na polu polityki w zgodzie z dobrze 

uformowany, sumieniem.  

 

Nade wszystko jednak, prośmy Boga, abyśmy przywiązali się coraz mocniej do pragnienia ojczyzny 

niebieskiej. „W ten sposób nasza dusza będzie mniej wzburzona wskutek zamieszania pochodzącego od 

rzeczy doczesnych. Spraw, aby we wszelkich niepokojach zewnętrznych wznosiła się ponad wszystkie 

rzeczy zmienne i w ciszy swojego pokoju niech pozostaje w świecie i poza światem” (Grzegorz Wielki).  

Homilia Arcybiskupa Poznańskiego, Forum Ceremoniarzy, 4.3.2018  

Abp Stanisław Gądecki. Zburzcie te świątynię. III niedziela Wielkiego Postu (Katedra Poznańska - 

4.3.2018)  
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W tych dniach w Poznaniu odbywało się I Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy Wyższych Diecezjalnych 

Seminariów Duchownych. Odbywało się ono w obecności ks. bp. Adama Bałabucha, przewodniczącego 

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów a jednocześnie delegata ds. Duszpasterstwa 

Ministrantów Konferencji Episkopatu Polski.  

   

W ramach tego forum zorganizowano konferencję naukową pt. „Liturgia - zaangażowanie ciała - 

zaangażowanie ducha?" Celem tej konferencji była m.in. pomoc w bardziej świadomym przeżywaniu 

liturgii. Jest to dziś rzecz bardzo potrzebne, gdyż nieraz liturgia Kościoła bywa przeżywana - przez samych 

duchownych i świeckich - bez większego zaangażowania lub wprost zaniedbywana. Przeżywana przede 

wszystkim jako zaangażowanie ciała, a nie jako zaangażowanie ducha.  

   

Dzisiejsze czytania liturgiczne w jakimś sensie nawiązują do tematu tej konferencji, ukazując najpierw 

Dekalog, który zakazuje oddawania kultu boskiego wszystkiemu co materialne i widzialne, a następnie 

scenę oczyszczenia świątyni jerozolimskiej przez Jezusa, która zapowiada zastąpienie starego kultu 

świątynnego z jego zwierzęcymi ofiarami przez nowy kult „w Duchu i prawdzie", gdzie jedyną ofiarę 

będzie ciało i krew Jezusa, Syna Bożego. Zastanowienie się nad tymi tekstami może okazać się pożyteczne 

nie tylko dla uczestników forum ceremoniarzy z całej Polski, ale również dla każdego wierzącego 

człowieka.  

   

1. „JAM JEST PAN, TWÓJ BÓG"  

   

a. Tak więc najpierw Dekalog (gr. deka - dziesięć, logoi - słowa), czyli zbiór zasad Przymierza, zawartego 

przez Boga z Izraelem za pośrednictwem Mojżesza pod górą Synaj. Dziesięć przykazań to wyraz 

„podstawowych powinności człowieka względem Boga i względem bliźniego - objawia poważne 

zobowiązania, które są ze swojej natury niezmienne i obowiązują zawsze i wszędzie. Nikt nie może od nich 

dyspensować. Dziesięć przykazań wyrył Bóg w sercu człowieka" (KKK, 2072), dlatego nikt - także 

niechrześcijanin - nie jest zwolniony z obowiązku zachowania przykazań Dekalogu a jego zachowanie jest 

możliwe z pomocą łaski Bożej (Sobór Trydencki, Session VI: Dekret o usprawiedliwieniu III; BF VII,67).  

   

Wszystkie przykazania Dekalogu są spisane w liczbie pojedynczej („Nie zabijaj"), ponieważ posłuszeństwo 

przykazaniom wykazuje każdy człowiek indywidualnie, we własnym sercu. Tylko wtedy, gdy pojedynczy 

człowiek czuje się adresatem przykazań, mogą one być skuteczne. W tłumie człowiek staje się najczęściej 

głuchy i obojętny na przykazania i czuje się zwolniony od ich przestrzegania. Liczba pojedyncza zakazów i 

nakazów Dekalogu świadczy też o tym, jak wielką wartość ma każdy człowiek przed Bogiem i jak poważnie 

Bóg traktuje każdego człowieka z osobna. Do każdego z nas Bóg zwraca się osobiście.  

   

Cały Dekalog jest „znakiem miłości Boga Ojca, Jego pragnienia, by nauczyć nas prawidłowo odróżniać 

dobro od zła, prawdę od fałszu, to, co sprawiedliwe, od tego, co niesprawiedliwe. Jego przykazania są 

zrozumiałe dla wszystkich. A właśnie dlatego, że ujmują podstawowe wartości w konkretne normy i zasady, 
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człowiek wprowadzając je w życie może zdążać drogą prawdziwej wolności, która umacnia go na szlaku 

prowadzącym do życia i szczęścia. Przeciwnie, kiedy człowiek nie bierze przykazań pod uwagę, nie tylko 

staje się obcym Bogu i porzuca przymierze z Nim, ale jednocześnie ddala się od życia i trwałego szczęścia 

(por. Benedykt XVI, Rzym, Piazza del Popolo - 9.09.2012).  

   

b. Gdy idzie zaś o pierwsze i najważniejsze przykazanie Dekalogu („Nie będziesz miał cudzych bogów 

[elohim] obok Mnie!"), na którym należy się dzisiaj przede wszystkim skoncentrować, bo jest to 

najważniejszym ze wszystkich przykazań. Z niego wynikają wszystkie pozostałe przykazania i na nim się 

opierają. Ono zawiera w sobie wszystkie pozostałe przykazania. Od jego przestrzegania zależy 

przestrzeganie pozostałych przykazań. Zawarty w tym przykazaniu zakaz bałwochwalstwa jest niezwykle 

ważny dla życia i szczęścia każdego człowieka, ponieważ kieruje go ku Stwórcy, który jest źródłem 

stworzenia. Nakłada na niego obowiązek stawiania Boga na pierwszym miejscu w jego życiu, bo Bóg jest 

naszym Stwórcą. Filon Aleksandryjski powie: „pierwsze przykazanie stanowi osnowę wszystkich 

postanowień prawa, dotyczących jedynowładztwa Boga. Wyjaśniają one, że istnieje jedna tylko przyczyna 

wszechświata, jeden władca i król, który trzyma w swych rękach ster panowania, kieruje i rządzi 

wszechświatem dla jego dobra".  

   

Do czego konkretnie zobowiązuje nas pierwsze przykazanie? Zabrania ono oddawania kultu wszystkiemu, 

co widzialne, co materialne, co cielesne. W dziedzinie kultu każe nam przechodzić od materii do ducha: 

„Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest 

na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani 

służył" (Pwt 5,7-9). Dziać się tak powinno dlatego, że kiedy Jahwe przemawiał do Izraelitów na Synaju, nie 

widzieli oni żadnej „postaci" Bożej (Pwt 4,15). Na to samo później zwróci uwagę św. Jan Ewangelista: 

„Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza" (J 5,37; por. 1 Tm 1,17).  

   

To przejście od pogańskiego kultu materii do starotestamentalnego kultu ducha było trudne z uwagi na to, iż 

większość ludzi nie umie wyobrazić sobie istnienia, które nie ma związku z ciałem. Stąd np. trudność w 

zastosowaniu pojęcia „osoby" do Boga. Dla szerokich mas słowo „osoba" kojarzy się zazwyczaj z 

człowiekiem. Wskutek tego Boga wyobrażano sobie na podobieństwo człowieka. W takiej formie był On i 

jest malowany, rzeźbiony, a co najbardziej nieszczęsne - tak o Nim się myśli. Tymczasem - nie mając 

innego sposobu dotarcia do człowieka - autor natchniony stara się tylko - dzięki pojęciu „osoby" - w sposób 

zrozumiały przedstawić to, co ze swej natury jest niewyrażalne i niewyobrażalne. Opis Boga otrzymuje 

kształty cielesne po to, by móc wyrazić Jego istnienie, lecz to stanowi już wielkie niebezpieczeństwo dla 

kultu.  

   

Oddawanie kultu boskiego temu, co widzialne i materialne wiąze się automatycznie z ubóstwieniem tego, co 

nie jest Bogiem. Ma to miejsce wtedy, kiedy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Stwórcy. Gdzie 

„niezniszczalne pojęcie Boga odnosi do wszystkiego, tylko nie do Boga" (KKK, 2114), przez co 

bałwochwalstwo, kult materii, kult tego, co materialne, prowadzi wprost do wypaczenia wrodzonego zmysłu 

religijnego człowieka.  

   

W wąskim tego słowa znaczeniu kult bałwochwalczy polega na oddawania czci boskiej rzeźbom, rysunkom 

oraz wyobrażeniom; w początkach dziejów bowiem ludzie uważali osoby bogów i ich posągi za tożsame (Iz 
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10, 10; 36,19; 46,1; Jer. 48,7; 49,3; Oz 10,5). Ale oprócz bałwochwalstwa rozumianego w sensie ścisłym - 

tj. boskiego kultu oddawanego posągom bądź obrazom - istnieje też bałwochwalstwo rozumiane w sensie 

szerszym. W szerszym tego słowa znaczeniu bałwochwalstwem jest każdy grzech, będący wyrazem 

nieposłuszeństwa wobec Boga. Apostoł Paweł opisał ten rodzaj bałwochwalców w następujący sposób: 

„Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w 

swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych stali się głupimi. I 

zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, 

czworonożnych zwierząt i płazów" (Rz 1,21-23; por. Mdr 13). W ten sposób wydali samych siebie na żer 

bezecnych namiętności oraz na pastwę na nic niezdatnego rozumu (Rz 1,28).  

Tymczasem Bóg stworzył człowieka „na swój obraz, na obraz Boży go stworzył" (Rdz 1,27); stworzył go 

jako odbicie swojej chwały. Niestety - po upadku - człowiek nie zgadza się być odbiciem chwały Stwórcy i 

zaczyna oddawać boską chwałę stworzeniu. Podnosi stworzenie do rangi Stwórcy; podnosi wartości 

względne do rangi Absolutu. Ten proces ma jednak swoje przykre konsekwencje. Bałwochwalca utożsamia 

się z bożkiem, którego sobie wybrał: „Do nich są podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa" (Ps 

115,4-5.8).  

   

2. OCZYSZCZENIE ŚWIĄTYNI  

   

Gdy w drugiej części naszego rozważania przechodzimy od Dekalogu do treści dzisiejszej Ewangelii 

odczuwamy pewne zakłopotanie. Co łączy te dwa czytania ze sobą? W jakim sensie oczyszczenie świątyni 

przez Jezusa miałoby wypełnić pierwsze przykazanie Dekalogu: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok 

Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest 

na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im 

służył" (Wj 20,3-5)? Przecież żydzi w świątyni nie uprawiali w czasach Jezusa bałwochwalstwa, lecz 

sprawowali tam nakazany przez Mojżesza kult. Do czego zmierza więc opowiadanie o wypędzeniu 

handlarzy i bankierów ze świątyni (J 2,13-25)?  

   

W rzeczy samej obecność handlarzy i bankierów nie była przecież w jerozolimskiej świątyni niczym 

nielegalnym. Świątynia domagała się przecież obecności zwierząt ofiarnych a obecność bankierów była 

podyktowana koniecznością wymiany monet „nieczystych" - z podobiznami bożków lub władców - na 

monety „czyste", świątynne. Dzięki temu pielgrzymi, którzy mieszkali daleko od Jerozolimy - zamiast 

sprowadzać ze sobą z daleka zwierzęta ofiarne - mogli je kupić w świątyni. „Jeśli daleka będzie twoja droga 

[...] pójdziesz na miejsce, które sobie obierze Pan, Bóg twój. Kupisz tam za srebro wszystko, czego pragnie 

twoja dusza: większe i mniejsze bydło, wino, sycerę, wszystko, czego życzy sobie twoja dusza, i spożyjesz 

tam w obliczu Pana, Boga swego. Będziesz się cieszył ty i twoja rodzina" (Pwt 14,24-26).  

   

Z tej racji w czasie świąt zewnętrzny dziedziniec świątynny (dziedziniec pogan) stawał się swego rodzaju 

rynkiem. Cały prowadzony tam handel był uzasadniony religijnie; odbywał się z racji kultu. Był całkowicie 

legalny i zaaprobowany. A jednak Jezus widząc tę - w sumie normalną - ówczesną scenę świątynną 

„sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, 

porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał". „Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: 

‘Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!' " (oikon emporiou).  
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Dlaczego Jezus tak się zachował? Prawdopodobnie - uważając swoje wystąpienie za jeden z aktów 

inauguracji okresu mesjańskiego - pragnął nawiązać do tekstu proroka Zachariasza: „Nie będzie już w 

owym dniu przekupnia w domu Jahwe Zastępów" (Za 14,21b). Swoim zachowaniem Jezus pragnął 

napiętnować to, co przed Nim piętnowali inni prorocy, czyli kult, który nie niesie ze sobą wewnętrznej 

prawości jego uczestników: „Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, 

chodzić za obcymi bogami, których nie znacie [...]. A potem przychodzicie i stajecie przede Mną w tym 

domu, nad którym wzywano mojego imienia, i mówicie: ‘Oto jesteśmy bezpieczni', by móc nadal popełniać 

te wszystkie występki. Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano 

mojego imienia?" (Jer 7,9-11).  

   

Jezusowy gniew był wyrazem jego gorliwości o świątynię, o Dom swojego Ojca. Głębsze zrozumienie Jego 

czynu zrodzi się przyjętej wówczas interpretacji mesjańskiej Psalmu 69[68]: „Dla Ciebie bowiem znoszę 

urąganie i hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. 

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera i spadły na mnie obelgi uwłaczających Tobie" (Ps 69[68],8-9). 

Gorliwość o dom Boży doprowadzi Jezusa aż do śmierci.  

   

Idąc dalej - wymierzony w kupców i bankierów - gest oczyszczenia świątyni był w praktyce atakiem 

wymierzonym w kult świątynny; atakiem na istniejącą formę kultu i ofiar w ogólności. W oczach kapłanów 

ten gest musiał uchodzić za naruszenie Prawa Mojżeszowego, dlatego kompetentne władze świątynne 

słusznie pytają Go jakim znakiem mógłby usprawiedliwić swój postępek. Wtedy Jezus odpowiada: 

„Zburzcie te świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo" (J 2,18n). Następuje typowe dla czwartej 

Ewangelii nieporozumienie. Słuchacze Jezusa pojmują wypowiedź Jezusa w sensie dosłownym, jako 

zniszczenie całego kompleksu zabudowań świątynnych, tymczasem Jezus mówi o świątyni w sensie 

metaforycznym (por. 1Kor 3,16; 2 Kor 6,16), o świątyni swego ciała, która ulegnie zniszczeniu na Golgocie. 

Inna „świątynia" zostanie „zburzona", Jezus zostanie ukrzyżowany. A potem jego zmartwychwstałe ciało, 

czyli On sam, stanie się nową świątynią ludzkości, w której rozpocznie się nowy kult, kult „w Duchu i 

prawdzie" (J 4,23). Uczniowie zrozumieją to dopiero po Jego zmartwychwstaniu, za sprawą działającego 

Ducha-Pocieszyciela. Duch i prawda nie są tu pojęciami abstrakcyjnymi. Prawdą jest zmartwychwstały 

Chrystus, a duchem jest Duch Święty, który od Chrystusa i Ojca pochodzi (por. J. Ratzinger, Teologia 

liturgii, Lublin 2012, 613-614).  

   

ZAKOŃCZENIE  

   

Tak więc, na koniec, liturgia, kult musi wyzwolić się od koncentracji na samej materii a udać się w kierunku 

ducha. Gdy nie dokonuje się ten proces, człowiek nie myśli o Bogu niewidzialnym, dalekim i tajemniczym, 

ale sprowadza Go na swój własny, cielesny poziom. Sprowadza Go do poziomu swoich własnych 

wyobrażeń. Kult nie jest już wznoszeniem się w górę ku Bogu, ale ściąganiem Boga do siebie. Prowadzi to 

w prostej konsekwencji do szukania w kulcie samozadowolenia.  

   

Tymczasem celem liturgii jest jednocześnie uwielbienie Stwórcy i uświęcenie człowieka. Dlatego liturgia 

zakłada tak kierunek wstępujący (od człowieka do Boga), wyrażający się w składaniu ofiar, w 

dziękczynieniu i uwielbieniu, jak i nurt zstępujący (od Boga do człowieka), wyrażający zstępowanie Bożej 

łaski, skutkujący uświęceniem człowieka.  
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Taka liturgia angażuje całą osobę jej uczestnika (duszę, serce, umysł, ciało, zmysły), co w piękny sposób 

ujmują słowa modlitwy ministranta przed Mszą św.: „Do świętej przystępuję służby, Chcę ja dobrze pełnić. 

Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia; By myśli moje były przy Tobie, By oczy moje były zwrócone na 

ołtarz, A serce moje oddane tylko Tobie".    
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